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V SLÁDKOVIČOVE

VEL’KONOČNÉ SVIATKY

pokon k splynutiu všetkých troch sviatkov - kresťanského,
židovského aj pohanského. A tak je Veľký piatok sviatkom
Vážení čitatelia, aby sme poznali korene tohto sviatku, kresťanským, zatiaľ čo názov Veľká noc, ako i veľkonočné
musíme sa vrátiť o viac ako dvetisíc rokov, do čias Mojži- vajíčka a zajačiky majú korene v oslavách venovaných boša, kedy poznali sviatok pesah čo znamená „preskočenie“. hyni plodnosti. Typické symboly - baranček a koláč sú zas
Jedná sa o preskočenie Jahveho a sviatok „bitnej obete“              spomienkou na starozákonné židovské sviatky.
a „nekvasených chlebov“, ktorý bol znakom, že si Izrael ctí
Veľká noc, to sú oslavy, ale aj príprava na ne a to duševBoha za to, že jeho ľud vyviedol z egyptskej zeme a že anjel ná aj fyzická. Na jar netúžime len po duchovnej obrode, ale
smrti „preskočil“ každý dom natretý krvou obetného barán- usilujeme sa aj zmeniť prostredie, ktoré nás počas chladka. Ako súvisí Veľký piatok, kedy bol Ježiš ukrižovaný, so ných zimných dní obklopovalo. Upratujeme a pripravujeme
židovským sviatkom pesah, či pohanskými sviatkami jari?    sa na sviatky a inak tomu nie je ani v samospráve. Po zime
V Biblii sa píše, že Mesiáš bol mučený v čase sviatku musíme odstraňovať všetky jej následky. Konečne je tu jar,
pesah. To, že jeho smrť zapadla práve do obdobia sviatku sneh je preč, ale odkryli sa smeti, neporiadok a skládky odvšak nebola náhoda. Vtedy sa to stalo preto, aby sa po- padkov. Okraje prístupových ciest a komunikácií sú plné odtvrdilo Ježišovo poslanie, byť skutočným obetným barán- padu a to nielen u nás, ale takmer všade. Hoci sa na jar tešíkom, ktorý zachráni človeka. Napriek týmto súvislostiam   me, na druhej strane je nám smutno z toho, ako ľahostajne
sa kresťanstvo v prvých storočiach svojej existencie snažilo mnohí občania pristupujú k veciam verejným. Len spojením
o oddelenie a osamostatnenie od pôvodného židovského všetkých síl a účinnou spoluprácou s občanmi, môže byť
učenia.
samospráva na tomto poli úspešná. Preto vyzývam všetPostupne splynuli oslavy jarnej rovnodennosti v nie- kých občanov, aby počas príprav na sviatky nezabudli na
ktorých krajinách nazývané podľa jarnej bohyne plodnosti veľké jarné upratovanie aj vo svojom okolí, aby nielen naše
- Ištar so sviatkom Veľkej noci, kedy si pripomíname Je- domy a záhrady, ale aj ulice boli čisté. Prajem vám veľa síl
žišovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie. Vzhľadom na to, že a zdravia, aby ste Veľkonočné sviatky prežili v pohode a nastaré pohanské tradície a zvyky spojené s oslavou jarnej čerpali veľa síl, aby sme spoločne mohli pracovať prospech
rovnodennosti boli hlboko vžité a veľmi obľúbené, došlo na- nášho mesta.   
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

NA STR. 2

ˇ UČITEL’OV
POZDRAV KU DNU
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí,
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“             J. A. Komenský
Komisia rozvoja vzdelávania mládeže na svojom prvom zasadnutí v roku 2006 schválila Plán
zamerania činnosti na rok 2006. Členovia komisie sa zamerajú na riešenie aktuálnych problémov
na úseku školstva a to v spolupraci so školami a s ďalšími inštitúciami ako s mestskou políciou,
Políciou SR, so štátnymi zariadeniami, Úradom práce, najmä odborom sociálnych vecí a so štátnymi orgánmi na úseku školstva. Na februárovom zasadnutí za účasti vedenia Spojenej školy,
vedenia Špeciálnej školy, zástupcov mestskej a štátnej polície sa komisia zaoberala riešením
aktuálnych problémov kriminality mládeže a preventívnymi opatreniami k ich zamedzeniu.
28.3.2006 sa konalo slávnostné zasadnutie komisie pri príležitosti Dňa učiteľov. Ing. Anton
Szabó, primátor mesta, predniesol slávnostný príhovor a poďakoval všetkým učiteľom za ich obetavú prácu na úseku výchovy a vzdelávania v našom meste. S prianím zdravia - lebo je dôležité,
lásky - lebo jej je málo a šťastia - lebo je potrebné, sme si pri tejto príležitosti spomenuli na všetkých učiteľov, ktorých s láskou nosíme v srdci.               Terézia Pethőová, predsedníčka komisie

ZABÍJAČKA
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FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

Dlhoročná tradícia domácich zabíjačiek       
v zimnom období v našom meste inšpirovala
zopár nadšencov k tomu, aby po roku znova
usporiadali verejnú Fašiangovú zabíjačku na
námestí pri požiarnej zbrojnici. Iba s výborným,
nadšeným a obetavým kolektívom sa môže podariť akcia, ktorá má takú dobrú odozvu medzi
našimi spoluobčanmi. Všetci máme mlsné jazýčky a tak dobre vieme posúdiť, či kvalita zabíjačkových špecialít vyhovuje požiadavkám.
Našim odborníkom sa opäť podarilo pripraviť
zabíjačkové špeciality, ktoré chutili všetkým.
Najväčší úspech mali samozrejme pečené pitvarošské klobásky, ale delikatesou bol aj guláš,
hurky či tlačenka, na ktorej si návštevníci mohli
pochutiť.

O suroviny a samotné navarenie vynikajúceho kotlíkového a držkového guláša sa postaral pán kuchár B. Zvolenský so svojím tímom.             
Po dvoch kotloch gulášu sa len tak „zaprášilo“. Samotná zabíjačka prasaťa sa už niesla v réžii Ferka Rumana a spol.
Bolo vidieť, že jeho dlhoročné skúsenosti s rozobratím a spracovaním mäsa na klobásy, jaternice, tlačenku, žobrácku kašu a kapustnicu,
mali najväčšiu zásluhu na spokojnosti návštevníkov zabíjačky. Aj keď            
sa hovorí sto ľudí - sto chutí, tentoraz si každý pochutil na čerstvo pripravených špecialitách z prasaťa.
Ako vynikajúci zákusok boli ponúknuté tradičné fašiangové šišky, ktoré nikto nedokáže pripraviť tak, ako naše staré mamy, v tomto prípade
členky klubu dôchodcov pod vedením pani Violky Chudej.
Počasie bolo ideálne, spokojných ľudí dostatok, záujem občanov
bol naozaj veľký. Najviac nás tešia pochvalné uznania od prítomných
účastníkov, ktoré boli také povzbudivé, že i v budúcom roku chceme
rozhodne pokračovať v začatej tradícii. Aj pre nás, poslancov mestského
zastupiteľstva, je dôležité, že v meste sa stále niečo deje, niečo organizuje, hlavne keď osobne priložíme ruku k dielu. Za úspešnú akciu patrí
poďakovanie klubu dôchodcov, Hasičskému zboru, deťom a učiteľkám
Materskej školy na Budovateľskej ulici, Rybárskemu zväzu, SEMA Sládkovičovo, MsKS, pánovi Zvolenskému a ďalším aktívnym organizátorom
a účastníkom podujatia.                                Štefan Lauko, poslanec MZ

OZNAMUJEME OBČANOM
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32. ZASADNUTIE MESTSKÉHO 33. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE 1.2.2006
V SLÁDKOVIČOVE 8.2.2006

