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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MZ ADVENT
púšťame hriechy našim nepriateľom preto, aby
aj nám mohlo byť odpustené. Len tak môžeme
začať novú prácu, keď sa najskôr vysporiadame s minulosťou.
Predtým ako začneme nové volebné obdobie, ďakujem poslancom predchádzajúceho
volebného obdobia, ako aj prednostke a pracovníkom mestského úradu za prácu, ktorú
vykonali v prospech samosprávy.
Ako znovuzvolený primátor mesta ďakujem
za prejavenú dôveru, ďakujem za to, že môžem
pokračovať v práci primátora mesta. Pripravujeme nové zámery, máme nové plány, načerpali sme nové sily a veríme, že sa nám podarí
vytvoriť podmienky slušného života každému
občanovi nášho mesta. K tomu prajem každému z nás dostatok síl a trpezlivosti.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta.

teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
št'a stia, zdravia akurát,
aby vás mal každý rád.

ážení spoluobčania,
opäť nadišla chvíľa hodnotenia. Hodnotenia roka 2006, ale zároveň aj hodnotenie volebného
obdobia 2002 - 2006. Moju poslaneckú prácu prináleží hodnotiť jedine vám, milí spoluobčania.
Mne zase prináleží poďakovať sa vám za dobrú spoluprácu a korektnosť vo vzťahoch. Nie všetky
problémy sa podarilo vyriešiť. Niečo sa končí a niečo opäť začína. Život v našom meste nekončí,
len hľadáme cestu ako ho zlepšiť, spríjemniť a skvalitniť. Je to náš domov a doma by sme sa mali
cítiť dobre. Aj správať sa voči sebe by sme sa mali ako v jednej veľkej rodine a predovšetkým by
sme sa mali tolerovať. K tomu vyzývam všetkých občanov dobrej vôle. Veď od „nežnej revolúcie“
uplynulo nie tak veľa rokov, aby sme zabudli, že sme chceli pokoj a toleranciu. Konáme vždy
tak?...
Niektorí ľudia sa objavia v našom živote a veľmi rýchlo z neho odchádzajú. Iní zostávajú a
zanechávajú v nás hlboké stopy. A my už nikdy nebudeme takí, akými sme boli predtým. V čase
vianočnom prajem všetkým občanom nášho mesta, aby stretávali len takých ľudí, ktorí v ich srdciach navždy zostanú. V živote každého z nás sú dôležité veci, ale najdôležitejší je človek, ľudia.
Ďakujem vám za vašu dôveru.
Prajem vám v mene primátora mesta, poslancov MZ, pracovníkov MsÚ a redakčnej rady pokojné a radostné Vianočné sviatky a veľmi šťastný Nový rok a celý rok 2007.
Terézia Pethőová

V nedeľu 3. decembra sa začal Advent,
očakávanie Spasiteľovho príchodu. Názov
pochádza z latinského adventus - príchod.
Príprava spočíva v pokání, sebazapieraní a
horlivejšej zbožnosti, preto sa predvianočné
obdobie nazýva aj „malým pôstom“. Stáročné
čakanie ľudstva na Spasiteľa pripomínajú ranné omše „roráty“. Dostali meno podľa úvodného omšového verša „Rorate coeli desuper...“
- „Roste nebesia zhora, oblaky pršte spravodlivého, otvor sa zem a vydaj Spasiteľa.“ Čakanie na Vianoce symbolizujú adventné vence
a kalendáre. Každú adventnú nedieľu sa na
venci zapáli jedna svieca.
Začiatok tejto tradície siaha do 4. storočia,
keď veriaci v južnej Galii, Španielsku a v Ríme
zaviedli trojtýždňovú predvianočnú prípravu.
Pôstne prejavy sa neskôr rôznili, kým v Ríme
sa ujali dva týždne bez asketického rázu, južná Galia zaviedla prísny štyridsaťdňový pôst,
ktorý sa končil až v januári. Cirkevní otcovia
na synode v Aachene v roku 922 rozhodli, že
každoročná príprava na narodenie Mesiáša
bude trvať štyri adventné nedeľe. V období
adventu platil zákaz usporadúvať hlučné zábavy a svadby. Pamätám sa na ranné omše,
pamätám sa na to, ako ľudia prežívali Advent,
pamätám si tichú a ozajstnú duševnú prípravu
na Vianoce.
Viem, že časy sa zmenili, ale treba prehodnotiť nové zvyky a vrátiť sa k pôvodným hodnotám a Vianoce nebudú pre nás znamenať
stres z nákupnej horúčky, ale ozajstné stretnutie s rodinou.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa dňa 2.decembra 2006  konali voľby
do orgánov samosprávy miest a obcí. Výsledky
sú známe a nám neostáva nič iné ako gratulovať novozvoleným   zástupcom samosprávy
a dať česť každému, kto sa uchádzal o post
primátora, alebo poslanca MZ.
Kandidáti prejavili záujem pracovať v prospech samosprávy a voliči rozhodli, kto túto
náročnú prácu bude vykonávať vo volebnom
období 2006 - 2010. Politické strany a nezávislí
kandidáti oslovili svojich voličov rôznymi spôsobmi. Každý z nich vypracoval volebný program, v ktorom všetci vymenovali úlohy, ktoré
nás čakajú v nadchádzajúcom období.
Uplynulé volebné obdobie znamenalo pre
naše mesto neobvyklý rast, ktorý bol poznačený aj neustálym tlakom na osobu primátora
mesta. Za uplynulé obdobie som sa snažil prijať veľa kompromisov v záujme toho, aby mestská samospráva mohla fungovať. Na základe
uplynulého obdobia vidím aká je dôležitá práca s mládežou. Teraz vidím veľkú úlohu škôl,
cirkví a športových združení, ktoré môžu viesť
mládež na ceste dodržiavania zákonnosti, rešpektovania morálnych pravidiel, aby si v budúcnosti nikto nemyslel, že v prospech vysnívaného cieľu si môže dovoliť všetko.
Sládkovičovo je malé mesto, neostáva nám
žiadna iná alternatíva, ako spojiť sily a spoločne realizovať program, ktorý zaručí rast a konsolidáciu nášho mesta. Je veľká šanca podať
si navzájom ruky, aby sme spoločne budovali
naše mesto. Podľa učenia katolíckej cirkvi od-

V

Nvinšujem
a Vianoce, na Nový rok
vám nastokrát:
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1. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVICOVE 11.12.2006

Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove vzalo
na vedomie výsledky volieb v meste Sládkovičovo
na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov
MZ prednesené Evou Tkáčovou, predsedníčkou
mestskej volebnej komisie.
Po oboznámení s výsledkami volieb novozvolený primátor mesta Ing. Anton Szabó zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Následne
zložilo sľub aj trinásť poslancov MZ v Sládkovičove. Poslaneckého mandátu sa vzdala Ing. Milena
Poláková, ktorá prijala funkciu prednostky MsÚ.
PhDr. Pethöová prečítala správu mandátovej
komisie o overení platnosti volieb.
MZ na svojom zasadnutí zvolilo:
•  do funkcie zástupcu primátora mesta Alexandra Bendeho,
•  predsedov komisií mestského zastupiteľstva
v zložení,
•  komisia finančná, podnikateľskej činnosti,
správy mestského majetku a regionálnej
politiky - A. Bende,
•  komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
-  V. Brunner,

oznamujeme občanom

•  komisia rozvoja a vzdelávania mládeže - PhDr.
Pethöová,
•  komisia kultúry - Bc. B. Zsille,
•  komisia sociálna a bytová - Mgr. Szkladányi.
•  komisia dopravná , cestovného ruchu a verejného poriadku - Ing. S. Karsay,
•  komisia športu a telesnej kultúry - Mgr. Takács,
•  komisia mandátová  - A. Zelinková.
MZ schválilo plat primátora mesta podľa zákona NR SR č.253/1994 Z.z. v znení zákonov
NR SR č. 374/1994, č.172/1998, č.453/2001 a
289/2002 Z.z.

CENA MESTA 20 06

MZ poverilo výkonom sobášnych obradov primátora mesta a poslancov - PhDr. Teréziu Pethöovú, Mgr. Máriu Halászovú, Editu Frantovú,
Alexandera Bendeho a Mgr.Tibora Bagiho.
Diskusia:
•  PhDr. Pethöová poďakovala bývalým poslancom za doterajšiu spoluprácu a vyzdvihla
nutnosť dobrej spolupráce poslancov MZ
    k plneniu spoločných cieľov.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil. 	 Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
dorastenec a do 21. roku bol členom mužstva
dospelých. Svoj talent uplatnil v Šali v II. a III.
futbalovej lige. V roku 1982 sa vrátil do Sládkovičova ako hrajúci tréner a za jeho pôsobenia
v rokoch 1982 - 1983 Sládkovičovo postúpilo do
1. A triedy.  V súčasnosti trénuje našich futbalových dorastencov. Cena mesta Sládkovičovo mu
bola udelená pri príležitosti jeho životného jubilea
za dosiahnuté športové výsledky, vzornú reprezentáciu mesta v oblasti športu a za celoživotnú
angažovanosť a aktivity spojené s futbalom.

