INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE
AKO ĎALEJ?

ÚVODNÍK PRIMÁTORA MESTA
Prišiel čas Sládkovičovských kultúrnych dní,
čas na stretnutie s priateľmi a čas bilancovania.
Každý žije v tvrdej realite a riešime problémy, ktoré nás trápia. Samospráva sa snaží zabezpečiť
plynulý chod mesta a nájsť alternatívy zabezpečujúce ďalší rozvoj mesta. Kritikov je veľa a vo
viacerých prípadoch je kritika oprávnená. Nie
vždy však existujú riešenia, ktoré vyhovujú všetkým dotknutým stranám.
Pre nás je dôležitá skutočnosť, že v súčasnosti poslanci mestského zastupiteľstva svojimi
rozhodnutiami vytvárajú podmienky na realizáciu náročných projektov na získanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ. Primátor mesta spolu
s pracovníkmi MsÚ na čele s prednostkou Ing.
Milenou Polákovou, vypracovávajú nové projekty.
Veria, že ich zámery budú úspešné a mesto sa
bude rozvíjať v prospech občanov. V poslednom
čase prežívame obdobie početných kontrol, ktoré
vykonávajú na MsÚ v Sládkovičove pracovníci
Najvyššieho kontrolného úradu, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a pracovníci
implementačných agentúr Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch a Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania. Je to štandardný
proces a každý, kto realizoval projekty EÚ, musí
počítať s následnými kontrolami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou implementácií projektov.
V súčasnosti máme rozpracovaných niekoľko
investičných zámerov a konštatujeme, že niektoré
očakávané výzvy na predloženie projektov meškajú a u niektorých, už vyhlásených výziev, boli
stanovené kritériá nesplniteľné pre naše mesto.
Vypracované projekty mesta zamerané na získanie finančných prostriedkov z Enviromentálneho
fondu boli neúspešné, získali sme však finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu
v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje vo výške 987 456,- Sk na zvyšovanie
sociálnych, komunikačných, manažérskych a IT
zručností pracovníkov mesta Sládkovičovo.
V týchto dňoch sme odovzdali projekt Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy na
Školskej ulici č. 1087, Sládkovičovo, v ktorom
sme žiadali finančné prostriedky na rekonštrukciu

strechy, zateplenie, výmenu okien a dverí školy
i telocvične, vybudovanie bezbariérového vstupu
do budovy školy na výmenu podlahy v telocvični,
ako aj vybavenie novým zariadením a informačnou technológiou. Celková hodnota predloženého
projektu je 23 619 tis SK.
V júni 2008 sme vypracovali podali aj nasledovné
projekty:
• Začlenenie marginalizovaných skupín do lokálnych sociálnych a ekonomických pomerov
v regióne s cieľom pomôcť marginalizovaným
osobám žijúcim v našom meste začleniť sa do
pomerov majoritnej spoločnosti  Výška požadovaného príspevku z Fondu sociálneho rozvoja
na realizáciu tohto projektu je 689 831,- Sk.
• Inovatívny učiteľ, inovatívne vyučovanie
na základných školách v Sládkovičove cieľom projektu, na ktorý požadujeme príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom
Operačného programu Vzdelávanie vo výške
2 988 144,- Sk, čo je 95 % oprávnených nákladov je pripraviť učiteľov a žiakov na aktívnu
tvorbu a uplatňovanie inovatívnych prístupov
a stimulovať ich tvorivý potenciál.
V súčasnosti pripravujeme projekty zamerané
na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska, ako aj na rekonštrukciu Fučíkovej ulice. Tento
projekt bude zameraný na vybudovanie chodníkov, parkovísk, cyklistickej cesty, ako aj premiestnenie vzdušných NN rozvodov do zeme, vrátane
optického kábla, vďaka čomu v budúcnosti bude
zabezpečený informačný kanál vrátane miestnej
káblovej televízie. Mimoriadny dôraz kladieme na
zámer vybudovať nové stavebné obvody ako aj
novú výstavbu bytov, ktorá je nevyhnutná. Dopyt
po nových bytoch je zapríčinený neobvykle rýchlym hospodárskym rastom regiónu.
V projektovom zásobníku ostávajú už v minulosti vypracované projekty, ktoré naďalej plánujeme realizovať z nich sú najdôležitejšie sú:
• Prístupová komunikácia pre Priemyselný
park–juh (cesta, ktorá spojí štátne cesty Sládkovičovo–Galanta, Sládkovičovo–Košúty),

VÝZNAMNÉ VÝROČIA NÁŠHO MESTA

(pokračovanie na str. 3)

Mesto Sládkovičovo má dvadsaťpäť rokov. Názov Sládkovičovo nesie už šesťdesiat rokov.
Na základe uznesenia č. 350 zo dňa 21.12.1982 podľa § 12 zákona č. 69/1967 Zb. o národných
výboroch vláda Slovenskej socialistickej republiky určila Sládkovičovo ako obec mestského charakteru, v ktorej od 1.1.1983 bude pôsobiť mestský národný výbor. Je to histórická udalosť, ktorú
sme si pripomenuli pri príležitosti okrúhleho 25 ročného jubilea.
Taktiež si pripomíname okrúhle – 60. výročie novodobého názvu mesta, nakoľko od roku 1948
je naše mesto pomenované podľa národného dejateľa Andreja Sládkoviča.