Rokovanie 32. zasadnutia MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo
sa podľa schváleného programu.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta,
vykonal kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia MZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci prerokovali a schválili nasledovné
uznesenia:
• Smernicu primátora mesta k vykonaniu inventarizácie,
• Zásady obehu účtovných dokladov,
• čas prevádzky v zariadení Videoklub Sládkovičovo,
• kúpu osobného motorového vozidla pre potreby mestského úradu Sládkovičovo,
• kúpu pozemku podľa LV č. 2970 od Františka Krišku a Beáty Baničovej,
• kúpu pozemku podľa LV č. 2992 od Márie
Laukovej,
• odpredaj pozemku podľa LV č. 1705 pre Angelu Otrubovú a Xuong Pham Phu,
• zámenu parciel medzi mestom Sládkovičovo a Ing. Júliusom Vačkom,
• navýšenie finančného príspevku pre Technické služby Sládkovičovo o 50.000,-Sk.
Diskusia:
• Ing. Mikuš poukázal na nepojazdný vozový
park Technických služieb mesta Sládkovičovo a na nepostačujúci príspevok,
• Ing. Poláková predložila požiadavku Spojenej školy v Sládkovičove, ktorá zriaďuje
jazykové laboratórium pre výučbu cudzích
jazykov, o príspevok vo výške 100.000,-Sk,
• Ing. Lauko podporil myšlienku obnovy vozového parku technických služieb a navýšenie
príspevku pre TS, podporil opravu telocvične a pozval všetkých prítomných na tradičnú
zabíjačku dňa 18.2.2006,
• p. Varga, člen mestskej polície informoval
prítomných o činnosti mestskej polície, konkrétne o kontrole plnenia VZN o dodržiavaní
prevádzkových hodín podnikov, tvorbe čiernych skládok, separácii odpadu a o spolupráci so štátnou políciou,
• Ing. Anton Szabó, primátor mesta, poukázal
na nutnosť šetrenia finančných prostriedkov
zo strany mestskej polície, napríklad obchôdzkovať v meste pešo, prípadne na bicykloch,
• Ing. Mikuš dal podnet komisii verejného poriadku týkajúci sa žobrajúcich detí v centre
mesta, ako aj krádeží tašiek zo strany detí,
• pani Horváthová žiadala poslancov o podporu pri zriaďovaní jazykového laboratória  
Spojenej školy Sládkovičovo.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
					

Dňa 8.2.2006 sa konalo mimoriadne zasadnutie MZ, na ktorom poslanci prijali uznesenie
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným,
kde jediným spoločníkom je Mesto Sládkovičovo s obchodným menom Termálne kúpalisko
Vincov les, s. r. o.. Za konateľku spoločnosti
bola schválená pani Mária Chudá.

34. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE 27.2.2006
Dňa 27.2.2006 sa konalo mimoriadne zasadnutie MZ na ktorom poslanci prerokovali     
a schválili  nasledovné uznesenia:
•  predloženie projektu pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Sládkovičovo v rámci štrukturálnych
fondov EÚ,
•   výstavbu bytového domu s 36 nájomnými
bytmi pri financovaní 30 % dotácia z MVRR
SR a 70 % úver zo ŠFRB z obstarávacej
ceny stavby,
•   zachovanie charakteru nájomných bytov po
dobu 30 rokov,
•   záverečný účet mesta, vyhodnotenie plnenia   
rozpočtu a hospodárenia mesta Sládkovičovo za rok 2005, bez výhrad,
•   rozdelenie finančného výsledku hospodárenia mesta Sládkovičovo k 31.12.2005.

35. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE 1.3.2006

Rokovanie 35. zasadnutia MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo
sa podľa schváleného programu.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta,
vykonal kontrolu plnenia uznesení z 32., 33.     
a 34. zasadnutia MZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci MZ na 35. zasadnutí prerokovali         
a schválili nasledovné uznesenia:
• Zmluvu o nájme nebytových priestorov
medzi mestom Sládkovičovo a Termálnym
kúpaliskom Vincov les s.r.o. Sládkovičovo,
• uzatvorenie pracovnej zmluvy s konateľkou Termálneho kúpaliska Vincov les s.r.o.
Sládkovičovo Máriou Chudou,
• zmenu organizačnej štruktúry TK VL s.r.o.
Sládkovičovo,
• úpravu rozpočtu mesta k 31.3.2006 navýšenie príjmovej aj výdajovej časti o 2100 tis.
Sk,
• úpravu rozpočtu z dôvodu vzniku spoločnosti Termálneho kúpaliska,
• požiadavku navýšenia finančných prostriedkov pre futbalový klub bude MZ prerokuje
na mimoriadnom zasadnutí MZ 5.4.2006,
• plat primátora mesta podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve        
v roku 2005 s účinnosťou od 1.1.2006,
• plat hlavného kontrolóra mesta podľa

priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve v roku 2005 s účinnosťou                  
od 1.1.2006,
• o odvolaní člena dozornej rady Technického a bytového podniku s. r. o. Sládkovičovo
Františka Rumana, ktorý sa stal jej zamestnancom,
• o zvolení Alexandra Kovácsa za člena tejto
dozornej rady,
• prevod právnych vzťahov telocvične na
Školskej ulici na Spojenú školu v Sládkovičove od 1.4.2006,
• odkúpenie pozemku podľa LV č. 3005         
od Márie Švihranovej,
• odpredaj pozemku vo výmere 4 m2 pre
MUDr. Pintéra,
• umiestnenie sochy na pamiatku Alfonza
Talamona a Karola Kuffnera v parku pred
budovou MsÚ,
• Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 51
o určení pamätihodností mesta.
Diskusia:
• Ing. Mikuš sa dotazoval na výstavbu haly  
na separovaný zber, s ktorou sa už malo
dávno začať, primátor odpovedal, že pre
nevysporiadanie pozemkov nie je stavebné
povolenie a uviedol, že je potrebné stavbu
umiestniť ďalej na pozemky mesta,
• Ing. Doval sa dotazoval na umiestnenie
retardérov na Mierovej ulici, ktoré už boli
schválené, primátor odpovedal, že v rámci  
miestnej obhliadky sa určí aj rozmiestnenie
retardérov,
• p. Németh poďakoval za občanov mestskej
časti Nový Dvor za dobudovanie chodníkov
a žiadal doriešenie označenia prechodu,
• p. Paulo poukázal na retardéry na Richterovej ulici, ktoré napr. mamičky s kočíkmi
obchádzajú a radšej volia inú ulicu, pýtal  
sa či sú nutné na ulici Mierovej, odpovedal
primátor, že nakoľko na Mierovej ulici je
nová cesta vodiči, hlavne motoriek, tu idú
neprimeranou rýchlosťou,
• p. Novomestský poukázal na cestu na Školskej ulici, ktorá je v niektorých miestach
prepadnutá až o 8 cm. Žiada uplatniť opätovnú reklamáciu, odpovedal primátor, že
dodávateľ stavby Vodomont Šaľa obdržal
viac reklamačných listov, prisľúbil nápravu,
ale nakoľko tak nekonal, mesto bude musieť dať spor na súd,
• p. Hauko poukázal na „vyberanie“ smetných
kontajnerov niektorými spoluobčanmi a neporiadok okolo nich,
• p. Hauková sa dotazovala na budovu zatvorenej MŠ na Sídlisku J. Dalloša, kde sa
schádza mládež a nevhodne sa správa,
odpovedal primátor mesta: mestská polícia
vykonáva obhliadky, ale deliktov je veľa.
Vyzval občanov, aby sa nebáli poukázať        
na výtržníkov, anonymita bude zaručená,
čím by pomohli v práci mestskej polícii aj
pracovníkom mestského úradu.
Primátor mesta upozornil na vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity a poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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NEBEZPEČENSTVO CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEL’STVA
tejto rubrike budeme obyvateľov postupne poskytovať základné informácie využiteľné
VZNIKU POŽIAROV pri Vochrane
života a zdravia pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu.
Pomôžu vám osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu života a zdravia vašej rodiny,
V JARNOM OBDOBÍ spolupracovníkov, či spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade teroristickej akcie                 
S príchodom jari sa v prírode vytvárajú podmienky, ktoré sú sprevádzané nebezpečenstvom vzniku požiarov. V spomínanom ročnom
období sa prebúdza príroda, ktorá môže byť
ohrozená nedbalosťou občanov, ktorí svojvoľne spaľujú horľavé látky na voľnom priestranstve v blízkosti lesných porastov a objektov.
Uvedomte si, že lesy a prírodné prostredie
sú našim bohatstvom, ktoré vytvorila sama
príroda a človek. Dávajú nám zdravie a z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Upozorňujeme milovníkov prírody, ktorí
svoj voľný čas trávia na čerstvom vzduchu,              
že oheň možno klásť len na určených miestach                
a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu po odchode z miesta ohniska.
V okrese Galanta vzniklo v roku 2005 175
požiarov so škodami za 8.439.100,- Sk, kde
boli štyri osoby zranené a jedna osoba usmrtená. V odvetví poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva vzniklo 39 požiarov so škodami
za  249.200,- Sk. Uvedené prípady varujú, preto je potrebné si uvedomiť nebezpečenstvo pri
činnosti s ohňom. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou pomôžete k zamedzeniu značných morálnych a finančných strát.
Želáme vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.
okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru

ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA
ˇ
S DANOVOU
SPRÁVOU

s použitím toxických chemických látok alebo biologických prostriedkov.
MOŽNÉ OHROZENIE OBYVATEĽSTVA
Chemické ohrozenie
• môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia            
v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre,
nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.). Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä               
k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie
zasiahnutého tkaniva.
Biologické ohrozenie
• spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení - baktérie, rickettsie, vírusy, plesne
a proteínové toxíny, šírené nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divožijúce zvieratá),
• kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi - pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách.
Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.
PRÍZNAKY CHEMICKÉHO A BIOLOGICKÉHO TERORIZMU
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta
s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky
použitia týchto prostriedkov. Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť?
• počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak
aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
• drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou                     
a na rôznych materiáloch,
• zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
• známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje             
a šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom       
a neidentifikovateľným obalom,
• vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch - ktorá je nezvykle číra,
nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie,
vodomerky, larvy a pod.)
• náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.

Informácie a služby poskytované prostredníctvom portálu daňovej
správy (www.drsr.sk):
1. pre všetkých užívateľov portálu - všeobecné a odborné informácie a niektoré služby:
• informácie o štruktúre a činnosti daňovej správy,
• informácie k problematike jednotlivých druhov daní, možnosť podania dopytu priamo cez portál,
• prístup k rôznym prehľadom a zoznamom, overenie IČ v SR a v EU,
• daňová kalkulačka, daňový kalendár, účty štátnych príjmov, zisťovanie miestnej príslušnosti a pod.,
• možnosť vytlačenia daňového tlačiva, príp. jeho vyplnenie na internete s kontrolou správnosti.
2. pre autorizovaných používateľov portálu - autorizované elektronické služby:
• zoznam daní, na ktoré je daňový subjekt evidovaný,
• dokumenty daňového subjektu podané na daňový úrad,
• dokumenty daňového úradu vystavené pre daňový subjekt,
• podanie dokumentov v elektronickej forme jedným z dvoch spôsobov:
a/  so zaručeným elektronickým podpisom (podmienkou je obstaranie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis             
od akreditovanej certifikačnej autority www.caevpu.sk, www.psca.
sk, www.dtca.sk),
b/   bez zaručeného elektronického podpisu (podmienkou je uzatvorenie Dohody o spôsobe doručovania písomnosti elektronickými pro-

striedkami so správcom dane podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992
Zb. a povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa elektronického
podania doručiť v písomnej forme prvú stranu dokumentu a Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.)
• správa práv (pridelenie a odobratie prístupových práv iným osobám  
napr. zamestnancom).
Ako sa stať autorizovaným používateľom elektronických služieb:
1.   registrácia - vyplnenie a vytlačenie registračného formulára na portáli,
2.   autorizácia - predloženie registračného formulára a dokladov na
daňovom úrade.
Detailný postup registrácie a autorizácie spolu s technickými podmienkami využívania týchto služieb nájdu daňové subjekty v Používateľskej príručke uverejnenej na www.drsr.sk v časti Registrácia.
Výhody využívania autorizovaných elektronických služieb:
• získanie prehľadu o dokumentoch zo vzájomnej písomnej komunikácie,
• nový a atraktívny spôsob podania dokumentov bez viazanosti subjektu na jeho využitie,
• okamžitá spätná väzba o akceptovaní, resp. neakceptovaní podania,
• 	 úspora času pri komunikácii s daňovou správou,
• moderná a bezpečná forma komunikácie s uplatnením v stále            
sa rozširujúcom okruhu subjektov a organizácií.

ROZHOVOR
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Ako využívate nové priestory a aké sú
vaše plány v najbližšej budúcnosti?
Pravidelne informujeme čitateľov o všetkých
podujatiach a tak sa nebudem vracať k tomu,
čo sme už v novej konferenčnej sále organizovali. Teraz čakáme na inštaláciu technického
Eva Sudová, vedúca
vybavenia (ozvučenie, svetelný park, premieMsKS Sládkovičovo,
tacia technika...) a potom rozhodne rozšíriabsolventka pražskej
me paletu ponúkaných programov. Dúfame,                      
UMPRUM, vdova,
že špičkové technické vybavenie priláka účinmatka troch dcér.
kujúcich aj divákov a že po rokoch sa nám podarí naštartovať aj kino. V týchto dňoch sme
Ako dlho už pracujete v oblasti kultúry?
V podstate sa kultúre venujem celý život. Vy- na hornom poschodí otvorili aj malú výstavnú
študovala som grafický dizajn a začínala som sieň a prvým autorom, ktorý tu predstavil výako grafik veľkej propagácie v Čechách, ale ber svojich prác, bol pán Juraj Zelman. Ďalšou
odtiaľ ma zložité životné križovatky priviedli výstavou bude prezentácia fotoklubu Galanta
do Sládkovičova. Tu som pracovala v SEME, a budeme sa usilovať každý mesiac pripraviť
potom na Okresnom osvetovom stredisku                jednu výstavu, aby sme skrášlili a zatraktívnili
v Galante a v roku 1990 som prišla do nášho priestory INOVATECH-u.
Čo vám v nových priestoroch chýba?
kultúrneho domu, kde šéfujem už 15 rokov.
Knižnica sa presťahovala do peknej, hoci trošAko hodnotíte sládkovičovskú kultúru?
Musím to vziať z dvoch strán. Na jednej strane ku menšej miestnosti na I. poschodí a okrem
sa naše mestečko môže pýšiť tým, že hoci inde konferenčnej sály využívame na besedy a presa takmer všetka amatérska kultúra rozpadla,    zentácie aj krásnu zasadaciu miestnosť vybau nás sa počet súborov takmer zdvojnásobil venú špičkovým technickým zariadením. Zatiaľ
a aj ich úroveň neustále stúpa. Napríklad náš nám chýbajú priestory pre skúšky súborov, ktocitarový súbor je asi najlepší v republike a aj rých je v sezóne až 15 týždenne. Musíme však
folklór a amatérske divadlo majú výbornú úro- počkať, až sa inkubátor naplní podnikateľmi,  
veň. Pribudli nám aj veľmi aktívne kolektívy čo je jeho primárny účel a potom niektorý voľný
moderného tanca a vedľa starých borcov Ro- priestor využijeme ako skúšobnú miestnosť.
viňákov, máme aj nové hudobné skupiny a pod Aká je vaša spolupráca s poslancami,
svoje krídla sme prichýlili aj veľmi šikovných primátorom a pracovníkmi MsÚ?
Obdivujem a rešpektujem každého, kto akýmhudobníkov z cirkevného zboru.
Druhá strana mince je záujem našich občanov koľvek spôsobom nezištne prispieva k napreo kultúrne podujatia a tu nemôžeme byť veľ- dovaniu nášho mestečka a myslím, že práve    
mi spokojní, lebo občas sa stáva, že najväčší v MsKS každý vždy našiel pomoc a podporu
problém pri organizovaní kultúrnych podujatí     k realizácii najrôznejších projektov. Všetko             
je v ľuďoch a ja sa usilujem byť ústretová a tak
je prilákať divákov.
sa mi zväčša darí riešiť veci pozitívne a konAké sú dôvody nezáujmu divákov?
V zásade sú to tri dôvody. Po prvé, všeobec- fliktom predchádzať. Občas ma mrzí, že práca
ný nezáujem občanov, ktorí dajú prednosť kultúrneho strediska nie je primerane ocenená,
televízii pred návštevou kultúrneho podujatia. čo by si tento malý, ale veľmi obetavý, výkonný
Po druhé, zlá finančná situácia mnohých ob- a nadšený kolektív zaslúžil.
čanov, ktorým jednoducho chýbajú financie na Aký máte vzťah k ŽIVOTU V SLÁDKOVIČOVE?
základné potreby. Tretím dôvodom bola absen- Každé číslo vzniká v počítači za dlhých nocí     
cia priestorov na potrebnej kultúrnej úrovni, ale a takmer vždy vo veľkom časovom strese.
tento nedostatok sa otvorením podnikateľské- Najprv musím redakčne pripraviť kostru každého inkubátora INOVATECH odstránil a už sme ho čísla, ponaháňať dopisovateľov, vyhotoviť
grafickú podobu, zaistiť preklad, jazykové kozaznamenali zvýšený záujem divákov.