Katarína Valová je prvou dámou našej amatér-

V konferenčnej sále podnikateľského inkubátora INOVATECH sa stretli naši občania na
slávnostnom programe, na ktorom mesto Sládkovičovo už po druhýkrát udelilo CENY MESTA významným osobnostiam, ktoré sa svojou prácou
pričinili o rozvoj, zveľaďovanie a šírenie dobrého
mena Sládkovičova doma i vo svete. Našim spoluobčom, ktorí dlhé roky svojou prácou prispievali
k tomu, aby Sládkovičovo bolo milovaným domovom pre nás všetkých, odovzdal Ing. Antona Szabó, primátor mesta, plakety.

Michal Pethő obdržal cenu mesta pri príležitosti

životného jubilea za celoživotnú angažovanosť
a aktivity spojené s rozvojom sládkovičovského
futbalu a za jeho významný podiel na športovom
rozvoji mesta. Futbalu sa venuje už od svojich
15 rokov, kedy začal aktívne hrávať v Sládkovičove. V rokoch 1984 - 1993 pôsobil vo funkcii
predsedu Futbalového oddieľu v Sládkovičove.
V súčasnosti je členom disciplinárnej komisie
Slovenského futbalového zväzu a pôsobí v predstavenstve Spartaka Trnava. Michal Pethő sa významnou mierou zaslúžil nielen o rozvoj  športu

v meste, ale významný je aj jeho prínos k celkovámu rozvoju mesta, či už ako poslanca MZ,
člena odbornej komisie pri MZ a významné sú aj
jeho podnikateľské aktivity.

Viola Chudá celý svoj hodnotný život prežila v
Sládkovičove, tu sa narodila, vydala, vychovala
deti i vnúčatá a už 50 rokov žije v krásnom manželstve s Ladislavom Chudým. Pracovala v cukrovare a v štátnom majetku, odkiaľ odišla do dôchodku s ocenením najlepšej pracovníčky. Dve
volebné obdobia pracovala ako poslankyňa a aktívne sa zapájala do kultúrnych aktivít. Spievala
v speváckom zbore VOX HUMANA, folklórnom
súbore Új hajtás a úspešne reprezentovala mesto aj ako sólistka. Od roku 2002 je predsedníčkou
Klubu dôchodcov a aktívne sa stará o kultúrny
a spoločenský život členov klubu. Cena mesta jej
bola udelená pri príležitosti životného jubilea za
dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry.
Július Pokorný celý svoj život zasvätil futbalu,

ktorý aktívne hral od svojich 11 rokov v žiackej
kategórii. Následne reprezentoval mesto ako

skej divadelnej a recitačnej scény. Celý svoj život
sa venovala kultúre, aktívne sa podieľala na práci
divadelného súboru Matice slovenskej SOLIDUS
a srdcia divákov si získala svojim zmyslom pre
humor v komediálnych rolách, ktoré stvárnila na
domácej scéne. Získala uznanie odborných porôt,
obdivovali ju aj na divadelných prehliadkach. Je
aj úspešnou recitátorkou a účastníčkou recitačných súťaží. Cenu mesta obdržala pri príležitosti
svojho krásneho životného jubilea za dlhoročnú,
nezištnú a spoločensky záslužnú prácu v oblasti
kultúry.

Ján Pelec začal futbal hrávať ako 15 ročný a už

v roku 1951 hral za Sládkovičovo. Od začiatkov
svojej futbalovej kariéry hrával za I. A mužstvo,
hrával  v okresných aj krajských súťažiach. Športovú činnosť ukončil ako 39 ročný, odohral nespočetné množstvo zápasov a nastrieľal stovky gólov. Cenu mesta odbržal za mimoriadne zásluhy
o rozvoj futbalu v Sládkovičove.

Ondrej Porgesz je človek plný energie, porozu-

menia, humoru a lásky a taký bol aj ako pedagóg
od roku 1965 až do roku 1974, keď musel pre
chorobu školskú katedru opustiť. Bol výborným
učiteľom fyziky a chémie, ale aj neúnavným organizátorom školských výletov, nacvičoval divadlo,
hrával stolný tenis a pracoval ako tajomník futba-

oznamujeme občanom
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2006

Dňa 2.12.2006 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. V meste
Sládkovičovo sa volieb zúčastnilo z celkového počtu 4498 zapísaných
voličov 2347, čo predstavuje účasť 52,18 %. Mestská volebná komisia,
predsedníčkou ktorej bola Eva Tkáčová, vykonávala svoju činnosť v budove Mestského úradu v Sládkovičove. Komunálne voľby sa uskutočnili
v meste bez akýchkoľvek vážnejších problémov, všetkých 5 okrskových
komisií svoje povinnosti vykonalo výborne, v súlade s platnou legislatívou a tým prispeli k bezproblémovému priebehu volieb.
Výsledky volieb poslancov a primátora mesta boli nasledovné:
Počet volebných obvodov					 2
Počet  volebných okrskov					 5
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov		          4 498
Počet odovzdaných obálok				          2 347
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do MZ	          2 271
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť				
13
Počet zvolených poslancov					
13   
Počet plat. hl. lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta       2 316
Účasť voličov v meste bola 52,18 %.
Primátorom mesta Sládkovičovo sa stal Ing. Anton Szabó, nezávislý kandidát 		               1 742 hlasov

lového oddielu. Ani dnes, keď je na invalidnom dôchodku, však školu neopustil a deťom i pedagógom je dobrým priateľom. Angažuje sa v kresťanskej organizácii pre telesne postihnutých OMD - Samaritán. Pomáha zdravotne a telesne postihnutým prekonávať problémy s adaptáciou sa v novom
spôsobe života, ako aj v oblasti právneho a sociálneho poradenstva.

Eva Sudová celú svoju pracovnú kariéru venovala kultúre, výtvarníctvu
a propagácii. Od roku 1990 je vedúcou MsKS v Sládkovičove. Okrem toho,
že riadi a koordinuje  prácu MsKS, aktívne sa zapája do všetkých kultúrnych, športových a spoločenských aktivít v meste a  významnou mierou  
sa podieľa na ich organizovaní. Od roku 2001 vykonáva činnosti spojené
s redakčným a grafickým spracovaním a vydávaním mestských novín.
Cena mesta Sládkovičovo jej bola udelená pri príležitosti jej životného jubilea za dlhoročnú, nezištnú a spoločensky záslužnú prácu a angažovanosť
v oblasti kultúry.
Tibor Srejner pracoval dlhé roky ako osvetový pracovník v mestskom kul-

túrnom stredisku a niekoľko rokov túto inštitúciu viedol. Venuje sa hlavne
amatérskemu divadlu, ale všetky oblasti kultúry a ZUČ sú mu blízke. Je zakladateľom divadelného súboru HAHOTA, kde je dramaturgom a režisérom
v jednej osobe. Svoj voľný čas obetavo venuje mládeži a kultúre, podieľa sa
na organizovaní podujatí CSEMADOK-u, MsKS a všetkých súborov ZUČ.
Cena mesta Sládkovičovo mu bola udelená pri príležitosti jeho životného
jubilea za dlhoročnú, nezištnú prácu a angažovanosť v oblasti kultúry.

Rastislav Lindák začal s podnikaním v roku 1995. Na začiatku to bola len
predajňa odevov a  postupom času sa jeho podnikanie rozrástlo o ďalšie
predajne a služby pre obyvateľov mesta. V roku 1996 otvoril novú prevádzku
textilu a krajčírstva. Rok 2002 bol významný pre jeho podnikanie prestavbou
predajne odevov na modernú predajňu obuvi a cukrárne V súčasnej dobe
zamestnáva Rastislav Lindák v svojej firme NILTEX 10 zamestnancov.   
Zoltán Bilický je novým držiteľom zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského
za bezpríspevkové darovanie krvi. Je dlhoročným darcom krvi a celkom krv
daroval 40 krát. Krv, ktorej sa dobrovoľne zrieka, privedie znovu k životu
matku po pôrode, mladého človeka, ktorému sa brána života ešte len otvára, otca rodiny, ktorého potrebujú zdravého a živého jeho deti, či dieťa, ktoré
ešte ani nestačilo poriadne vykročiť do života. Za mnohonásobné bezpríspevkové darovanie krvi mu bola udelená Cena mesta.
Cena mesta je pre všetkých držiteľov nielen ocenením, ale aj záväzkom
a prísľubom ďalšej úspešnej práce v prospech Sládkovičova.