VYDÁVA MESTO
SLÁDKOVIČOVO
XVI. ROČNÍK
3. ČÍSLO
JÚN 2008

HISTORICKÝ
VOJENSKÝ TÁBOR

Do areálu súkromného rybárskeho revíru Relax
sa v posledný májový víkend nasťahovali naozaj
nevšední návštevníci. Miesto rybárskych udíc si
noví hostia doviezli kone, muškety, bubny, uniformy a dokonca aj delo.  Kluby vojenskej histórie tu
organizovali vojenské ťaženie a všetkých návštevníkov preniesli do roku 1805. Kanonieri a pechota
z Monarch o.s., huláni z kkURNr. 1, 1. horno-zemský husársky batalión a 8. C.K. husársky pluk tu
rozbil svoj tábor. Najprv sa vyhrážali, že vyplienia
všetky okolité obce, ale primátor Sládkovičova aj
veľkoúľanský starosta po dlhom diplomatickom
vyjednávaní uzatvorili s vojakmi mier a tak sa bojovalo iba „na oko“. Pochodovalo sa, bubnovalo,
dôstojníci rozkazovali, vojaci poslúchali rozkazy,
krásne markytánky ošetrovali zranených a poľný
kurát udeľoval rozhrešenia. Z kanónu sa strieľalo
skoro naozaj a krásne bubeníčky bubnovali na
poplach tak virtuózne, že dorazila aj jazdná polícia až z Prešporka.
(pokračovanie na str. 3)

mesto informuje

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 3/2008, str. 2

STAVANIE MÁJKY

V predvečer 1. mája sa tradične stavajú májky – vysoké stromy ozdobené vencom a stužkami,
ktoré vyjadrovali obdobie nástupu jari, nového života v prírode a v našich končinách i obdiv chlapcov
k dievčatám. Po mnohých rokoch sa i my usilujeme obnoviť krásne tradície a dať priestor našim spoluobčanom, aby sa spoločne stretli, zabavili sa a v peknom prostredí strávili chvíle, na ktoré sa bude
stále spomínať. Skupina nadšencov za účasti hasičského zboru sa 30. apríla podujala zorganizovať
spomenuté – stavanie májky.
Za osobnej účasti primátora mesta a na jeho pokyn naši hasiči postavili skoro 18 m vysoký strom,
ktorý pestrofarebnými stužkami vyzdobili deti naších materských škôl. Vystúpenie detí materských
škôl bolo najkrajšou ozdobou večera a preto patrí veľké poďakovanie pani učiteľkám, ktoré s obrovskou trpezlivosťou a láskou k našim najmenším dokázali pripraviť nádherný program. Zaplnená plocha
parkoviska pred TJ početnými divákmi a veľký potlesk pre deti hovorí jednoznačne, že podujatie sa
každému páčilo a mnohí sa vyjadrili, že v tradícii treba pokračovať.
Večer pokračoval vystúpením skupiny Pltníci z Nových Zámkov. Škoda, že počasie na večer sa
trochu pokazilo a citeľne sa ochladilo. Napriek tomu mnohí sa dobre zabávali a užívali si večera. Pri
menšom táboráku si deti opekali špekačky a dospelí si pochutnali na gulášoch, ktoré pripravili Nandi
Mego, František Ruman a Ján Paulo.
Výťažok z predaja gulášov bol venovaný deťom MŠ na nákup hračiek. Za to, že akcia sa podarila patrí poďakovanie primátorovi mesta, MsÚ, technickým službám, MŠ slov. i maď., p. Zvolenskému, p. Megovi, Ing. Mikušovi, Ing. Dovalovi, Ing. Kurincovi, p. Zelinkovej, p. Slovákovej a ďalším, ktorí osobne
pomohli. Veríme, že v tradícii sa bude pokračovať a spojenými silami MsÚ, podnikov, firiem a organizácií
na území mesta a ďalších nadšencov pripravíme na budúci rok ešte krajšie podujatie.      Štefan Lauko

1. MÁJ V SLÁDKOVIČOVE
Už tradične sa 1. mája takmer všetci Sládkovičovania sťahujú o malý kúštik na „juh“ – do areálu
letiska Privat Air Clubu Sládkovičovo. Čo ich tam
„ťahá“? Zvedavosť vidieť niečo zaujímavé, chuť
stretnúť sa s priateľmi, pozrieť si lietadielka, dve
helikoptéry, parašutistov, zatlieskať tanečníkom
a spevákom, pochutiť si na tradičnej cigánskej,
vyšantiť deti či vnúčatá... V tomto roku pribudla
v prvomájovom programe na letisku aj zaujímavá
výstava holúbkov, pre tých najmenších koníky,
trampolíny, autíčka a kolotoč so strelnicou. Tých
väčších najviac zaujala ukážka práce „kukláčov“,
ktorí predviedli zásahovú akciu ako z akčného filmu. Na populárne vyhliadkové lety sa tešili hlavne
naše odvážne deti, ktoré s nadšením leteli pozrieť
si svoje mestečko z vtáčej perspektívy. Všetci obdivovali krásne „ultralajty“, parašutistov, akrobatické kúsky pilotov i odvážnych kukláčov.