SEPARÁCIA DOMOVÉHO ODPADU

rektúry a tlač. Tu by som chcela okrem redakčnej rady vyzdvihnúť prácu našej prekladateľky
Mariky Szabóovej, ktorá si za svoju profesionálnu prácu zaslúži hlboký obdiv a zároveň
poďakovať našim jazykovým korektorom pani
Alici Dömötörovej, Zuzke Sudovej a Matyi- mu
Szabóovi, ktorí sa starajú o to, aby nám tlačiarenský škriatok nenarobil veľa chýb. V porovnaní s inými miestnymi časopismi, ktoré pripravujú profesionálne tímy (Galanta, Šaľa, Sereď...),
je výkon nášho malého kolektívu, pracujúceho
na dobrovoľnej báze, rozhodne porovnateľný a
v mnohých aspektoch aj kvalitnejší.
Noviny však robia predovšetkým zaujímavé
články a preto vyzývam všetkých, ktorí majú
pocit, že by chceli našim čitateľom niečo povedať, napíšte alebo príďte sa poradiť s niektorým členom redakčnej rady.   
Aká je vaša predstava optimálne
fungujúceho kultúrneho strediska?
Vďaka mojim dcéram, ktoré študujú a pracujú
po celom svete, som mala možnosť navštíviť
takmer celú Európu aj mnoho zaujímavých
miest v USA a všade som sa usilovala získať
maximum informácií o fungovaní a predovšetkým o financovaní miestnej kultúry, školstva,
športu...
Všetko je totiž o peniazoch a to nielen o tých,
ktoré má k dispozícii kultúrne stredisko, ale aj  
o tých, ktoré majú k dispozícii občania. Ak majú
ľudia dostatok financií a voľného času, ochotne
sa zúčastňujú na kultúrnom, spoločenskom či
športovom dianí v meste. Ak máte hlboko do
vrecka alebo pracujete 14 hodín denne 7 dní   
v týždni, nepriláka vás žiadna kultúra, nepôjdete do divadla, na koncert, na besedu či kurz
maľovania na keramiku, ako som to zažila v
zahraničí. Tam je prestížou každého občana,
zúčastniť sa na rôznych podujatiach miestnej
komunity a finančne ich podporovať. V Sládkovičove máme mimoriadne šikovné deti, mládežníkov, ale aj aktívnych seniorov, ktorí by si
zaslúžili ďaleko väčšiu podporu a uznanie. Takže, optimálne riešenie je bohaté mestečko, bohaté firmy, ktoré budú ochotne participovať na
živote mesta v oblasti kultúry aj športu a aspoň
trochu bohatší občania s dostatkom voľného
času a správnou dávkou patriotizmu.
redakcia

Pred pár týždňami ste určite obdržali nové platobné výmery za vývoz odpadkov. Bohužiaľ, aj naše mesto muselo cenu za túto službu zvýšiť,
lebo náklady za zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu stúpajú. Ako by sme tieto náklady mohli znížiť? Riešenie je iba jedno - dôsledná
separácia.
Znovu zopakujem zjednodušený vzorec pre výpočet ceny, ktorú ste si našli na svojom výmere. Náklady za zvoz a likvidáciu odpadu mínus
príjmy za predaný vyseparovaný odpad delené počtom obyvateľov rovná sa 480,- Sk za osobu. Z tejto rovnice je jasné, že iba zvýšením
separácie môžeme dosiahnuť zníženie konečnej sumy.
Uvedomujeme si, že separácia odpadu je pre domácnosť záťažou, lebo vyhadzovať odpadky na tri, či štyri kôpky zaberá čas aj miesto a odpadky skladované až do termínu zberu môžu zapáchať.
V marci pracovníci technických služieb v rámci zberu odpadu vykonali aj monitoring a evidovali domácnosti, ktoré separujú. V prvých mesiacoch tohto roku bol objem separovaného zberu veľmi malý. Chceme dosiahnuť to, aby vzorne separujúce domácnosti nedoplácali na tých, ktorý
separáciu ignorujú. Preto budeme monitorovať sústavne a nečudujte sa, ak pracovníci technických služieb budú kontrolovať aj obsahy smetných
nádob, aby sme naozaj zodpovedne vyhodnotili, kto separuje a kto nie.
Našim zámerom je, aby cena za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu bola diferencovaná a separujúce domácnosti platili menej ako tí, ktorí
sa rozhodli, že ich tento ekologický, ale aj ekonomický problém nezaujíma a tak budú musieť platiť viac. Toto pravidlo sa zatiaľ bude týkať iba
rodinných domov, lebo kontrola separácie na sídliskách je problematická.  
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Materská škola v nových priestoroch

NAŠE ŠKOLY

Materská škola s výchovným jazykom maďarským, ktorá je súčasťou
Základnej školy Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským    
v Sládkovičove, môže svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávať
od 1. marca 2006 v novom prostredí, v budove pri Základnej škole na
Abrahámskej ulici, v bývalej ZUŠ.
Vymaľované, vykachličkované, podlažne upravené priestory celej
budovy boli prispôsobené prevádzkovým účelom MŠ, radostnému každodennému domovu detí. Herňa, ktorá je zároveň aj spálňou, jedáleň    
s kuchynkou, šatňa, predsieň, kabinet a sociálne zariadenia slúžia všetkým deťom, ktoré našu materskú školu navštevujú. Denne, keď za rána
prichádzajú, sú nadšené a badať im na tváričkách, že sa im tu veľmi
páči. Pochvalné a uspokojivé sú vyjadrenia všetkých rodičov o našom
príťažlivom a vyhovujúcom prostredí.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za nesmiernu ochotu               
a pomoc nášmu zriaďovateľovi, našej pani riaditeľke Mgr. Zuzane Kovácsovej a pani zástupkyni Mgr. Márii Halászovej, ktoré sa najviac zaslúžili o to, aby sa tu vytvorila materská škola.
miery školou, v ktorej sa dieťa učí abecede života a v ktorej sa zdoKoncom januára, bol zápis do základnej školy k septembru 2006,
konaľujú citové, sociálne, poznávacie procesy, priateľské nažívanie
ktorého sa zúčastnili aj naše 5-6 ročné deti. Zápis do materskej školy
v kolektíve,
na budúci školský rok prebiehal v marci tohto roku. Záujemcovia o našu
materskú školu, ktorí chcú spoľahlivého pomocníka pri výchove svojich •    alternatívu: moderný, inovačný trend - rôzne, vhodné prvky metodiky „Krok za krokom”, ktoré pomáhajú pestovať dobrý vzťah ku škole
detí, si môžu u nás vyzdvihnúť prihlášky. Stručnou charakteristikou našej
a k učeniu,
výchovno-vzdelávacej činnosti by sme radi oboznámili širokú verejnosť:
•    projekt: „Ľudovými tradíciami nájsť spoločnú hru”, v rámci ktorého
•    odbornú výchovu a vzdelávanie detí vo vekovo heterogénnej skusa deti primerane veku oboznamujú so zvykmi nášho regiónu. Napine, ktoré smerujú ku komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po
šou neustálou snahou je, aby v našej materskej škole vládla radosť,
stránke duševnej a telesnej a k dôkladnej príprave dieťaťa na vstup
uspokojenie a pohoda.
do ZŠ,
Zo všetkých úspechov detí sa tešia učiteľky MŠ s VJM
•    podnetné flexibilné podmienky pre každodennú hru, ktorá je do istej

ˇ
Kam po ukoncení
základnej školy?