Poradie ostatných kandidátov je nasledovné:
Ing. Štefan Lauko, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ DS    	  521 hlasov
Anna Hauková, nezávislý kandidát			    53 hlasov

Vo voľbách do Mestského zastupiteľstva Sládkovičovo bolo zvolených
vo volebnom obvode č. 1 (Sládkovičovo) 12 poslancov a vo volebnom
obvode č. 2 (Nový Dvor) 1 poslanec.
Za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a
podľa počtu získaných hlasov boli zvolení:
Volebný obvod č. 1:
1. Mgr. Ladislav Szkladányi, SMK - MKP		
2. PhDr. Terézia Pethőová, nezávislý kandidát
3. Viliam Brunner, nezávislý kandidát		
4. Mgr. Mária Halászová, SMK - MKP		
5. MVDr. Pavol Bartaloš, nezávislý kandidát		
6. Ing. Alexander Karsay, SMK - MKP		
7. Ing. Milena Poláková, SMER - sociálna demokracia
8. Bc. Béla Zsille, SMK - MKP			
9. Edita Frantová, nezávislý kandidát		
10. Mgr. Attila Takács, SMK - MKP			
11. Alexander Bende, nezávislý kandidát		
12. Agáta Zelinková, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS
Volebný obvod č. 2 :
13. Ján Németh, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS

953 hlasov
903 hlasov
875 hlasov
829 hlasov
812 hlasov
764 hlasov
758 hlasov
686 hlasov
624 hlasov
622 hlasov
619 hlasov
606 hlasov
56 hlasov

Poradie náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva, podľa počtu získaných platných hlasov je nasledovné:
1.   Mgr. Tibor Bagi, nezávislý kandidát			  593 hlasov
2.   Ing. Ladislav Piši, SMK - MKP			  589 hlasov
3.   Ing. Štefan Lauko, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS	  569 hlasov
4.   Viliam Mikeš, SMK - MKP				  565 hlasov
5.   Peter Valo, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS		  556 hlasov
6.   Edita Katonová, nezávislý kandidát			  545 hlasov
7.   Ing. Pavol Doval, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS	  526 hlasov
8.   Ing. Andrea Mažárová, SMK - MKP			  512 hlasov
9.   Bc. Gábor Krommer, SMK - MKP			  507 hlasov
10. Emil Dovalovszkí, SMER - sociálna demokracia	  468 hlasov
11. Ing. Štefan Mikuš, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS	  459 hlasov
12. Mgr. Pavol Macura, nezávislý kandidát		  453 hlasov
13. Ing. Tibor Pethő, nezávislý kandidát			  444 hlasov
14. František Ruman, SMER - sociálna demokracia	  436 hlasov
15. Mgr. Adriana Slováková, SMER - sociálna demokracia	  411 hlasov
16. Ing. Ján Pelec, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ- DS	  399 hlasov
17. Mgr. Roland Klokner, SMER - sociálna demokracia	  350 hlasov
18. Ivana Vavriková, ĽS - HZDS, KSS, PS, SDKÚ - DS	  324 hlasov
19. Ján Kováč, nezávislý kandidát			  295 hlasov
20. JUDr. Mária Gálová, ANO			  203 hlasov
21. Anna Hauková, nezávislý kandidát			  199 hlasov
22. Štefan Grunza, ROI				  116 hlasov
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov prvé
zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá doterajší primátor mesta tak,
aby sa uskutočnilo do 30 dní odo dňa vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.
Novozvolenému primátorovi mesta Ing. Antonovi Szabóovi ako i všetkým zvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prajem v mene svojom ako i v mene členov mestskej volebnej komisie v ich
práci v orgánoch samosprávy veľa úspechov.  
Eva Tkáčová, predsedníčka mestskej volebnej komisie
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PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ

oznamujeme občanom

to naše nie je ideálne a každý občan má právo na svoj vlastný názor na
to, ako by sa malo riadiť toto mesto, ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo by sa malo vyriešiť dnes a čo počká aj do budúceho roku. Voľby
dali každému možnosť vyjadriť svoj názor či už svojou kandidatúrou alebo svojou voľbou tých najsprávnejších kandidátov.
Tými tmavými stránkami boli aktivity vyvolávajúce konfrontačnú atmosféru. O tom aké bolo to minulé volebné obdobie sa veľa diskutovalo,
veľa sa chválilo, ale aj veľa kritizovalo. Odpočet svojim voličom podal primátor Ing. Anton Szabó, ale aj Spoločná koalícia, ktorá využila netradičnú formu vydania samizdatového „akože“ ŽIVOTA V SLÁDKOVIČOVE.
Od tohto žurnalistického pokusu sa redakcia ŽIVOTA V SLÁDKOVIČOVE jednoznačne dištancuje. Nie je našou úlohou hodnotiť „konkurenciu“,

Dva týždne pred komunálnymi voľbami sa na nás z plagátovacích
plôch a výkladov obchodov veselo i prísne pozerali tváre kandidátov na
poslancov mestského zastupiteľstva a na post primátora mesta. Všetci
sa uchádzali o priazeň voličov, prezentovali svoje volebné programy,
sľubovali, plánovali, dúfali... Veľké koalície a strany organizovali aj predvolebné mítingy s predstavovaním kandidátov, kultúrnymi programami
a bohatým pohostením. Predvolebná kampaň mala svoje svetlé, ale
aj tmavé stránky. Tými svetlými boli podujatia, kde sa občania spolu s
kandidátmi dobre zabavili, neformálne si podiskutovali a kandidáti si vypočuli názory svojich potenciálnych voličov. Koncert sládkovičovských
speváčok, ktorý organizovali nezávislí kandidáti, bol aj krásnym umeleckým podujatím, na ktorom sa výborne zabavili všetci diváci.
V každej rodine, v každom dome, aj v každom meste sú problémy. Ani
ale v rámci dodržiavania novinárskej etiky by sme chceli autorov samizdatu upozorniť na to, že pod každým článkom by mal byť podpísaný
autor, ktorý je morálne i právne zodpovedný za jeho obsah. Asi nebolo
celkom „kóšer“ nepodpísať sa a na záver novín prilepiť mená kandidátov, ktorí s obsahom článkov neboli vopred oboznámení.
Pozitívne je, že v Sládkovičove svoje volebné právo využila viac ako
polovica občanov, čo svedčí o tom, že Sládkovičovčania majú záujem o
dianie v meste a nie je im ľahostajné, kto bude rozhodovať o osude Sládkovičova v nadchádzajúcom volebnom období. Voľby sú za nami a treba
len dodať: „Sláva víťazom a česť porazeným.“ Tým, ktorí zvolení neboli,
sa treba poďakovať za odvahu vstúpiť do komunálnej politiky a všetkým
zvoleným zagratulovať a popriať veľa síl do náročnej práce, ktorá ich
čaká.                                                                                                     ES

KOMUNÁLY ODPAD
Vážení obyvatelia Sládkovičova,
prihováram sa vám v mene TS, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu a separovaného odpadu v našom meste. Mnohí z vás sa sťažujú na výšku poplatkov za
odvoz odpadu, ale veľmi malé percento obyvateľov prispieva k tomu, aby sa
to zmenilo. V mesiaci november boli v našom meste rozostavané kontajnery
na jesenné upratovanie, o čom boli obyvatelia informovaní mestským rozhlasom. V kontajneroch sa však nachádzali odpady všetkého druhu, hlavne však
množstvo konárov a biologického odpadu. Na likvidáciu biologického odpadu je ale určená drvička, ktorú si obyvatelia môžu bezplatne zapožičať v TS
Sládkovičovo. Za likvidáciu tohoto množstva biologického odpadu a konárov
sa samozrejme musí zaplatiť. Výška poplatku za likvidáciu sa vyšplhala do stotisícových súm.
Samozrejme, že túto likvidáciu odpadu sme museli zaplatiť a premietne sa
do výšky poplatkov. Ďalej by som chcel spomenúť zber separovaného odpadu,
na ktorý máme rozpis, ale málo ľudí ho dodržiava. Výška poplatkov za odvoz
odpadu s tým úzko súvisí. Keby sme dôsledne dodržiavali separáciu domového
odpadu, dostalo by naše mesto väčšie dotácie z recyklačného a enviromentálneho fondu a následne by sme mohli znížiť poplatky za odvoz smetí.
Takže, ak to všetko zhrniem, je jediné riešenie na zníženie poplatkov za odvoz
odpadu - dôsledne separovať, byť disciplinovaní, rešpektovať termínový kalendár a do kontajnerov hádzať len určený druh odpadu. Verím, že po prečítaní
tohto článku si všetci uvedomíme, že práve my všetci obyvatelia Sládkovičova,
svojou disciplinovanosťou prispejeme k zníženiu ceny za odvoz odpadov.
Ing. Ladislav Takács, riaditeľ TS

43. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 27.11.2006

Rokovanie 43. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó. Primátor mesta skonštatoval, že z dôvodu
neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov
zasadnutie nebolo uznášaniaschopné.
Primátor mesta poďakoval prítomným poslancom za prácu počas štvorročného volebného obdobia a odovzdal im pamätné plakety.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

naše školy
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PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vnútorný poriadok školy obsahuje súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov,
učiteľov a správnych zamestnancov. Jeho uplatnenie v praxi prispieva v podstatnej miere k poslaniu školy a dôsledné plnenie jeho zásad je základnou povinnosťou každého žiaka. Vnútorný
poriadok školy bol vypracovaný a prerokovaný pedagogickou radou školy. Je záväzný pre všetkých žiakov a jeho porušenie a dôsledky posudzuje triedny učiteľ s vedením školy, prípadne s pedagogickou radou.
Práva žiaka - žiak má právo:
•  na jemu zrozumiteľný výklad nového učiva,
•  k preberanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,
•  na omyl,
•  určiť si spôsob skúšania (či chce odpovedať ústne alebo písomne), toto právo sa nevzťahuje
na testy a písomné práce, žiak ich musí absolvovať výlučne písomnou formou,
•  na objektívne hodnotenie,
•  na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,
•  v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek,
•  sedieť, s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov,
•  na prestávku ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy,
•  v prípade dlhodobej absencie dostať dostatočný čas na doučenie sa zameškaného učiva.
Povinnosti žiaka:
•  je povinný dochádzať na vyučovanie pravidelne, včas, čisto a hygienicky upravený, v slušnom
oblečení a bez výstredností v úprave zovňajšku a vlasov, nie je prípustné farbiť si vlasy, tvár,
oči a lakovať si nechty,
•  je povinný odložiť si vrchný odev a obuv v šatni a prezuť sa do prezuviek,
•  je povinný 5 minút pred začatím vyučovania zasadnúť na svoje miesto a pripraviť si pomôcky
na príslušný predmet,
•  je povinný správať sa k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom zdvorilo, v styku
   so spolužiakmi dodržiavať pravidlá slušného správania,
•  je povinný pravidelne a v rámci svojich možností pripravovať sa na vyučovanie,  
•  je povinný ospravedlniť sa na začiatku hodiny, ak sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť
   na vyučovanie,
•  je povinný riadiť sa rozvrhom a zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola,
•  počas vyučovania je povinný sedieť pokojne, nevyrušovať a nerozptyľovať spolužiakov,
•  vyučovanie, podujatie v škole, nepovinné predmety, krúžky, ŠKD (na ktoré sa prihlásil) môže
žiak vynechať len v prípade choroby a vážnej udalosti v rodine,
•  je povinný chrániť školský majetok, v prípade, že ho poškodí úmyselne alebo z nedbanlivosti,
jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť,
•  je povinný nosiť do školy pomôcky podľa pokynov vyučujúceho, do školy nie je dovolené nosiť
predmety, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a zdravie, cenné predmety, drahé oblečenie, mobil
   a horský bicykel, v prípade straty škola nezodpovedá za ich stratu a krádež (poistka sa nevzťahuje na stratu uvedených predmetov, nie sú súčasťou vyučovania),

•  je povinný vyučujúcemu predložiť žiacku
knižku, ktorá musí byť podpísaná zákonným
zástupcom vždy aspoň za uplynulý týždeň,
•  cez prestávky je povinný riadiť sa pokynmi
učiteľov, ktorí majú dozor, nesmie opustiť
areál školy, pobehovať po škole, naháňať sa
po triede a pod.,
•  je mu zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje
a užívať iné druhy drog a omamných látok
nielen v škole a v ostatných priestoroch
školského areálu, ale aj mimo areálu školy je
mu zakázané byť mimo domu vo večerných
a nočných hodinách bez dozoru dospelej
osoby,
•  je povinný každú neprítomnosť na vyučovaní predložiť písomným ospravedlnením, buď
lekárskym alebo od rodiča (najviac 5 dní)
   a predložiť ho triednemu učiteľovi najneskôr
do 3 dní po nástupe, v prípade neospravedlnených hodín je triedny učiteľ povinný podať
oznámenie na MsÚ, respektíve sociálnemu
kurátorovi,
•  je mu zakázané ponižovanie a šikanovanie,
žiak, ktorý je svedok danej udalosti je povinný zavolať na pomoc pedagóga, ktorý koná
dozor (prípadne triedneho učiteľa),
•  po skončení vyučovania je povinný hneď
odísť domov, zdržiavať sa bez dozoru
   v budove a areále školy je zakázané,
   pri porušení tohto bodu nezodpovedá škola
za škody na zdraví a majetku,
•  žiak je povinný dodržiavať vnútorný poriadok školy aj počas krúžkovej činnosti, mimo
školy a počas prázdnin.
Pravidelné porušovanie prípadne nerešpektovanie vnútorného poriadku školy sa trestá
nasledovne: pokarhanie triednym učiteľom,
pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka
zo správania (2, 3, 4).
   Mgr. Annamária Mészárosová,

PRÁZDNINY V ŠKOL. ROKU 2006/07
Informujeme rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ a rodičov žiakov
slovenskej základnej školy, že do konca školského roka budú
ešte nasledovné prázdniny:
Vianočné prázdniny: sú od 23.12.2006 do 2.1.2007. Vyučovanie sa začína 3.1.2007. Škola, ŠKD aj škôlky budú v tomto
čase zatvorené.
Polročné prázdniny: sú 2.2.2007. Vyučovanie sa začína
5.2.2007. Škola a ŠKD budú zatvorené, škôlky budú riadne
fungovať.
Jarné prázdniny: sú od 5.3.2007 do 9.3.2007. Vyučovanie sa
začína 12.3.2007. Škola a ŠKD budú zatvorené, škôlky budú
riadne fungovať.
Veľkonočné prázdniny: sú od 5.4.2007 do 10.4.2007. Vyučovanie sa začína 11.4.2007. Škola a ŠKD  budú zatvorené. Škôlky budú v dňoch 6.4.2007 a 9.4.2007 zatvorené  (veľkonočné
sviatky), v dňoch 5.4.2007 a 10.4.2007 budú riadne fungovať.
Letné prázdniny: sú od 1.7.2007 do 31.8.2007. Nový školský
rok sa začína 3.9.2007. Škola a ŠKD budú zatvorené. Rodičia
detí MŠ budú  včas informovaní o fungovaní oboch škôlok počas letných prázdnin.                                
Mgr. Annamária Mészárosová, zást. riad. SŠ v Sládkovičove

GRATULUJEME TAMÁSOVI TAKÁCSOVI

Tamásovi Takácsovi, žiakovi 1. ročníka našej školy, gratulujeme
k úspechu, ktorý dosiahol na medzinárodnej výtvarnej súťaži, ktorú
zorganizovalo Budínske spoločenstvo reformovanej cirkvi - MR (Budai
Református Egyházközösség) a Nadácia Haypál Alapítvány na biblickú
tematiku.
Najkrajšie detské kresby z tejto súťaže boli 24. septembra vydražené
a zisk z dražby bol 277 000,- Ft. Táto suma bola rozdelená medzi 16
vybratým organizáciam zo 60 zúčastnených inštitúcií. Vďaka Tamásovej
kresbe je naša škola bohatšia o 12 000,- Ft.
Ďakujeme nadácii Haypál Alapítvány, Tamásovi Takácsovi a PaedDr.
Kataríne Takácsovej, ktorá nášho žiaka pripravila na túto súťaž.
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZŠ S. Petőfiho s materskou školou s VaVJM
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EŠTE STÁLE NEVIETE
PO ANGLICKY?

Tak znie spot v televízii či v rádiu...     
Všetci sme neustále masírovaní a bombardovaní reklamami a spotmi
o všemocnosti metódy a počúvaním Taxus sady, ktorou sa naučíte hovoriť
do 7 týždňov... Áno, tieto metódy sú veľmi dobrou pomôckou na úplnom
začiatku, keď ovládate len pár slov z reklám a piesní. Ďalej však nastáva
vaša práca. A tá je dôležitá. Súhlasím s názorom, že v začiatkoch treba
počúvať a veľa napočúvať, jednoducho dostať angličtinu alebo iný jazyk do
ucha. Potom nasleduje naberanie slovnej zásoby najmä v spojeniach a krátkych vetách. Čítanie s porozumením bez zbytočného prekladu s vopred
prebratou slovnou zásobou je úplnou samozrejmosťou a súčasťou výuky
na našej jazykovej škole. Poslednou fázou je hovorenie ako váš produkt,
niečo, čo si vy sami utvoríte. A je to uvedomelé, je to vaše a nie zopakované
z pásky, DVD či cédéčka.
Keď si to doma zopakujete písomne, nemôžete to nevedieť a viac si
pamätáte, veď ste zapojili všetky štyri zručnosti: počúvanie - čítanie - hovorenie - písanie. Verte, že to je jedinou zárukou úspechu a ani ja neviem
žiaden recept na rýchlu angličtinu, ani TAXUS, ani CALLAN, len VY to máte
v rukách.
     Záverom mi dovoľte povedať, že ja sama ovládam tri jazyky, venujem sa
im 25 rokov a neprestanem. Akonáhle to urobím, začnem zabúdať, a to teda
nie, veď to dalo toľko práce.
Krátky kurz a ďalšie dve veľmi používané slovká v tento predvianočný čas:
Christmas (čítajte krismes) Vianoce, carol - koleda, teda Christmas carol je
vianočná koleda. Určite si ju zaspievajte so želaním Merry Christmas. Takže
dojazykovania nabudúce                               Mgr. Daniela Palkovičová