Na letisku ste mohli stretnúť známe osobnosti
zo slovenskej leteckej aj kozmickej branže, pre
ktorých sa prvomájový letecký deň v Sládkovičove stal tradičným priateľským stretnutím. Toto
podujatie si získalo „dobrú povesť“ i v okolí a navštívilo ho veľa hostí aj z iných obcí a miest, lebo
nič podobné tu široko-ďaleko nikto neorganizuje.
Zásluhou malého, ale veľmi schopného realizačného tímu Privat Air Clubu, mesta Sládkovičova
a všetkých, ktorí prispeli k úspechu akcie má
Sládkovičovo už po niekoľko rokov naozaj krásne
sviatočné podujatie.
Ak sa vám nechcelo ísť až na letisko, mohli ste
si prvomájovú atmosféru užiť aj v centre mesta
pred budovou technologického inkubátora, pochutnať si na tradičných špecialitách a pri hudbe
si posedieť s priateľmi.
Spolu s prvomájovým rozhlasovým budíčkom

a celkom pekným počasím si sládkovičovania,
ktorí neostali sedieť doma užili 1. máj naozaj výborne.                                                                      ES
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AKO ĎALEJ? ÚVODNÍK PRIMÁTORA MESTA (pokračovanie zo str. 1)
•
•
•
•
•

Prístupová komunikácia pre Priemyselný park–západ,
Kruhový objazd na križovatke Fučíkovej ulice a štátnej cesty Sládkovičovo–Galanta,
Dostavba kanalizácie vrátane novej ČOV,
Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
Dom dôchodcov, ako aj ďalšie.
Jedným z problémov, ktoré v súčasnosti riešime, je neustále sa zvyšovanie nákladov na udržiavanie čistoty
verejných priestranstiev v meste a nenápadne nám vznikajú nové čierne skládky. Napriek tomu, že mesto Sládkovičovo dosahuje dobré výsledky v separácií odpadov, účinnosť separácie klesá. Dobré výsledky dosahujeme
len vďaka tomu, že sme do separácie zapojili aj miestne podniky. V záujme nás všetkých v budúcnosti plánujeme
nekompromisné kroky voči tým, ktorí nám znečisťujú životné prostredie.
Viacerí naši občania sa sťažujú na spôsob jazdy štvorkolkárov a motokrosárov. Touto cestou prosím týchto
nadšencov motoristického športu, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a na druhej strane im mesto pomôže
vytvoriť vhodné podmienky a nájde vhodnú lokalitu na ich činnosť. Ku kontrole dopravy a verejného poriadku na
hlavnej ulici máme dostatočnú technickú podporu v podobe štyroch nových kvalitných kamier, ktoré boli nedávno
namontované. Kamery snímajú 10 ks 2 MPix obrázkov za sekundu, čo zabezpečuje dostatočné rozlíšenie na
identifikáciu motorových vozidiel a osôb porušujúcich pravidlá cestnej premávky a verejného poriadku. Nie je to
žiadna hrozba pre slušných ľudí, ale nevyhnutná ochrana verejných priestorov mesta. Na zvýšenie bezpečnosti
v meste je potrebná aj pomoc občanov a ich spolupráca s MsÚ. Nedbanlivosť a nevšímavosť je najväčším nepriateľom našej spoločnosti. Len tak môžeme vyriešiť každodenné otázky týkajúce sa mesta, ak budeme o nich
verejne a otvorene hovoriť a nájdeme optimálne riešenie v prospech nás všetkých.
Na záver prijmite moje pozvanie na Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa budú konať v dňoch 27. a 28. júna
pred areálom FK Slavoj Sládkovičovo. Všetci občania nášho mesta sa tu môžu stretnúť s predstaviteľmi mesta,
v príjemnom prostredí si pozrieť kultúrny program, občerstviť sa a pri sprievodných akciách sa môžeme porozprávať o ďalšom osude nášho mesta.                                                                         Ing. Anton Szabó, primátor

HISTORICKÝ VOJENSKÝ TÁBOR
(pokračovanie zo str. 1)

Takéto nevšedné adrenalínové zážitky mali naše
deti na MDD v areáli Relaxu, kam ich pozval majiteľ,
pán Karol Lakatoš. Vo vojenskom tábore nechýbalo školenie mužstva malých kanonierov, ukážky
jazdeckého umenia, predvádzanie jednotlivých
historických zbraní, ukážky bojových techník, ale
aj výborné občerstvenie, verbungová zábava, defilé
mestom (spojené s účasťou na spomienkovej oslave
pri soche A. Talamona a prepadom krčmy) a mnoho
ďalších aktivít, ktoré si mohli užiť všetci návštevníci
Relaxu.
Tým, ktorí si sťažujú, že sa v našom meste „nič
nedeje“, odporúčame starostlivo si prečítať celé
tieto noviny a porátať, koľko zaujímavých podujatí
sa v Sládkovičove uskutočnilo za posledných pár
týždňov s tými, na ktoré vás pozývame v najbližších
dňoch. Naši bratislavskí známi sa nás pravidelne pýtajú, čo bude v Sládkovičove tento víkend a prichádzajú na letecký deň, na futbal, na historický tábor,
koncert, záhradnícky trh... Asi by sme i my „domáci“
mali vytiahnuť päty zo svojich obývačiek, prečítať si
plagáty, vypočuť rozhlasové relácie a vyraziť von ...  
ES

15. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 4.6.2008
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu, ktorý bol doplnený o prerokovanie náhrady pozemku pre rodinu Belcákovú, ktorej pozemok
leží pod prístupovou komunikáciou na futbalový štadión. Po oplotení tohto pozemku sa znemožnil vstup
na štadión.
Boli navrhnuté riešenia: aby bol vyplatený nájom
za pozemok vo výške 40,- Sk/m2 aj za predchádzajúce roky a hľadal sa voľný pozemok na zámenu,
prípadne, aby sa urobil nový vstup na štadión z druhej strany pódia. Pani Belcáková však požadovala
výmenu pozemku za iný pozemok v meste. Nakoľko
je v meste nedostatok voľných pozemkov, bude sa
hľadať vhodný pozemok na výmenu. Do uskutočnenia výmeny bude vyplácaný nájom.
V bode interpelácia poslancov vystúpili:
• poslanec Mgr. Bagi sa informoval na termín
odovzdania mestskej polikliniky, primátor mesta
odpovedal, že doposiaľ Ministerstvo výstavby
a RR SR s mestom nepodpísalo dodatok zmluvy
a z toho dôvodu neprebieha platba, čo ovplyvňuje ukončenie stavby.
• poslankyňa p. Frantová upozornila na nehodovosť na Galantskej ceste, žiadala, aby mesto
vyzvalo kompetentných na zabezpečenie odstránenia neporiadku po dopravných nehodách,
ktorý pred domami odstraňujú obyvatelia mesta.
Žiadala, aby boli opravené všetky dopravné značenia, primátor mesta zodpovedal, že nakoľko je
to štátna cesta, mesto vyzve slovenskú správu
ciest na obnovenie dopravných značiek a doriešenie upratovania po dopravných nehodách.
Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka
mesta JUDr. Klabuzai. Skonštatovala, že niektoré
uznesenia sú v štádiu plnenia, uznesenie č. 195 nebolo splnené a ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanci MZ prerokovali a schválili nasledovné
uznesenia:
• Záverečný účet mesta na rok 2007, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Sládkovičovo za rok 2007, po predložení stanoviska
hlavného kontrolóra mesta sa konštatovalo, že
plnenie rozpočtu bolo v súlade so schváleným
rozpočtom mesta na rok 2007,

• celoročné hospodárenie mesta bez výhrad,
• použitie prebytku rozpočtu mesta k 31.12.2007,
• úpravu rozpočtu mesta k 30.5.2008 v sume
1 300 000,- Sk v príjmovej aj výdajovej časti,
• zrušenie uznesenia č. 195/MZ-2008 týkajúceho
sa výstavby internátu na parc. č. 1812, ktorej
vlastníkom je spoločnosť HP Real,
• intenzifikáciu ČOV na TK Vincov les Sládkovičovo v hodnote do 520 000,- Sk,
• VZN mesta č. 60/2008 o vymedzení časti územia mesta Sládkovičovo, ktoré je považované za
ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok,
• plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo na II. polrok 2008,
• poverenie pre Ing. Tibora Katonu na vedenie
Termálneho kúpaliska Vincov les s. r. o. Sládkovičovo od 15. júna 2008 do doby úspešného
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa termálneho kúpaliska. Poslanci MZ neodsúhlasili navrhnutý plat pre Ing. Katonu, primátor
mesta uviedol, že do výberového konania bude
mať Ing. Katona uzatvorenú pracovnú zmluvu
s   mesto a výšku platu mu určí štatutár mesta
v sume 30 000,- Sk,
• kúpu pozemku vo výmere 430 m2 a vo výmere
294 m2, LV č. 1357 k.ú. Sládkovičovo od Evy
Štefanikovej za cenu 200,- Sk/m2 a Márie Szalayovej vo výmere 150,8 m2 za cenu 200,- Sk/m2,
• vyplatenie akcií, ktoré boli schválené uznesením MZ v Sládkovičove č. 420/MZ-2005 zo dňa
23.3.2005 za pozemok vedený na LV č. 1705
k. ú. Sládkovičovo v celkovej sume 67 700,- Sk
pre Jozefa Jonáša,
• návrh vedenia Spojenej školy Sládkovičovo
na udelenie čestného názvu po priekopníkovi
cukrovarníctva a vynálezcovi, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj nášho mesta – Karolovi Kuffnerovi na
udelenie čestného názvu Spojená škola Karola
Kuffnera, Školská 1087, Sládkovičovo,
• pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove na
Fučíkovej ulici č. 405 pre Igora Nagya,
• pridelenie bytu na Cukrovarskej ulici nasledovne: byt č. 247 pre Alexandra Bobála, bytom
Cukrovarská 243 Sládkovičovo, byt č. 234 pre