Ako každý rok, tak aj tento rok nadišlo obdobie, keď sa žiaci deviatych ročníkov musia definitívne rozhodnúť, kam pôjdu študovať po ukončení základnej školy. Táto neľahká úloha vybrať si
správne doľahla nielen na žiakov, ale aj na ich rodičov.
Na našej škole sa so žiakmi a rodičmi pracovalo už od novembra. Výchovná poradkyňa robila
so žiakmi a ich rodičmi pravidelne každý piatok konzultácie, na ktorých sa hľadali pre žiakov
najideálnejšie školy, ktoré zodpovedali nielen záujmom žiakov, ale aj ich výchovno - vyučovacím
výsledkom.
Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku si mohli podať žiaci prihlášky na dve školy bez talentových skúšok a na jednu školu s talentovými skúškami, teda maximálne tri prihlášky. Možnosť
zaslania troch prihlášok využili piati žiaci, dvoch prihlášok 53 žiaci a jeden žiak si podal prihlášku
len na jednu školu. Celkovo bolo zaslaných 122 prihlášok 59-tim žiakom deviatych ročníkov.
Nasledujúca tabuľka zaznamenáva štatistiku škôl, na ktoré boli tohto roku zaslané prihlášky:
názov školy a mesto jej pôsobenia		
Gymnáziá (Galanta, Sereď, Senec, Bratislava)		
OA a HA (Sereď, Dunajská Streda, Bratislava)		
ZSŠ (Galanta, Senec, Zem. Sady, Ivánka pri Dunaji) 		
SPŠ dopravné (Trnava, Bratislava)			
SPŠ elektrotechnické (Bratislava, Šaľa)			
Gymnázium a OA pre TPM (Bratislava)			
SŠ a SOU poľnohosp. (Galanta, Šaľa)			
SPoPŠ ( Bernolákovo )					
SOU (Galanta, Pezinok, Trnava, Bratislava)		
Zdravotné stredné školy (Trnava)				
OA bilingválna (Bratislava)				
Športové gymnázium (Trnava)				
SŠ úžitkového výtvarníctva (Bratislava)			
spolu:						

talentovky 1. škola 2. škola
6
4
10
9
28
27
3
3
1
1
1
1
3
6
4
4
6
2
1
1
1
5
59
58

Medzi najfrekventovanejšie odbory na jednotlivých školách patrili: obchodná a hotelová akadémia, obchod a podnikanie, škola podnikania, kuchár, čašník, cukrár, kaderník a autoopravár.
Vyskytli sa však aj atraktívne odbory ako masér, veterinárstvo a rybárstvo. Na záver poprajme
našim deviatakom veľa úspechov na prijímacích pohovoroch a úspešné ďalšie štúdium na stredných školách a stredných odborných učilištiach.      
           Mgr. Annamária Mészárošová, zást. riaditeľa Spojenej školy v Sládkovičove

Špeciálna základná škola v Sládkovičove
pre žiakov s mentálnym postihnutím
v zrekonštruovanej budove školy
s bezbariérovým prízemím i vstupom

otvára triedu

PRAKTICKEJ
ŠKOLY

Obsah vzdelávania: Praktická škola
poskytuje vzdelávanie a prípravu žiakov         
s mentálnym postihnutím na život
v rodine, na sebaobsluhu, praktické práce
v domácnosti a zacvičuje na vykonávanie
prác tak, aby mohli vykonávať jednoduché
pracovné činnosti pod dohľadom.
Podmienky prijatia: Na základe prihlášky (ako na stredné školy) bez prijímacích
pohovorov pre žiakov, ktorí skončili špeciálnu základnú školu a neboli prijatí
do odborného učilišťa alebo do špeciálneho učilišťa, prípadne nezvládli jeho
vzdelávací obsah.
Podávanie prihlášok: marec - máj 2006.
Doba štúdia a ukončenie: Príprava           
v praktickej škole trvá 1, 2 alebo 3 roky.
Dokladom o skončení vzdelávania je
záverečné vysvedčenie.
V prípade záujmu žiakov i rodičov
o prípravu v praktickej škole vám radi
poskytneme bližšie informácie o podmienkach štúdia. Zároveň uvítame návštevu
záujemcov z radov žiakov i rodičov priamo
v našej škole. tel./fax: 031/7842020,
e-mail: as@szssladkovicovo.edu.sk

NAŠE ŠKOLY
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V našej MŠ približujeme deťom rôznymi formami ľudové zvyky              
a tradície. Jednou z nich sú aj fašiangy, preto sa aj obdobie od začiatku
februára nieslo v tomto znamení.
Pani učiteľky vyzdobili celú MŠ fašiangovou výzdobou a mohli začať prípravy na karneval. Deti si vyrábali masky, ktoré boli zhotovené
a vyzdobené rôznymi pracovnými a výtvarnými technikami. Bolo že to
radosti a veselosti, keď sa v zasadačke KD dňa 15.2.2006 stretli malé
princezny, princovia, kovboji, šaškovia, muchotrávka a iné masky...
Počas promenády masiek sme si mohli každú dôkladne pozrieť. Niektoré deti sme ani nespoznali, tak boli  dokonale zamaskované. Všetky
detičky sa predstavili aj v krátkom programe, kde odzneli rôzne pesničky
a básničky. Deti neobišli ani krátke súťažné hry, ktorých sa mohli zúčastniť spolu s rodičmi. Samozrejme každý bol víťazom a zároveň bol aj
odmenený sladkou odmenou.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú aj šišky. Tie nám napiekli
tetušky z klubu dôchodcov. Všetkým nám veľmi chutili. Aj touto cestou      
sa im chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať.
Po takomto dobrom občerstvení sa rozprúdila veselá fašiangová zábava pri hudbe, o ktorú sa postarali pani učiteľky. Poďakovanie patrí        
aj niektorým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave a výzdobe zasadačky na toto podujatie.
Veríme, že táto pekná tradícia fašiangového karnevalu pretrvá v našej
MŠ i po ďalšie roky.                 Renáta Kakvicová, učiteľka MŠ Fučíkova

DUCHOVNÉ SLOVO

Karneval je tu!

Blahoželáme!
Vojtechovi Farkašovi, žiakovi 4. ročníka ZŠ S. Petőfiho s VJM, ktorý
16.3.2006. získal v krajskej súťaži „Poznaj slovenskú reč” prvé miesto     
a postúpil do celoslovenského kola. Jeho učiteľkou je Csilla Hlavatá.
Blahoželáme i Petre Rumanovej, ktorej v súťaži „Európa v škole” udelila porota čestné uznanie. Jej prácu vybrala z 83 podaných súťažných
prác. Jej učiteľkou je Mgr. Zuzana Kovácsová.