JESEŇ JÁNA NAVRÁTILA

Miestny odbor Matice slovenskej v Seredi
a Trnavský samosprávny kraj usporiadali v mesiaci október súťaž pre žiakov základných a
umeleckých škôl v okrese Galanta JESEŇ JÁNA
NAVRÁTILA.  Ide o výtvarnú súťaž, v ktorej mladí
umelci ilustrujú knihy súčasného slovenského spisovateľa, žijúceho v Seredi, Jána Navrátila. Naša
škola  vybrala do súťaže desať prác od šiestich
autorov. V konkurencii  211  prác  z deviatich škôl
v okrese sme obstáli veľmi dobre. Deti do súťaže
pripravila PaedDr. Janka Martináková.
Sabinka Reháhová z 3. B triedy získala cenu
poroty za výtvarnú prácu s názvom „Karneval“.
Scarlet Bertóková a Ivan Kondákor z tej istej triedy získali pochvalné uznanie. Diplomy a ceny si
prevzali osobne od pána spisovateľa. Sabinke
venoval spisovateľ svoju knihu Námorník Kapko
Dierka s vlastnoručným podpisom. Po slávnostnom vyhodnotení bola zaujímavá beseda spojená
s autogramiádou a vernisážou súťažných prác.
Úprimne si vážime úspechy našich malých
umelcov, ktorí nereprezentujú len našu školu, ale
i celé Sládkovičovo.                                                                       
   Mgr. A. Mészárosová, zást. riaditeľky SŠ

naše školy

IMATRIKULÁCIA

ŠTUDENTOV FAKULTY PRÁVA
JANKA JESENSKÉHO VYSOKEJ
ŠKOLY V SLÁDKOVIČOVE

Vysoká škola v Sládkovičove si vytvára svoje nové tradície, ktoré budú
súčasťou každodenného života školy. Po slávnostnom otvorení štúdia
a novej Fakulty práva Janka Jesenského sa tentoraz zišli profesori a študenti prvého ročníka právnickej fakulty na odovzdávaní imatrikulačných listov.
Na úvod dekan fakulty JUDr. Mamojka, CSc., budúcim právnikom pripomenul, čo všetko ich čaká počas náročného štúdia a následne potom v ich pracovnej kariére. Dôraz kládol na etické a morálne princípy ich budúcej práce.
Po predstavení všetkých študentov dekanovi, títo zložili slávnostný
sľub a prevzali Imatrikulačné listy.
Imatrikulácia sa konala vo veľkej sále podnikateľského inkubátora INOVATECH a pre všetkých zúčastnených bola aktom slávnostným a dôstojným,
hodným vysokej školy, ktorá si aj týmto spôsobom vytvára renomé kvalitnej
súkromnej vysokej školy.                                                                            ES

MIKULÁŠ V ŠKÔLKE

Týždeň plný sladkých prekvapení, ba aj obrovskú radosť zažili deti z MŠ Fučíkovej v stredu 6.12.2006.
V tento deň sa totiž Mikuláš rozhodol prísť osobne na svojom koči s pomocníkom čertom. Deti ich privítali vo svojich triedach pásmom básniček a pesničiek. Mikuláš nás opäť nesklamal a priniesol deťom
vytúžené balíčky. Ale pretože sám by to finančne nezvládol, sponzorsky nám prispeli: manželia Szkladányoví, Jednota Coop sídl.Jána Dalloša, rod. Lindáková a združenie rodičov pri MŠ. Touto cestou by sme
sa v mene celého kolektívu detí a zamestnancov MŠ chceli poďakovať sponzorom, rodičom a všetkým,
ktorí nám pomáhali počas celého roka a zároveň im zaželať krásne Vianoce a šťastný nový rok 2007.
Okrem iných akcií v dňoch 19. - 20. a 21.12.2006 sa deti všetkých tried predvedú na vianočných
besiedkach pred svojimi rodičmi. Veď všetci si aspoň na chvíľu odpočinieme od vianočného zhonu
a pekným programom si spestríme toto najkrajšie obdobie roka.
			
PaedDr. Aneta Mikešová, zástup. pre MŠ

duchovné slovo
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VIANOCE

Mnohí máme Vianoce radi pre ich dobrú a bohatú tradíciu pripomínajúcu teplo domova. Vybavujú
sa nám spomienky, ktoré si chceme stále podržať. Slávnostná nálada, vôňa čerstvého vianočného
pečiva, očakávanie darčekov, áno, krásna rodinná pohoda. Ale je to všetko, čo vo Vianociach smieme
prežívať? Doprajme si chvíľu stíšenia a skúsme počuť životnú múdrosť z pravdivých Biblických udalostí, ktoré sú pre ľudstvo také dôležité. Poďme teda do Betlehema a prežime Vianoce pohľadom na
Ježiša Krista. Ako sa dozvedáme z Biblie, pastieri ako prví počuli zvesť: „ Boh poslal svojho Syna, aby
zachránil svet. “Pastieri neboli pripravení na túto zvesť a priam sa zľakli. Mali však ochotu vypočuť si
Božie posolstvo. Povedali si: „Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo! “ Ponáhľali sa
a našli Máriu, Jozefa a dieťa v jasliach. Chválili Boha a kľakli na kolená pred zázrakom Spásy.
Podobne ako kedysi pastieri, môžeme aj my dnes osobne Vianoce znovu prežiť - môžu sa pre
nás stať osobnou skúsenosťou viery a nádeje. Bratia a sestry, tento Biblický príbeh je napísaný pre
nás. Je napísaný pre náš pokoj, pre našu istotu a naše Spasenie. Prajem Vám zo srdca - Pokojom
naplnené a Požehnané Vianoce i Nový rok 2007.                                     Mgr. Andrea Lukačovská, ev.

DÍVAŤ SA A NEVIDIEŤ...

sú to veru dve veci, lebo sa stáva, že človek sa aj pozerá a nevidí. Potom mu je ľúto, že premrhal šancu
stretnúť sa napríklad s nejakou vzácnou osobou alebo získať vzácnu výhodu. Prečo spomínam práve
toto v súvislosti s blížiacimi sa Vianočnými sviatkami? Preto, že počas nich sa nám ponúka tiež veľká
šanca - stretnúť sa s najvzácnejšou Osobnosťou sveta a získať od nej to, čo sa nedá zaplatiť peniazmi:
poznanie pravdy, získanie duševného pokoja, odhodlanie k pravej láske... Áno, kto sa dobre zahľadí na
túto Osobnosť - na betlehemské Dieťa - na Ježiša Krista - kto sa ponamáha rozmýšľať o jeho posolstve
pre náš život - a kto prejaví dobrú vôľu uskutočniť jeho slovo, ten bude môcť povedať, že Vianočné
sviatky 2006 vniesli do jeho domu aj do jeho prostredia pokoj a radosť, ktorú mu nik nevezme. Zo srdca
vám všetkým želám, aby ste takto prežili nastávajúce vianočné sviatky.                  farár Ladislav Šálka

KAPLNKA V CINTORÍNE

„Oproti hlavnému vchodu sa nachádza z tehál stavaná malá kaplnka, v ktorej je umiestnená socha Sedembolestnej Panny Márie. Podľa
rozprávania starých ľudí, túto sochu vykopali zo
zeme tu, na cintoríne vpravo od vchodu, kde stojí
teraz drevený stĺp.“ napísal okolo roku 1935 do
kroniky rímskokatolíckeho farského spoločenstva
František Martiny, vtedajší farár obce.
Kto v týchto dňoch navštívil hroby svojich
blízkych na starom cintoríne isto si všimol, že
kaplnka, ktorá už roky bola vo veľmi zlom stave
je obnovená a 9.12.2006 už bola aj novoosadená
socha Sedembolestnej Panny Márie požehnaná
a vysvietená. Myšlienka obnovy pochádzala od
Kolomana Hrdlicu, ktorý za pomoci dobromyseľných ľudí, svojej rodiny a značným finančnými
nákladmi skrášlil toto miesto. Týmto činom prispel k tomu, aby jedna z pamiatok nášho mestečka dostala svoj nový šat. V mene nás všetkých
ďakujeme rodine Hrdlicovej za tento ušľachtilý
čin, ktorý dúfajme ukáže nám Sládkovičovanom
tú správnu cestu k zachovaniu naších pamiatok aj
pre ďalšie generácie.                   Mária Szabóová

kultúra

POZVÁNKA

Pozývame všetkých mladých i starších na slávnostné ukončenie roku 2006 a otvorenie roku 2007
do zhromaždenia veriacich EL-SADDAI v Sládkovičove (Fučíková ulica, miestnosť za PNEUSERVIS). Slávnostné zhromaždenie sa bude konať dňa
31.12.2006 od 21. hod. v sviatočnej atmosfére, v duchu ďakovania Bohu si chceme vyprosiť novú silu do
nového roku 2007. Všetci ste srdečne vítaní.