Vincenta Halásza, bytom Cukrovarská 251 Sládkovičovo,
• schválili plat primátorovi vo výške 52 400,- Sk,
• zvýšili základné imanie spoločnosti Technického a bytového podniku s.r.o. Sládkovičovo, IČO
36232751 so sídlom J. Dalloša 1189, Sládkovičovo, o nepeňažný vklad kotolne, ktorá je majetkom mesta Sládkovičovo.
Poslanci MZ na 15. zasadnutí prerokovali a neschválili nasledovné uznesenia:
• odpredaj pozemku parc. č. 1247/1 zastavaná
plocha vo výmere 2148 m2, parc. č. 1247/2 zastavaná plocha vo výmere 131 m2, parc. č.  1247/3
zast. plocha vo výmere 30 m2, parc. č. 1247/4 zastavaná plocha vo výmere 34 m2 vrátane stavby s.č. 4 na pozemku parcely č. 1247/2, skladu
s. č. 1739 na pozemku parcely č. 1247/3 a kovového prístrešku na pozemku parc. č. 1247/1, vedených na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo v celosti
za cenu 2 000 000,- Sk,
• prenájom školskej kuchyne na Richterovej ulici
pre Vysokú školu Visegrádu s.r.o., Fučíkova 269,
925 21 Sládkovičovo.
Rôzne:
• predseda finančnej komisie poslanec p. Bende
poukázal na zlú dochádzku delegovaných členov v jednotlivých komisiách. Požiadal, aby boli
vyzvané politické strany na prehodnotenie delegovania členov do komisií,
• primátor mesta odpovedal, že jednotliví predsedovia komisií prehodnotia dochádzku členov
a následne budú vyzvané politické strany na delegovanie nových členov.
Diskusia:
• v diskusii vystúpil pán Talamon, ktorý požiadal,
aby mesto vyzvalo dopravný inšpektorát na obmedzenie rýchlosti na Galantskej ceste pre nákladné vozidlá na 40 km/hod.,
• vedúca MsKS p. Sudová informovala prítomných
o programe sládkovičovských kultúrnych dní,
• riaditeľka TK VL p. Chudá poďakovala poslancom MZ za spoluprácu.
Primátor mesta všetkým poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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M ESTO S L Á D KOV I ČOVO
zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom v súlade
s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

mesto informuje

GERENDÁŠ 2008

vyhlasuje

 	

 	

výberové konanie na obsadenie vedúcej funkcie
zariadenia mesta Sládkovičovo –
Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
Podmienky:
• vysokoškolské, príp. stredoškolské vzdelanie,
• minimálne 5 ročná odborná prax,
• práca na PC (MS Office, Internet),
• riadiace skúsenosti a manažérske schopnosti,
• zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
• vodičský preukaz skupiny B,
• znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou.
Požadované doklady:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu:  	
		
Mestský úrad,
		
Fučíkova 329, 	
		
925 21 Sládkovičovo
Termín odovzdania prihlášok do výberového konania je 7.7.2008
do 15.00 hod.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

VEREJNÁ DISKUSIA
O ZMENE NÁZVOV ULÍC
Mesto Sládkovičovo vyhlasuje verejnú diskusiu k zmene názvov ulíc
a dvojjazyčného označenia názvov ulíc v Sládkovičove na základe návrhu komisie kultúry pri MZ v Sládkovičove.
A) Komisia kultúry pri MZ v Sládkovičove navrhuje zmenu názvov ulíc:
1. ul. Fučíkova na nový názov „Hlavná“,
2. ul. Richterova na nový názov „Krásna, Univerzitná, príp. Študentská“,
3. ul. Devátova na nový názov „Orechová alebo Kozia“,
4. ul. J. Dalloša na nový názov „Mlynská“.
B)  Ďalej komisia navrhla dvojjazyčné označenie všetkých ulíc v Sládkovičove.
Verejná diskusia by mala byť v dvoch rovinách.
V prvej rovine by sa mali vyjadrovať občania, firmy a inštitúcie v meste o tom, či súhlasia so zmenou názvov ulíc, ktoré sú z historického
hľadiska už nevhodné alebo ponechať doterajšie názvy ulíc.
V druhej rovine očakávame od občanov vyjadrenie, či súhlasia
s dvojjazyčným označením všetkých ulíc v meste. Zmeny názvov ulíc
sa dotknú 2120 občanov a niekoľko desiatok firiem a  inštitúcií, ktorí si
budú musieť dať tieto zmeny vyznačiť jednak v preukazoch (OP, ZŤP,
preukážky a iné.), jednak v rôznych poisťovniach, bankách, pokiaľ sú
podnikatelia na rôznych úradoch, kde odvádzajú odvody, v živnostenských a obchodných registroch a pod.
Pokiaľ sa týka dvojjazyčného označenia ulíc, táto zmena sa nedotkne
občanov a inštitúcií vo vybavovaní, nakoľko tabule s označením ulíc sú
len orientačného charakteru. Táto zmena sa dotkne len mesta, ktoré
objedná dodanie tabúľ s dvojjazyčným názvom ulíc.
Svoje názory zasielajte na adresu: Mestský úrad, Fučíkova 329,
925  21 Sládkovičovo písomne alebo na e-mail: sladkovicovo@zoznam.
sk.Verejná diskusia bude uzavretá dňa: 21.7.2008. Verejné stretnutie poslancov MZ, občanov, firiem a inštitúcií sa uskutoční dňa 6.8.2008 v KD
Sládkovičove.