Veľkonočné posolstvo Kresťania si pripomínajú najväčšie sviatky...
Biblia je kniha, ktorú prečítali a podľa ktorej
žili celé generácie ľudí. Čítame v nej: „Teraz však
zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia    
z nich je láska.“ 1. Kor 13, 13 Keď sa povie láska,
veľakrát myslíme na rôzny druh lásky: na závislosť od druhého človeka; na lásku, ktorá človeka len rozmaznáva; alebo na zneužitie lásky; na
manželstvo a vernosť. Čo sa píše o láske v Biblii?
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,
láska sa nevypína, nenadýma sa; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,
neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;
všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane.“ 1.
Kor 13, 4 - 8a. Zažili sme niekedy takúto lásku?
Ak áno, tak sme naozaj šťastní ľudia. Ak nie, tak
chcem povzbudiť všetkých - takouto láskou miluje
každého človeka Pán Boh. Niektorých ľudí však
slová nepresvedčia, len činy. Aj Boh svoju lásku dokázal činom: Ježiš prišiel na svet a zomrel          
i vstal z mŕtvych, aby sme my mohli žiť. Existuje
ešte väčší prejav lásky? Obetoval sa, keď umrel
na kríži, kam vyniesol všetky naše viny a hriechy.
Pán Boh nás miluje a chce svojou láskou naplniť
aj nás. Pri pohľade na kríž to cítiť - zahľaďme sa
na naň aj teraz a premýšľajme. Možno nás odrádza niekto, kto o sebe hovorí, že verí v Pána
Boha, ale nevidno to na ňom, jeho skutky tomu
nenasvedčujú. Nenechajme sa odradiť od hľadania Božej lásky. Hľadajme ju a prosme o ňu.
Pán Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. Dá nám
svoju lásku poznať a verím, že keď ju poznáme,                         
už sa jej nikdy nevzdáme, že ju budeme šíriť všade okolo seba. Len Božou láskou môžeme premáhať zlo vôkol nás. Nech nás teda táto láska
- láska Golgotského kríža sprevádza žitím.
Mgr. Andrea Lukačovská, Ev. a. v. farárka

Keď si dieťa málo uvedomuje, čo pre neho znamená otec, mama, nevie si ich dosť uctiť, prejaviť vďačnosť.... Keď človek dospeje, vie z vlastnej skúsenosti, koľko obety stojí postarať sa o rodinu              
a vtedy sa mení jeho vzťah k vlastným rodičom, a akosi spontánne sa to prejaví aj v hlbšej úcte k nim
a vďačnosti za to, čo od nich dostal.
Podobne je to aj vo vzťahu k Bohu. Čím sa človek viac zamýšľa nad jeho darmi , môže sa viac a viac
prehlbovať vzťah k nemu. Kto sa vie trošku stíšiť, pozrieť na kríž a pripomenúť si, čo všetko on osobne
dostal a dostáva v Ježišovi Kristovi - keď si človek uvedomí len dar odpustenia hriechov - ten nemôže
zostať ľahostajný k jeho láske... mal by tiež vyjadriť svoju vďačnosť. Ako ináč, len prijatím Jeho učenia
do svojho života.
Prajem vám, aby tieto Veľkonočné sviatky boli pre vás posilou vo viere v Zmŕtvychstalého Krista,
odvážnym krokom držať sa jeho Slova za každú cenu - veď ide o veľa - o večný život. Nebojme sa,     
On je s nami po všetky dni, až do skončenia sveta!  			                       L. Šálka, farár

Čo je vlastne kresťanstvo?

     Kresťanstvo je životný obrat o 180 stupňov. Je to obrat, ktorý človek nie je schopný urobiť sám.
Učiniť to s tebou môže jedine Boh. On pre to už pripravil podmienky, nechal zomrieť svojho Syna Ježiša Krista na Golgatskom kríži, aby tak zaplatil za tvoj hriech. Kristova smrť bola zástupnou smrťou.
Zomrel na tvojom a mojom mieste. Na tretí deň vstal z mŕtvych a to je ten veľký význam, ktorý si každý
rok pripomíname na Veľkú noc. Zomrel, aby si ty a Ja mohol žiť...
     Hriech nás okráda o plnohodnotný život. Ak ho Bohu vyznáš, On ti ho odpustí a nielen to, dá
ti silu k novému životu, aby si s tebou už tvoj hriech, tvoje chúťky, rôzne zvrátenosti nemohli robiť                       
čo chcú... Boh bude tvojim Otcom, ktorý sa o teba dokonale postará. Stratíš ten pocit prázdnoty, ktorý
teraz máš a dostaví sa naplnenie zmyslu života - spojenie s Bohom. Budeš mať naviac i život, ktorý
trvá večne...
     Nový život, plný život a večný život. Je len jeden spôsob, jedna cesta, ako to môžeš dosiahnuť.
Pokoriť sa pred Bohom, požiadať ho o odpustenie a prijať záchranu, ktorá spočíva v tom, čo už vykonal
Ježiš Kristus... Boh nečakal až sa ho voľakto opýta, máš ma rád? Pretože Boh vedel, v akom stave
sa nachádza človek a čo potrebuje. Boh je Láska, On okamžite konal. Dokázal svoju lásku nad každú
pochybnosť. Poslal Svojho Syna na smrť, keď videl, že iná pomoc záchrany neexistuje. Biblia  o tom
hovorí týmito slovami: Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. (Epištola Sv. Pavla Rimanom 5:8) Aké sú dôležité tieto dve slová - Boh
dokazuje. Áno, ešte dnes dokazuje, ešte dnes k tebe hovorí a ukazuje ti Svoju lásku.
     Biblia nám hovorí o súdoch, ale aj o milosti. O stratení, ale aj o večnom živote. Máš i dnes voľbu.
Možno pri čítaní týchto riadkov stojíš na životnej križovatke. Žiadne rozhodnutie nemá taký dosah
ako rozhodnutie vo veci Ježiša Krista. Boh nerobil nátlak ani na Adama, ktorý ako prvý človek zhrešil            
a spôsobil katastrofu. Boh nerobí nátlak ani na teba, voľba je iba v tvojej ruke - poď ty, kto chceš. Je
to Boh, ktorý ti dáva ponuku, volá ťa a dáva ti život. Človeče, či nestojíš o život? Lebo tak miloval Boh
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život...
(Ev. Sv. Jána 3:16). To sú slová samotného Boha vyjadrené v Biblii. Boh ťa miluje a ponúka ti život       
vo  svojom Synovi. Smieš to prijať?
     Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a Boží pokoj vo vašich srdciach.
Ondrej Meliška, kazateľ Zboru El - šaddaj Evanjelickej cirkvi metodistickej

KULTÚRA
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ČIERNA RÓMSKA RUŽA

MAREC
MESIAC
KNIHY

DEŇ RÓMOV - 8. apríl
Rómovia zo Zlatých Klasov,
už druhým rokom dobrú prácu činíte.                                                                          
Aj nás, ostatných Rómov z celého Slovenska,
do Šamorína pozývate,                                         
aby sme deň Rómov spolu oslavovali
a rukami až ku hviezdam ho niesli.                                                                          
Deň ôsmy vo štvrtom mesiaci je ten deň,
ktorý až ku hviezdam zaniesť chcem,                
aby Luna, keď vyjde na cestu okolo svojich detí
- hviezd,
videla, ako sa smejú a šťastím žiaria,
lebo Rómovia tu dole na zemi prácu,
ktorá im daná bola, dobre robia.                   
Mesiac sa nemo a nežne prihovára:
Rómovia, majte sa radi, svet sa vám otvára.
Prácu zatiaľ každý nemá.
Čo robili Rómovia, dneska stroje robia.
Pritiahnime si o jednu dierku zatiaľ remeň.
Čo náš žalúdok hovorí, to počuť nik nemusí.
Kladivo o nákovu udiera,
vyhňa do červena železo zohrieva.
Rómovia v Dunajskej Lužnej
krásne rozkvitnuté ruže kuli,
aby ich Rómovia zo Zlatých Klasov darovať mohli.
Lebo Rómovia zo Zlatých Klasov vedia, komu tie
ruže patria.
Ty, kto si tú Rómsku čiernu ružu dostal, nech ti
srdce hreje.
Aby si vedel, že tú prácu, čo si pre Rómov urobil,
na tú nikdy nikto nezabudne.
A tá Rómska čierna ruža, vo vyhni hriata,
vypáli tvoje meno do nezabudnutia.
Ladislav Tavali