VIANOČNÁ
ZVESŤ

Na počiatku Boh stvoril Nebo aj Zem. Všetky veci
sú učinené prostredníctvom neho a bez neho nič nie
je učinené. A Boh stvoril človeka k obrazu svojmu.
Muža a ženu stvoril k obrazu Božiemu. A Boh im požehnal. A Hospodin učinil človeka z prachu zeme a
vdýchol do jeho duši život. A človek bol dušou živou.
A Hospodin ho dal do raja.
Božia existencia. Ako vieme že existuje Boh? Predovšetkým podľa stvorenia. Slnko, mesiac, planéty,
hviezdy, kométy, Zem, vtáky, ovocie, zvieratá, kvetiny, zelenina, stromy, hory, more, oceány,... to všetko
hovorí o Božej veľkosti.
Každý človek, ktorý myslí, sa pýta, kde sa to všetko vzalo? A myslí na niekoho, kto to všetko utvoril.
A pýta sa po Bohu, stvoriteľovi. Pretože sa mu zdá
celkom logické, že keď človek dokáže urobiť pluh,
kladivo, postaviť dom, zostrojiť auto, lietadlo, raketu,
tak potom všetky veci, ktoré neurobil človek, musel
urobiť niekto iný a to je Boh. Veci, ktoré vidíme, nás
môžu naučiť mnohým veciam, ktoré nevidíme. Vieme, že existuje vzduch a predsa ho nevidíme. Vieme
o elektrine a predsa ju nevidíme. Biblia na to má svoj
jazyk, hovorí, že neviditeľné veci sú viditeľné, pretože im rozumieme. Pomocou vecí neviditeľných rozumieme veciam viditeľným a vidíme veľkú a večnú
moc Božstva preto, aby ľudia nemali výhovorky.
Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna
počatého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby
tých, ktorí boli daný pod zákon, vykúpil, a aby vzali im
určené synovstvo. To synovstvo patrí nám všetkým.
Vianoce slávime preto, lebo si pripomíname narodenie Božieho syna na tento svet. Ježiš Kristus sa
narodil nato, aby zomrel na tvojom a mojom mieste.
Zomrel, aby tým upokojil Božiu požiadavku, trest za
hriech, ktorým bola smrť a dal ti možnosť života.
Jeho obeť bola zástupnou obeťou. A Boh nám hovorí: „Uver tejto skutočnosti a si zachránený.“ „Uver a
on ťa vezme za ruku a budeš jeho navždy.“
Skôr ako zhasneš vianočný stromček, skôr ako sa
uložíš k spánku, môžeš upraviť svoj vzťah k Bohu. Je
to úplne jednoduché. Môžeš to urobiť jedine tým, že
uznáš svoj hriech, svoju stratenosť bez Boha, svoju
závislosť na ňom. Popros o odpustenie svojich hriechov a o dar nového života.
Keď uvidíš Ježiša Krista, nielen v jasličkách ako
malé dieťa, ale na kríži, kde zomrel na tvojom aj mojom mieste, tak ti zaručujem, drahý priateľ a priateľka,
že tieto Vianoce budú mať pre teba pravý zmysel a
ty si skutočne nezmeškal to, čo si mal urobiť pri tejto
zvláštnej príležitosti, pri príležitosti osláv narodenia
Ježiša Krista. Končím slovami z Biblie. „Preto prosím
na mieste Kristovom, zmierte sa s Bohom!!! “
Ondrej Meliška, EL-SADDAI

STRETNUTIE FOLKLÓRNYCH SKUPÍN
Dňa 3. decembra 2006 sa v konferenčnej sále podnikateľského inkubátora - INOVATECH stretli folklórne súbory ako Komorný folklórny
súbor Szőttes z Bratislavy, FS Berkenye zo susedných Košút a domáci
Új Hajtás, aby svojim tancom potešili publikum nášho mesta. Do tanca
im hrala hudobná skupina Árgyélus z Komárna, ktorej členom je i Péter
Takács, rodák zo Sládkovičova. Napriek tomu, že mnohí sa posťažovali,
že o tejto akcii nevedeli, sála sa skoro do posledného miesta zaplnila.
Cieľom tohto podujatia bola prezentácia činnosti jednotlivých skupín a aj
výmena skúseností, pretože od súboru ako je Szőttes nepochybne je
sa čo učiť. Toto stretnutie prispelo k spestreniu kultúrneho života nášho
mesta, podporilo i rozvoj tradícií a kultúrnych hodnôt, ale poskytlo priestor aj na priateľské stretnutia a rozhovory.
Za zorganizovanie tejto akcie ďakujeme mestu Sládkovičovo a Trnavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, ktorú nám poskytol
pri realizácii tohto projektu.                                                               SZM
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MIKULÁŠ A ROZPRÁVOČKA

Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre malých škôlkárov a školákov
Mikulášske prekvapenie, predstavenie divadla MASKA zo Zvolena. Už
dávno sme plánovali pozvať deti na jedno nádherné, veľké divadlo s
krásnou výpravou. V starom kultúrnom dome na to neboli ani priestorové, ani technické, ani ekonomické podmienky. Na Mikuláša sa nám
to konečne podarilo. Nadšenie a radosť v detských tváričkách nám boli
odmenou. „Také krásne divadielko sme tu ešte nemali“, tak znelo hodnotenie našich detí. Snáď len tí najmenší sa trošku báli obrovskej príšery,
ale aj o tom je divadlo, o emóciách, o radosti, o strachu, o nádeji a v rozprávkach i o šťastnom konci a viere v odvekú pravdu, že „dobro vždy
zvíťazí nad zlom“.
Mikulášsku oslavu sme zakončili slávnostným zasvietením mestského Vianočného stromu pred budovou inkubátora. Ozdoby na stromček
vyrobili deti zo sládkovičovských škôl a maškrtky pre deti Mikulášovi
nakúpili sponzori manželia Kurincovci a pani Anna Hauková, ktorí sa
podieľali aj na financovaní divadelného predstavenia.

kultúra

VANSOVEJ LOMNIČKA

„Studená zima ponorená do šálky horúceho čaju pripomína, že je tu
čas stretnutia. Čas ľudského stretnutia so slovom, ktoré sa rozplýva na
jazyku ako najsladší cukor. Neprístupná, sychravá, ale so  zásobami plodov v komorách, a voňavými koláčmi na stoloch, rozdáva sa nám, aby
sme si jej vôňou pripili na zdravie a na stretnutie“.
Týmito slovami privítala Anna Pokorná účinkujúce, hostí i poslucháčov na VANSOVEJ LOMNIČKE, ktorá nestráca na popularite medzi
sládkovičovskými matičiarmi, spája ženy rôzneho vierovyznania, či národnosti, umožňuje stretnúť sa priaznivcom umeleckého slova. Vansovej Lomnička je poriadaná na počesť známej spisovateľky, priekopníčky
ženského hnutia, Terézie Vansovej.
V úvode podujatia, ktoré pripravili matičiari tradične v zborovej sieni
evanjelického cirkevného zboru, vystúpili Mgr. art. Štefan Ternóczky a pani
Mária Pellerová, pedagógovia ZUŠ.