Na pozvanie slovenskej samosprávy obce Gerendáš, Maďarsko, sa
dňa 24.5.2008 zúčastnili na súťaži výroby domácich čerstvých i suchých
klobás a tradičných výrobkov dve trojčlenné družstvá, ktoré reprezentovali naše mestečko, Sládkovičovo. Na súťaži sa zúčastnilo 14 družstiev,
na ktoré dozerala 9-členná porota. Zastúpenie sme v nej mali i my, členom bol pán Koloman Hrdlica.
Porota dohliadala predovšetkým na hygienu, zručnosť a deľbu práce jednotlivých družstiev. Klobáskový festival bol veľkolepou oslavou
etno-gastronomickej tradície výroby klobás a múdrosti predkov, ktorí
vyprodukovali trvácny mäsový výrobok akým dolnozemská klobása
bez pochyby je. Bolo nám veľkou cťou zúčastniť sa tejto súťaže tradícií,
predviesť svoje schopnosti a prezentovať naše mesto. Družstvo divadelného súboru Hahota v zložení: Katona Peter, Schreiner Atilla a Katona
Ján, obsadilo 10. miesto vo výrobe čerstvých klobás. Družstvo hasičov v zložení: František Ruman, Ján Paulo a Vladimír Feješ, obsadilo
7. miesto vo výrobe čerstvých klobás, 3. miesto v prezentácii suchých
klobás a  získalo i mimoriadnu cenu poroty, nomináciu na Národný klobáskový festival v Békéscsabe, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2008.
Klobáskový festival Gerendáš v popoludňajších hodinách pokračoval
prehliadkou slovenských a maďarských folklórnych súborov a spevokolov a ukončil sa ľudovou májovou veselicou. Týmto by som sa rád v mene celej delegácie nášho mesta poďakoval organizátorom zo slovenskej samosprávy obce Gerendáš za priateľské prijatie a pohostinnosť.                                                                                       
                                                                                      František Ruman

KÚPALISKO VINCOV LES
Zariadenie mesta, Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o. Sládkovičovo,
dňa 15.5.2008 zahájilo svoju sezónu na rok 2008. Ako ste už postrehli
minulý rok, vedenie kúpaliska sa v spolupráci s vedením mesta snažilo
v rámci finančných možností areál ďalej budovať, zveľaďovať a zatraktívňovať. Boli preinvestované finančné prostriedky z európskeho fondu,
zo štátneho rozpočtu, ako aj z rozpočtu mesta na technológiu bazénov
a ďalšie opravy.
Skultúrnilo sa prostredie areálu a zabezpečili sa atrakcie pre návštevníkov kúpaliska. Napriek počiatočným problémom na začiatku sezóny roku
2006 sa dá povedať, že kúpalisko je dobre fungujúci celok, ktorý napĺňa
svoj zámer a spĺňa cieľ.
V zariadení po skončení sezóny roku 2007 bola uskutočnená kontrola
zo strany hlavného kontrolóra mesta, ktorá potvrdila, že vedenie kúpaliska
hospodárilo dobre a dodržiavalo zásady účtovníctva. Na začiatku sezóny
roku 2008 sa mení vedenie spoločnosti, odchodom jej konateľky na jej
vlastnú žiadosť. Odchádzajúcej konateľke patrí poďakovanie za vykonanú
prácu, ktorú odviedla veľmi dobre a svojim úsilím napomohla kúpalisku
k získaniu terajšej podoby.
Nové vedenie bude mať vďaka nej, oveľa lepšiu štartovaciu pozíciu,
ako mala odchádzajúca konateľka pri svojom nástupe. Veríme, že výmena
vedenia kúpaliska neovplyvní negatívne jeho chod a toto zariadenie sa
bude rozvíjať v začatom tempe a poskytovať služby na úrovni. K tomuto
môžeme prispieť my všetci svojou návštevou. Príďte, budete vítaní! Užite
si počas letnej sezóny ponuku 5 bazénov, množstva atrakcií či vynikajúce
služby reštaurácie a bufetov rýchleho občerstvenia.
Všetkým návštevníkom prajeme veľa slnečných dní a spokojnosť s ponúkanými službami.                       Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

mesto informuje
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BEKAERT SLOVAKIA s.r.o.
Väčšina obyvateľov Sládkovičova si mohla všimnúť, že v našom meste
od roku 2002 rozvíja úspešne svoju výrobu firma Bekaert. Zaoberá sa
výrobou oceľových kordov do pneumatík. Je hlavným dodávateľom pre
renomovaných výrobcov osobných a nákladných pneumatík v regióne
strednej Európy.
Od začiatku svojich aktivít sa firma Bekaert stretla s podporou a dobrou
spoluprácou s miestnymi autoritami. Vedenie firmy našlo silnú podporu
pri štarte a tak isto aj v následnej expanzii. Všetky sily a zdroje firmy boli
vždy sústredené na úspešné zvládnutie rastu závodu tak, aby sa v prvom
rade zapísal ako spoľahlivý dodávateľ pre všetkých zákazníkov. Je však
prirodzené, že dozrel aj čas, keď sa rozbieha spolupráca medzi firmou
Bekaert a mestom zapojením sa do aktivít rôznych komunít obyvateľov
mesta. Začiatkom roku 2008 prišiel s iniciatívou vytvoriť systematický prístup formou grantového programu súčasný riaditeľ závodu. Po prvotných
diskusiách s pánom primátorom a po sformovaní týmu ľudí z obidvoch
strán, sa postupne rozbieha spolupráca, ktorej cieľom je naozaj byť zapojení do rôznorodých aktivít v meste.
Uvedomujeme si dôležitosť Sládkovičova a ľudí žijúcich v tomto meste.
Ich väzba na našu firmu je hmatateľná – viac než polovicu z našich súčasných 400 zamestnancov tvoria tí ktorí bývajú buď priamo v Sládkovičove
alebo v priľahlých dedinách. Snažíme sa byť partnerom, ktorý podporuje
rozvoj mesta v oblasti školstva, kultúry a športu a tiež pri niektorých otázkach skrášlenia životného prostredia.
Na doterajších našich stretnutiach, ktoré sa striedavo uskutočňujú vo
firme Bekaert a v priestoroch mestského úradu, sa zástupcovia obidvoch
strán stretli už štyrikrát. Pri pracovných stretnutiach sa diskutuje oblastiach, ktoré by sa mali v meste za spoluúčasti a podpory firmy Bekaert
pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Každá iniciatíva sa následne premietne do
podoby mini-projektu, ktorý prejde schvaľovaním a následným zavedením
do reality. Podmienkou je, aby projekt bol vypracovaný podľa presne sta-