Na úvod článku oznamujeme všetkým čitateľom knižnice a užívateľom internetu, že knižnica Mestského kultúrneho strediska Sládkovičovo sa presťahovala do budovy podnikateľského
inkubátora INOVATECH a stala sa základom informačného centra, ktoré bude istotne veľmi dôležitou súčasťou tejto krásnej budovy. V nových priestoroch sme hneď niekoľko dní po presťahovaní v rámci podujatí s tematikou MAREC - MESIAC KNIHY, privítali žiakov našich základných                    
a aj materských škôl. Pre tých najmenších, ktorí prišli do knižnice prvýkrát, pripravila teta Helenka
Budayová, knihovníčka, prekvapenie. Všetci dostali svoj prvý čitateľský preukaz a to výnimočne
bezplatne. Dúfame, že sa z nich stanú verní čitatelia a že v našej knižnici vždy nájdu to, čo budú
potrebovať, či už to bude náučná encyklopédia, povinná literatúra, zábavné, napínavé romány,
romantické príbehy aj literatúra faktu. Pre deti sme pripravili aj rozprávočky a zaujímavé filmy         
o prírode, na čo sme využili krásne priestory a technické vybavenie zasadačky inkubátora.
V najbližších dňoch tu privítame aj známeho slovenského cestovateľa a spisovateľa pána  
Františka Keleho, ktorý príde našim žiakom porozprávať o zaujímavých zážitkoch zo svojich ciest.
Pozvali sme aj pracovníkov propagačného oddelenia Jadrovej elektrárne Jasovské Bohunice,
ktorí pre žiakov základných škôl pripravili prezentáciu s ekologickou tematikou.
V nových priestoroch nájdete všetky doterajšie služby, ktoré knižnica poskytovala, bohatý
knižničný fond, medziknižničnú výpožičnú službu, ktorú využívajú predovšetkým naši študenti              
a internetové pracovisko, kde je k dispozícii šesť počítačov s vysokorýchlostným internetom.
Na záver článku o mestskej knižnici by som chcela poďakovať tým, ktorí sa podieľali na mimoriadne rýchlom presťahovaní knižnice. V prvom rade musím  menovať pracovníčky  MsKS, našu
praktikantku, aktivačné pracovníčky MsÚ, vedúceho a pracovníkov
Technických služieb Sládkovičovo a študentov Súkromnej strednej odbornej školy Sládkovičovo, ktorí nám ochotne pomohli a tak sme knižnicu presťahovali takpovediac na bežiacom páse a zatvorili sme iba          Starosta obce a MO MS vo Veľkých Úľanoch touto cestou ďakujú
na jediný deň.
za krásny kultúrny program, ktorým sa predstavila folklórna skupina
Zvonček zo Sládkovičova na podujatí Vítanie jari dňa 3. marca 2006                  
Knižnica MsKS Sládkovičovo a internetové pracovisko
v školskej jedálni ZŠ. Vystúpenie dievčat  spríjemnilo podujatie prisú otvorené v pondelok až piatok od 10. do 18. hod.
pravené pre súkromne hospodáriacich roľníkov.   
a v sobotu od 8. do 12. hod.
Oľga Tóthová, MOMS Veľké Úľany

ZVONČEKÁRKY VO VEL’KÝCH ÚL’ANOCH

ˇ

ˇ
DETI DETOM
Stalo sa už tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove v spolupráci s
materskými školami pripraví raz do roka podujatie venované deťom.
Ani tento rok nebol výnimkou, a tak 10. februára ožila nová divadelná sála a deti oboch

materských škôl na veľkom javisku predviedli
svojim rodičom a starým rodičom, čo sa spolu
so svojimi pani učiteľkami naučili.
Chvíľami sa zdalo, že im je javisko naozaj
priveľké, ale o to väčší potlesk si zaslúžili. Veď
na deťoch je najkrajšia práve ich spontánnosť

a bezprostrednosť.
Za pekné básničky, pesničky, tance i divadielko im predseda miestneho odboru Matice
slovenskej p. Emil Dovalovszki odovzdal hračky, ktoré im budú pripomínať tento deň.
Zuzana Zelinková, za MO MS

NAŠI SENIORI

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 2/2006, str. 9

FAŠIANGY V KD

Už sa stalo tradíciou, že v klube dôchodcov
oslavujeme fašiangy. Usilovné členky výboru
sa od rána šikovne obracali v kuchyni, miesili             
a piekli šišky a chystali sálu na oslavy. Po obede,
po pätnástej hodine, sme s čerstvými voňavými
šiškami čakali všetkých členov a pozvaných hostí, aby sme oslávili fašiangy. Členovia vyobliekaní   a s usmiatymi tvárami prichádzali do klubu.
Účasť bola dosť uspokojivá, chýbali nám naše
staršie členky, ktoré sa zo zdravotných dôvodov
už nezúčastňujú akcií, ale my na ne stále spomíname. Pozvanie prijal aj primátor mesta Ing.
Anton Szabó. Nálada bola veľmi dobrá a k ešte
lepšej nám pridala hudba Ladislava Gála. Nezabudli na nás ani sponzori a to primátor Ing. Szabó
Anton, poslanci MZ Ágika  Zelinková a Mgr. Ladislav Szkladányi, a bratia Jalecovci. Touto cestou
ďakujem všetkým sponzorom, že nezabúdajú na
dôchodcov, ale aj takouto formou vyjadrujú svoju
úctu starším. Ďakujem aj členkám výboru za obetavú prácu. Šišky piekli pani Križeková, Budaiová,
Vavriková, Ďurinová, Margita Szalayová, M. Jalecová, Mária Szalayová a V. Chudá.
Na želanie Materskej školy na Fučíkovej ulici
pri príležitosti fašiangového karnevalu sme tiež
upiekli šišky, na ktorých si pochutili detičky, ale   
aj ich rodičia a všetci prítomní.
Ani 18. februára sme nezaháľali. Koaliční poslanci pod vedením Ing. Lauka usporiadali zakáľačku a my sme aj pri tejto príležitosti piekli šišky.
Zabíjačkové pochúťky boli veľmi dobré a po nich
dobre padli čerstvé šišky. Ďakujeme koaličným
poslancom za zabíjačkové dobroty, ktoré nám do
klubu poslali a Ing. Laukovi za čokoládu. Také boli
fašiangy v klube dôchodcov.                        V.Ch.

ZO ŠPORTU

NÁVŠTEVA V CSORVÁSI

Na pozvanie klubu dôchodcov v Csorvási a MsNV Csorvási sa členovia výboru klubu dôchodcov
zúčastnili na slávnostnom stretnutí slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 24.
februára 2006, ktoré je spojené s tradičnou verejnou zakáľačkou. Boli sme veľmi srdečne privítaní        
a pohostení. Oslava začala maďarskou a slovenskou hymnou, ktoré krásne zahrali naši citaristi. Potom
nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili Slováci žijúci v Maďarsku a to z Orošházu, Pitvaroša,
Békéščabi, Sarvašu a iných miest a dedín. Predniesli svoj pekný kultúrny program v slovenskom aj             
v maďarskom jazyku. Aj náš tanečný súbor Új hajtás a citarový súbor Dióhej obohatili kultúrny program. Prítomní svojím potleskom dali najavo, že sa im kultúrny program páčil.
Po oficiálnom kultúrnom programe sme mali spoločnú zabíjačkovú večeru a po večeri sme sa spolu
zabávali. Zaspievali sme im niekoľko našich slovenských ľudových piesní spolu s pánom primátorom
Ing. Szabóom. Aj oni sa k nám pridali a spievali s nami piesne, ktoré poznali. Bola aj súťaž o najlepšiu
doma vyrobenú liehovinu, pečenie pagáčikov a koláčov. Bolo zaujímavé vidieť, ako porota hodnotí
tieto liehoviny, pagáče. Prezreli sme si aj malú muzeálnu výstavu tradičných slovenských svadobných
a sviatočných oblečení, ktoré sa nosili asi pred 200 - 300 rokmi, keď sa Slováci presťahovali do Maďarska za prácou. Veľmi sa tešíme, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia. Ďakujeme primátorovi
Ing. Szabovi a Bc. Bélovi Zsillemu, že umožnili členom výboru klubu dôchodcov, zúčastniť sa spolu             
s tanečníkmi a s citarášmi na tomto slávnostnom stretnutí, na ktoré budeme krásne spomínať. Dúfam,
že aj v budúcnosti budeme mať možnosť stretnúť sa a tak posilniť družbu s tamojšími Slovákmi.                 
Viola Chudá, predsedníčka klubu dôchodcov

POČÍTAČ OMLADZUJE!