Na stretnutí privítali organizátori zástupkyne politických i kultúrnospoločenských inštitúcií nášho mesta, okresnej org. Únie žien v Galante,
Domu MS v Galante a MO MS Veľké Úľany, matičiarky, sládkovičovské
ženy i mládež.
V programe SLÁVNOSŤ SLOVA - vystúpili s umeleckými prednesmi
poézie a prózy  Marcela Kurucová  z Dolnej Stredy  a domáce recitátorky zo súboru malých divadelných foriem. Tieto recitátorky sa prezentujú svojím umením na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach
v našom meste a zúčastňujú sa súťaží v rámci okresu, kraja či v celoslovenskom merítku. Slávnosť slova bola malou umeleckou bodkou za
celoročnou tvorivou prácou.  
V ďalšej časti programu vystúpila spisovateľka Dr. Anna Jonášová z Galanty, ktorá uviedla svoju novú knihu Samuel Neufeld a jeho galantská
tlačiareň. Podujatie pokračovalo neformálnym stretnutím recitátoriek s hosťami, poslucháčmi aj organizátormi pri výborných koláčoch a káve.
Strávili sme spolu krásne popoludnie, z ktorého  sme načerpali silu
a energiu do nastávajúcich zimných dní.                           Anna Pokorná

POZVÁNKA NA LITERÁRNY KRÚŽOK

Zo dňa na deň, z týždňa na týždeň žijeme
svoje dni. Nevieme sa dočkať piatkového večera, kedy (česť výnimkám) väčšina z nás navštívi
najbližšie pohostinské zariadenie a pri poháriku
sa snaží zabudnúť na všetko zlé, čo našu dušu,
srdce, bytosť v uplynulom týždni zasiahlo. Po návrate domov si uvedomíme, že máme za sebou
premárnený večer. Čoraz častejšie sa vynára
otázka: „Kam môžeme vyraziť v Sládkovičove?“
Všade počuť (podľa mňa to nie je pravda), že v našom mestečku je intelektuálny život na úpadku a
dôsledkom chýbajúceho kultúrneho života sme
nútení obetovať sa a v mierne podguráženom
stave sa na mäkkučkých perinách oddať spánku.
Stáva sa občas, že sa usporiada nejaký koncert,
ktorý však osloví iba určité vrstvy obyvateľov.
Jeden deň však s úžasom počúvame rozpráva-

nie nášho známeho, ktorý patrí medzi tých pár
šťastlivcov, ktorí mali čas i náladu zúčastniť sa na
spomienkovej slávnosti, ktorá bola organizovaná
na počesť držiteľa Madáchovej ceny Alfonza Talamona. No samozrejme... Boli sme unavení, ešte
sme nedošli domov...
Ak sme sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli
zúčastniť na spomienkovej slávnosti, ponúkame
vám ďalšiu možnosť a to v piatok 29. decembra
o 18. hod. v mestskej knižnici v podnikateľskom
inkubátore INOVATECH. Bez ohľadu na váš vek,
pohlavie, národnosť, povolanie, či vierovyznanie, pozývame vás na prvú schôdzku literárneho
krúžku v našom meste. Keď už vo všetkom napodobňujeme západ, tak ich príklad nasledujme
aj v tomto. Nájdime si chvíľku času a navštívme
miestnu knižnicu, kde je pre všetkých záujemcov

pripravená fotokópia novely od Edgara Allana
Poa Zlatý scarabeus v slovenskom i maďarskom
jazyku. Práva toto známe literárne dielo by sme
chceli v tento prvý literárny večer rozobrať a vzájomne sa podeliť so svojim názorom a pocitmi.
Dávnejšie som bol členom literárneho krúžku,
ktorý tvorili síce laici, ale o to horlivejší priatelia
literatúry. Môžem smelo vyhlásiť, že sme spolu
strávili veľa príjemných večerov. Je len na nás, či
rozhýbeme a posunieme vpred intelektuálny život
v našom mestečku, či chceme byť bohatší o nové
dojmy, poznatky a povedať o sebe, že patríme
medzi intelektuálov Sládkovičova.
                     Ladislav Gulyás

seniori
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KATARÍNY A ALŽBETY

V klube dôchodcov sme tento rok nezabudli na Kataríny a Alžbety
a pripravili sme na ich počesť posedenie. Vedúca klubu všetkých privítala a zaželala Katkám a Alžbetkám veľa zdravia a šťastia a pokojnú jeseň
života. Privítala primátora mesta Ing. Antona Szabóa, ktorý tiež Katkám
a Alžbetkám zablahoželal a každej daroval červenú ružu. Na občerstveÚCTA K STARŠÍM
nie členky výrobu klubu pripravili klobásky a poKomisia sociálnych vecí a bytovej výstavby pri MZ v Sládkovičove aj v tomto roku zorganizovala stretnutie dávali sme aj víno.
najstarších obyvateľov nášho mesta. S radosťou môžeme skonštatovať, že o toto podujatie je čoraz väčší
Celú akciu nám sponzoroval pán primátor
záujem. 24. novembra 2006, v krásne piatkové popoludnie, sa stretli vo veľkom počte naši spoluobčania Ing. Anton Szabó a my mu touto cestou ďakujestarší ako 70 rokov. Na podujatí sa zúčastnil primátor mesta Ing. Anton Szabó a Ing. Milena Poláková, me. Zákusky si každý doniesol sám. Na dobrú
prednostka mestského úradu.
náladu nám hral p. Gál Ladislav, nálada bola
Stretnutie otvorili členovia ZPOZ-u slávnostným príhovorom, básňami, spevom. K nim sa pridali i speváci výborná.
z divadelného súboru HAHOTA. Po otvorení stretnutia sa seniorom prihovoril primátor Anton Szabó. PoďaPozývame medzi nás dôchodcov a dôchodkoval im za záujem, ktorý prejavili o dianie v meste a za ich prácu, ktorou prispeli v minulých desaťročiach kyne, aby sa prihlásili za členov a prišli medzi
k rozvoju Sládkovičova. Zároveň ich informoval o dosiahnutých výsledkoch a o práci, ktorá čaká na vedenie nás zabudnúť na každodenné starosti a spolu
mesta. V mene prítomných sa vedeniu mesta za každoročné oslavy a za možnosť stretnúť sa so svojimi sa pobaviť. Byť v spoločnosti je ako liek na chorovesníkmi poďakovala  p. Mária Megová.  Krásnou básňou vyjadrila to málo, čo starí ľudia potrebujú.
robu, lebo pri rozptýlení zabudneme na bolesti
Po oficiálnej časti stretnutia sa podával obed a občerstvenie a po ňom nasledovala zábava. Na hudbu a ťažkosti, ktoré nás trápia. Budeme veľmi radi,
Laca Gála si niektorí zaspievali, iní, ktorí ešte majú dosť síl, i zatancovali. Pri rozlúčke sa naši starí občania keď sa k nám pridáte.
poďakovali za krásne popoludnie. Vedenie mesta týmto ďakuje všetkým, ktorí prišli na toto stretnutie,
Rozišli sme sa všetci s úsmevom, spokojale i tým, ktorí s nami boli iba v duchu. Lúčili sme sa v nádeji, že sa v roku 2007 znova stretneme.
ným srdcom a s želaním, aby sa naši členovia
Ďakujeme ZPOZ-u i spevákom z HAHOTY za krásny kultúrny program, obsluhujúcemu personálu aj nabudúce v takomto počte na zúčastnili na
za pomoc a školskej jedálni za vynikajúci obed, ktorým sa i oni pričinili o úspech našej akcie.
posedení a aby nám všetkým zdravie slúžilo.
                                                                                          Mária Pišiová
               Viola Chudá, vedúca klubu

zo športu
Stolnotenisový oddiel Slavoja Sládkovičovo usporiada

v sobotu 30. decembra 2006

NOVOROČNÝ
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
pre hráčov hrajúcich II. ligu a nižšie súťaže,
na ktorý vás srdečne pozývame.

Prezentácia hráčov od 7.30 do 8.30 hod., vylosovanie a otvorenie
turnaja o 8.30 hod.           O občerstvenie je postarané.

SPOMIENKA NA LACA JÓZSU

V našom živote sú osoby, na ktoré nezabúdame a často na ne spomíname. Medzi takéto osobnosti patrí Laci Józsa. Žiaľ, už nie je medzi nami.
Všetkým jeho blízkym, priateľom, známym a športovcom chýba. Chýba nám
jeho večný optimizmus a jeho humor. A práve preto bol aj mimoriadne obľúbený.
Zrodila sa myšlienka vychádzajúca z bohatej histórie futbalu v Sládkovičove vydať publikáciu o histórii sládkovičovského športu. Otcom a realizátorom tejto myšlienky bol Michal Pethő, osobnosť nielen sládkovičovského futbalu, ale jeho meno je známe aj  v kruhoch profesionálneho futbalu. Človek,
ktorý je celou dušou futbalistom. Žije týmto výnimočným športom a leží mu
na srdci sládkovičovský šport. Vychádzajúc z myšlienky obnoviť slávu nášho futbalu sa zrodila aj jeho publikácia Z HISTÓRIE SLÁDKOVIČOVSKÉHO
ŠPORTU, ktorá z dostupných prameňov zmapovala šport v našom meste a
najmä jeho úspechy. A práve pri realizácii tejto myšlienky sa rozhodol stavať
svoj projekt na úspešných osobnostiach ako je Ladislav Józsa.
V publikácii sú spomenuté mená Ladislav Józsa, Tibor Rihošek, Ladislav
Molnár, Juraj Audi, Štefan Kysela, ktoré preslávili naše mesto nielen v rámci

Emil Dovalovszkí
Slovenska, resp. bývalého Československa, ale aj v zahraničí. Nie všetkých
sa však podarilo spomenúť. K takýmto významným športovcom patrí aj Ľuboš Ondrejkovič.
Pri príležitosti vydania tejto publikácie zorganizoval a sponzoroval Michal
Pethő „Spomienkový večer na Ladislava Józsu“. Má to byť začiatok aktivizácie futbalu a prebudenie záujmu mladých o tento historicky najobľúbenejší masový šport, nakoľko v poslednom období nastal akýsi útlm a malý
záujem o tento šport v našom meste. Spomienkový večer sa uskutočnil dňa
23. novembra 2006 v školskej jedálni na Richterovej ulici. Zúčastnili sa na
ňom priatelia a spoluhráči Laca Józsu, jeho manželka Ida a priatelia športu.
Pozvanie prijal aj primátor mesta Ing. Anton Szabó.
Sme presvedčení, že sa podarí naštartovať novú etapu rozvoja športových aktivít v našom meste a vytvoriť podmienky pre šport. Veď šport
sa spája s priateľstvom, porozumením a dobrou náladou. Šport ľudí spája.
Hľadajme to, čo nás spája a vyhýbajme sa tomu, čo nás rozdeľuje.
                                  Terézia Pethőová
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SPOMÍNAME

S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkym príbuzným
a známym, ktorí dňa 21.októbra
2006 odprevadili na poslednej
ceste našu milovanú mamičku
Zuzanu Uhlíkovú,
a svojou sústrasťou a kvetmi
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Dcéry s rodinami

S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
syna a brata
Jána Chovanca,
ktorý nás navždy opustil
14.12.2005. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
Matka a sestra s rodinou.