novenej predlohy. Žiadateľom je pritom konečný užívateľ grantu. Takýmto
spôsobom sa už k dnešnému dňu schválilo 5 mini-projektov. Niektoré sú
už zrealizované alebo sa realizujú práve v týchto dňoch. Sú to napr.: darovanie niekoľkých počítačových zostáv pre základnú školu, nákup hudobných nástrojov pre miestnu umeleckú školu, vybavenie materských škôl
záhradným nábytkom, nákup stolno-tenisových stolov a rakiet pre miestny
klub a tiež podpora mládežníckych družstiev futbalového klubu Slavoj
Sládkovičovo. V neposlednom rade aj zabezpečenie speváckej „hviezdy
večera“ na XI. Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa blížia, je jednou z ďalších príležitosti, kde firma Bekaert hrá aktívnu rolu.
Veríme, že s prichádzajúcimi mesiacmi bude ešte niekoľko príležitostí  
kde bude môcť byť toto sľubne sa rozvíjajúce partnerstvo viac zviditeľnené. V konečnom dôsledku, pretrvávajúci rast firmy je príležitosťou pre
mnohých, aby boli súčasťou nášho „Better together“ – teda, že spolu je
naša budúcnosť silnejšia!                                  členovia pracovného tímu

OSLAVY 63. VÝROČIA DŇA VÍŤAZSTVA
Mestský úrad v spolupráci s politickými stranami a mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove zorganizovalo pri príležitosti osláv Dňa
víťazstva nad fašizmom pietny akt kladenia
vencov k pamätným tabuliam pred budovou
MsKS.
Slávnosť po básni pani Dömötörovej otvoril
primátor mesta pán Ing. Anton Szabó. Hlavný
príhovor mal Ing. Jaroslav Kmeť zo Zväzu protifašistických bojovníkov. Vence k pamätným
tabuliam položili zástupcovia mesta, KSS a ĽSHZDS. Záverom primátor pán Ing. Anton Szabó
pozval účastníkov na majáles, ktorý sa uskutočnil na ihrisku FK Slavoj Sládkovičovo.
Arpád Dömötör

VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
Mesto Sládkovičovo získalo finančné prostriedky z Európskeho
sociálneho fondu z Národného projektu XI „Teoretická a praktická
príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných
zručností“ na vzdelávanie zamestnancov mesta Sládkovičovo. Prvá
časť vzdelávancieho výcviku pod názvom Zvyšovanie informačných
zručností sa začala 19.5.2008 v Podnikateľskom inkubátore v Sládkovičove.
V najbližších dňoch zamestnancov mesta Sládkovičovo čakajú ďalšie školenia v oblasti sociálnych kompetencií, komunikačných, organizačných a manažérskych zručností.
Implementácia projektu naplní cieľ neustáleho sa zdokonaľovania
zamestnancov mesta a to nielen v oblasti legislatívy, ale aj na ovládanie ďalších zručností, ktoré využijú pri svojej práci.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

naše školy
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI ŠKÔL NA PRIJATÍ U PRIMÁTORA
27. mája 2008 sa na Mestskom úrade v Sládkovičove uskutočnilo prijatie najúspešnejších reprezentantov škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008. Primátor mesta Ing. Szabó v slávnostnom príhovore
vyslovil poďakovanie všetkým oceneným deťom za ich vynikajúcu reprezentáciu školy a školského zariadenia, za ich úspechy na recitačných