V dnešnom uponáhľanom svete zohráva čoraz
väčšiu úlohu výpočtová technika. Je ťažké udržať
krok s vývojom, toho sú schopní iba mladí ľudia.
Ale nemôžme zabudnúť ani na tých starších.
Začiatkom februára 2006 bol v Sládkovičove otvorený kurz výpočtovej techniky pre dôchodcov.
Spočiatku sa zdalo, že o tento projekt nebude
veľký záujem, ale napokon sa podarilo kurz otvoriť. Zišla sa tu skupinka 5-7 „skalných“, ktorí navštevujú náš kurz pravidelne. Sú medzi nimi úplní
začiatočníci, ale aj skúsenejší používatelia PC.
Všetkých charakterizuje veľký záujem a vnímanie
nových informácií. Na základe týchto skúseností
môžeme konštatovať, že nikdy nie je neskoro začať učiť sa.              Pint Szabolcs, vedúci kurzu

FUTBAL TO JE HRA

MALÍ BOXERI

Pôvodne som chcel článok nazvať „Prečo je sládkovičovský futbal chorý?“ Problém futbalu      
je špecifický a je vecou pohľadu, ako ho hodnotíme. Každého však chcem uistiť, že nielen náš
futbal je chorý. Ak si niekto myslí, že je to len šport, môžem ho ukľudniť, že to už dávno nie je
tak. Futbal je fenomén. Časy, keď to bola jediná nedeľná zábava, sú už dávno preč. Sládkovičovský futbal je špecifický tým, že koľko je fanúšikov, ktorí fandia našim chlapcom, minimálne
toľko ich     je aj proti. Ale kde sú už naši chlapci? Dávno preč! Rodáci zo Sládkovičova nechcú
hrať za Sládkovičovo. Teraz sa pokúsim do niekoľkých bodov zhrnúť súčasnú situáciu. Mesto
Sládkovičovo v roku 2005 financovalo nasledovné aktivity Sládkovičovského futbalu: energie, režijné náklady areálu FK Slavoj 500 tis. Sk, prevádzkové náklady 260 tis. Sk, finančný príspevok
z rozpočtu mesta 240 tis. Sk, finančný príspevok z prevádzkovania reštauračnej a hotelovej časti
FK Slavoj 240 tis. Sk, sponzorské príspevky podnikateľov zaplatených cez MsÚ 160 tis. Sk, spolu
1.400 000,- Sk. Hráči si myslia, že my chceme, aby oni hrali futbal a keď to chceme, mali by sme
im za to zaplatiť. My však chceme, aby športovali. Kto nechce hrať futbal, ten nemusí. Chceme
aby športovali predovšetkým mladí, chceme aby fungovali prípravky, žiaci a dorast. V porovnaní           
s ostatnými mestami deti za nič neplatia, o všetko sa postará FK Slavoj. Ten zabezpečí trénera,
výstroj, technické zázemie, čiže investuje do detí. Keď z detí vyrastú futbalisti, oni chcú určovať,
za koľko korún budú hrať za naše mesto. Nikto nechce hrať doma, lebo každý je presvedčený,        
že domáci hráč dostane menej. Finančné požiadavky našich odchovancov na mojich rokovaniach
s nimi, sa pohybovali od 2.000 až do 10.000 Sk za mesiac. Obvykle naši hráči hrajú v iných kluboch a cudzí hrajú u nás, česť výnimkám. Tak je to však všade. O čom teda futbal je? Aby si niekto
prilepšil mesačne o pár tisíc korún, alebo o športe? O víťazstvách alebo o prehrách. Z futbalu        
na Slovensku žije viac ľudí, ako to je únosné.
Chceme viac ako máme, alebo nám postačí aj to čo máme? Ak chceme viac, musíme odložiť
iné dôležité veci, a musíme dať do futbalu viac peňazí.
Teraz v Sládkovičove prežívame obdobie, keď nám to nejde. Budúcnosť futbalu nezávisí len   
od nás, ale aj od našej mládeže, ktorá si vyberá z rôznych alternatív - šport, počítače alebo piatková likvidácia mestského majetku po nevydarenej diskotéke.  
Ing. Anton Szabó, primátor

Prípravku zo Sládkovičova poznajú na celom Slovensku i v susedných štátoch. Vďaka vedúcemu Box
Clubu-Galanta, pánovi Zelenákovi majú chlapci možnosť pod trénerskou taktovkou M. Rusnáka a J. Vajdu
ukázať svoju šikovnosť v medzinárodnom a domácom
ringu a zápoliť o medaile a body  v žiackej lige, v ktorej
BC Galanta vedie a to aj vďaka výsledkom našej prípravky. Za podporu našich zverencov musíme poďakovať našim základným školám, MZ a primátorovi.    
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D iamantová svadba

V prvý jarný deň oslávili manželia Alžbeta a Štefan Mikušovci neuveriteľné 60. výročie spoločnej cesty životom - diamantovú svadbu. Blahoželať im prišla celá veľká rodina a nechýbali krásne kytice, darčeky
a gratulácie. Aj my by sme chceli menom redakcie manželom Mikušovým zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky a spoločných dní.

SPOMÍNAME

Zosobášili sa

Jozef Stifter (Sládkovičovo)
a Miroslava Pivková (Sládkovičovo)
Marek Vráblik (Sládkovičovo)
a Mária Kúdelová (Pusté Úľany)
Otto Čanaky (Sládkovičovo)
a Monica Lasac (Sládkovičovo)
Štefan Matejdes (Sládkovičovo)
a Mgr. Andrea Csanakyová (Sládkovičovo)
Rudolf Večerka (Sládkovičovo)
a Miroslava Paulová (Sládkovičovo)
Ve ľa š ť a s t i a n a s p o l o č n e j c e s t e . . .

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 20.2.2006 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého otca, dedka

Viliama Katonu.

Ďakujeme za vence, kvety a slová sústrasti.
Vnuk Martin, vnučka Dominika, dcéra s manželom
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí 14.3.2006
odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného

Mikuláša Romana,

ktorý nás navždy opustil vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za kvety, vence a slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom spomíname na zosnulého

Juraja Krišku,

ktorý nás pred rokom 28.3.2005 navždy opustil.
Sestry a brat s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou spomíname
na drahého manžela, otca a dedka

Narodili sa

L a u r a N e m č o v s k á 24.1.2006
S a m u e l F a r k a š 24.1.2006
D e n i s R e k e ň 7.2.2006
D o m i n i k M ó r i c z 10.2.2006
M i c h a l L o š o n s k ý 10.2.2006
A d a m O l á h 15.2.2006
K a r i n R u m a n o v á 16.2.2006
M a r t i n Č a n a k y 27.2.2006
V i k t ó r i a M a g n u s o v á 6.3.2006
A n d r e j B o b í k 7.3.2006
P a t r i k G a r a j 14.3.2006
Úspešný štart do života...

Ladislava Kukiho,

ktorý nás 10.4. 2005 navždy opustil. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
Manželka, dcéry, synovia s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou spomíname
na drahú manželku, maminu a babku

Serenu Potiskovú,

ktorá nás navždy opustila 13.4.2005. Pri príležitosti
1. výročia úmrtia jej venujte tichú spomienku.
Manžel, deti, vnúčatá a celá rodina
Dňa 9.5.2006 uplynie rok, čo nás opustil náš drahý
manžel, svokor a dedko

Felix Gál.

S láskou spomínajú manželka, zať, vnučka Veronika
a vnuk Jarko s rodinou.
S láskou a hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na Tibora Vargu,
pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia.
Mama a súrodenci s rodinami

Navždy nás opustili

M á r i a K a r i k o v á (68) 30.1.2006
J o z e f M u n k a (76) 9.2.2006
L a d i s l a v O n d r u š e k (71) 10.2.2006
Te r é z i a L a k a t o š o v á (52) 11.2.2006
A n n a H a j n o v á (67) 16.2.2006
V i l i a m K a t o n a (72) 17.2.2006
H e l e n a R i g ó o v á (39) 19.2.2006
V i n c e n t S o m o g y i (82) 28.2.2006
M i k u l á š R o m a n (80) 11.3.2006
T i b o r K o l l e r (42) 24.3.2006
Bývalí občania nášho mesta:
Ľ u d o v í t K a r s a y (79) 2.2.2006
R u d o l f Š i d o (87) 14.3.2006
Česť ich pamiatke...
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