S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým príbuzným
aj známym, ktorí dňa 14. 11.2006
odprevadili na poslednú cestu
Tibora Rečku
a svojou sústrasťou a kvetmi sa
snažili zmieriť náš žiaľ. Manželka,
deti, vnúčatá a celá rodina.

S hlbokým zármutkom
spomíname na
Valériu Križanovú,
ktorá nás 27. decembra 2002
navždy opustila.
Smútiaca rodina

S láskou a hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na drahú
manželku, matku, svokru a babku
Irenku Kollerovú
(rod. Bekkerovú)
pri príležitosti 1. výročia úmrtia
venujeme jej tichú spomienku.
Manžel a dcéry s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname po náhlom
úmrtí našej drahej mamičky
Ireny Kmetyovej
na 1. výročie dňa 4.12. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S bolesťou spomínajú
dcéra, synovia a zať s vnúčaťami.
S láskou a úctou spomíname
na drahého otca a dedka
Karola Kovácsa,
ktorý nás 2.12.2005 navždy
opustil. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
Dcéry a syn s rodinami

S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
manžeľa, otca, dedka a pradedka
Pavla Hajna,
ktorý nás 18. 11. 2001 navždy
opustil. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
pri 5. výročí jeho úmrtia.
Manželka, dcéry a syn
s rodinami

50-roční
Lubica Astalošová, Mária Barciová, Edita Belcáková, Zuzana Benkovská, Priska Bilická, Zoltán
Bilický, Michal Botka, Jaromír Brezina, Mária
Buchlíková, Eva Csanakyová, Margita Csanakyová, Katarína Čuláková, Karol Deák, Jozef Drozd,
Milan Dudáš, Gabriela Dumanová, Jozef Farkaš,
Pavel Farkaš, Dušan Feješ, Helena Feketeová,
Mária Fodorová, Anton Grgáč, Jaroslav Guldan,
Alžbeta Guldanová, Alžbeta Hanesová, Viktor
Heinrich, Silvester Hrban, Juraj Hrbán, Ľudmila
Hupková,   Marta Jánošíková, Anna Kadašová,
Helena Kadlečíková, Ján  Karika, Anna Kariková,
Tibor Kenyeres, Tibor Knapp, Stefánia  Kormányová, František Kostoláni, Mária Križanová, Ervín
Kuki, František Kuki, Zoltán Kuki, Edita Kuťková,
Karol Lau, Ján Lau, Taťjana Leitnerová, Ján Lipka,
Milan Mačali, Ivan Madro, Alžbeta Magyaricsová,
Terézia Manová, František Mažár, Štefan Mego,
Ivan Mišovič, Eva Nedecká, Apolonia Neumannová, Katarína Némethová, Rudolf Novák, Ivan
Orichel, Jozefína Pašeková, Štefan Pavlovič,
Ladislav Pivko, Július Pokorný, Ladislav Rečka,
Zlata Rečková, Jozef Reindl, Lubica Rešutiková,
František Salaj, Karol Sarközi, Mária Scsibranyi-

Roland Piši (Sládkovičovo)
a Ing. Mária Kohútová (Močenok)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa

Barbora Pišiová 27.10.2006
Sarra Drottnerová 2.11.2006
Martin Chudý 12.11.2006
Vanesa Schmidtová 15.11.2006
Ronald Vígh 22.11.2006
Andrea Takácsová 24.11.2006

Úspešný štart do života...

S bolesťou v srdci spomíname
na nášho drahého otca
Michala Kmetya
pri príležitosti jeho 13. výročia
jeho úmrtia po ťažkej chorobe.
Venujte mu prosím tichú pomienku. Vždy ostáva v naších srdciach.
Dcéra s rodinou, synovia a zať
s vnúčaťami.

Navždy nás opustili

S láskou a s hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na našu drahú
mamičku a babičku
Helenu Kovácsovú,
ktorá nás opustila dňa 17.12.1991.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku pri 15. výročí
jej úmrtia.
Dcéry a syn s rodinami

Bývalí občania nášho mesta:
Gašpar Magyarics (68) 5.11.2006
Genovéva Kulačová rod. Maceková
(84) 7.11.2006
Alexander Čanó (42) 22.11.2006

NAŠI JUBILANTI
Gratulujeme touto cestou všetkým našim spoluobčanom k životným jubileám a prajeme im
veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.

Zosobášili sa

ová, Edita Schäfferová, Ladislav Schiller, Miloslav
Slúka, Ladislav Somogyi, Michal Somogyi, Tibor
Srejner, Jaroslav Staštiak, Alžbeta Stoklasová,
Eva Sudová, Milan Szilágyi, Juliana Šimková,
Zoltán Šimko, Zlata Šramová, Gabriel Štefunko,
Anna Taragšová, Brigita Trenknerová, Ottó Vangel, Katarína Vangelová, Rudolf Večerka, Blažena Viciánová, Mária Víghová, Rozália Vörösová,
Tibor Zelinka, Béla Zsille, Márta Zsille.                       
60-roční
Zuzana Balážiková, František Bauman, Jarmila
Blašková, Angela Bobálová, Jaroslav Čambal,
Mária Červenková, Terézia Gaálová, Michal Horváth, Anna Hudáková, Etela Chovanyeczová, Žofia Katonová, Pavol Kmety, Šarlota Kubačková,
Elena Kurinová, Silvester Lancz, Ludmila Lindáková, Zuzana Majová, Štefánia Maslíková, Štefan
Meliška, Gabriela Mirczová, Jozef   Nagy, Ján
Német, Vlasta Németová, Jozef Ochaba, Michal
Pethő, Ružena Pilová, Anna Pogranová, Edita
Porgeszová, Mária Reisingerová, Eva Ružičová,
Eva Sablerová, Mária Szabóová, Štefan Šidó, Ľudovít Šimonič, Mária Viskupičová, Alojz Zelník
70-roční
Anna Benková, Ján Botló, Jozef Cicha, Helena
Csóková, Štefan Čilek, Eva Ďurinová, Štefan
Faško, Pavol Hlaváč, Pavol Hudák, Viola Chudá,

Vincent Kenyeres (79) 26.10.2006
Tibor Rečka (63) 11.11.2006
Ladislav Budai (84) 27.11.2006
Margita Botlová (81) 3.12.2006
Edmund Kapuca (69) 6.12.2006

Česť ich pamiatke...

Magdaléna Jónásová, Mária Jónásová, Ján Konečný, Helena Kosáková, Klára Kovácsová, Peter Kurtanský, Júlia Lengyelfalusyová, Ladislav
Molnár, Michal Nagy, Etela Nedeczká, Ján Palec,
Alžbeta Recsková, Anna Rekeňová, Helena Siposová, Veronika  Somogyiová, Anna Staštiaková,
Edita Sudinová, Oto Szabó, Anna Uherová.
80-roční
Anna Antaleczová, Oľga Baloghová, Anna Barciová, Margita Benkovská, Anna Čambalová, Terézia Deáková, Emma Filová, Anna Gaveldová,
Alžbeta Herczogová, Gizela Holubová, Klára Jánošková, Jozef Katona, Ján Kochan, Matúš Kupka, Alžbeta Lengyelfalusyová, Karol Lizák, Zuzana Ľachová, Mária Maglocká, Ľudovít Mészáros,
Helena Mraková, Viliam Oláh, Oľga Púčeková,
Mária Rohárová, Vincent Sárkány, Emil Stopiak,
Katarína Valová.
90-roční
Helena Katonová.
Najstarší občania
Terézia Dumanová, Terézia Gyevátová, Anna Juhászová, Helena Kľačanská, Zuzana Konečná,
Jozef Kováč, Mária Majerská, Ján Nosár.
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