a speváckych súťažiach, na olympiádach a športových turnajoch.
Uviedol, že je hrdý na to, že naše deti svojimi dosiahnutými úspechmi
šíria dobré meno svojej školy a zároveň aj mesta Sládkovičovo. Poďakovanie tlmočil aj pedagogickým pracovníkom za ich úsilie pri príprave
týchto talentovaných detí, pretože bez ich odborných znalostí a pomoci
by ocenení reprezentanti škôl nedosiahli také úspešné výsledky.
Následne ocenené deti prevzali z rúk primátora mesta a predsedníčky
komisie rozvoja vzdelávania mládeže pri MZ PhDr. Pethőoovej ďakovné
listy a vecné darčeky, ktoré im budú pripomínať účasť na tomto slávnostnom podujatí. Po ukončení oficiálnej časti slávnostného prijatia deti zarecitovali, zaspievali a školáci informovali o svojich plánoch do budúcnosti.
Ocenení boli nasledovní najúspešnejší reprezentanti škôl a školských
zariadení:
Spojená škola, Školská 1087:
Základná škola: Lukáš Valo, Michal Krátky, Kristína Divičanová
MŠ Fučíkova: Beáta Hulinová,
MŠ Budovateľská: Viktória Pócsová
Základná umelecká škola: Dávid Takács
Základná škola Sándora Petőfiho s MŠ s vyučovacím a výchovným
jazykom maďarským:
Základná škola: Orsolya Kariková, Richard Sipos
Materská škola: Veronika Kovácsová
Spojená škola, Školská 212: Dominik Rózsa
Ing. Mária Gubíniová,
zapisovateľka komisie rozvoja vzdelávania mládeže

SLÁDKOVIČOVO MÁ OLYMPIONIKA
Každý učiteľ vie, koľko radosti prináša úspešný riešiteľ predmetovej olympiády. Aj na Spojenej škole v Sládkovičove existuje dlhá tradícia
olympiád. Okrem jazykových olympiád sa naši
žiaci tradične zúčastňujú aj súťaží v oblasti matematiky, chémie, geografie a biológie. Tento rok
sme sa mohli potešiť z výsledkov 42. ročníka
biologickej olympiády. Každoročne sa zúčastňujeme tejto náročnej súťaže a prvý väčší úspech
sme zaznamenali už v roku 1983, keď sa nášmu
žiakovi podarilo prebojovať do krajského kola
v Nitre. Rok 2008 je však v histórii našich účastí
skutočne výnimočným. V tomto roku sa po prvýkrát jeden zo žiakov našej školy zúčastnil celoslovenského kola tejto prestížnej súťaže.
Ôsmak Michal Krátky má všestranné záujmy.
Okrem počítačov ho už dlho baví včelárstvo,
ktorému sa venujú i jeho rodičia. Včely sa stali aj
témou jeho práce Vplyv teploty na veľkosť znášky nektáru u včely medonosnej.
Výskum k svojej práci začal už minulý rok. Od
apríla do júla si značil počasie a teplotu vzduchu.
Večer na váhe zistil, ako sa zmenila hmotnosť
sledovaného úľa. Po spracovaní údajov celé

svoje pozorovanie vyhodnotil v tabuľke a grafe
a zistil, že včelám sa v jarných mesiacoch darí
nazbierať najviac nektáru vtedy, keď je slnečné
a teplé počasie. V lete sa však situácia mení.
Znáška nektáru je najväčšia pri polojasnom
a nie príliš horúcom počasí. Horúčavy spôsobujú, že včely prestanú so zberom a všetku svoju
energiu investujú do získania vody a ochladzovania úľa.
Celú prácu spracoval formou počítačovej
prezentácie, posteru a stručnej správy s prílohami. Úpravu prezentácie a fotografií, rovnako
ako prácu s internetom, zvládol bez akejkoľvek
pomoci a aj v budúcnosti sa chce venovať informatike. S takto pripravenou prácou sa 18. februára zúčastnil okresného kola v Galante, kde sa
umiestnil na druhom mieste a dostal príležitosť
našu školu a okres reprezentovať 28. marca na
krajskom kole v Trnave. Dve zo šestnástich prác
postúpili na celoslovenskú súťaž a na našu veľkú radosť sa medzi nimi ocitla aj práca nášho
žiaka.
V Liptovskom Mikuláši sa 23.–25. apríla 2008
zišlo šestnásť súťažiacich z celého Slovenska.

Michal súťažil v kategórii C (8.–9. ročník). V silnej konkurencii si vybojoval krásne siedme
miesto a odniesol si aj vecný dar od sponzora,
ktorý v každej kategórii obdaroval súťažiaceho,
ktorého vystúpenie ho najviac zaujalo.
Na tomto úspechu majú veľký podiel aj Michalovi rodičia, ktorí mu pomáhali, povzbudzovali ho a tešili sa z jeho úspechov. Ako „starý“
pedagóg viem, aká je pomoc rodičov pre dieťa
a učiteľa dôležitá, a preto by som sa im chcela
aj touto cestou ešte raz poďakovať.
Mgr. Jolana Švihranová,
Spojená škola Sládkovičovo

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Dňa 30. mája 2008 sa uskutočnil koncert spojenej školy pod názvom
Absolventský večer. Koncert sa konal v priestoroch Vysokej školy v Sládkovičove. Súčasne prebiehala aj výstava našich žiakov výtvarného odboru.
V prvej časti koncertu sa nám predstavili samotní absolventi. V tomto
roku ukončili štúdium prvého stupňa osemnásti absolventi: Alexandra Bagiová – klavír, Enikő Botló – klavír, Katarína Bózsingová – spev, Klaudia
Dinková – spev, Dominika Droppová – klavír, Jana Horváthová – sopránová flauta, Veronika Hrdlicová – spev, Alexander Kondé – klavír, Vladimír Kubalák – gitara, Monika Matloňová – spev, Erik Peller – spev, Andrej
Pompa – klavír, Katarína Šišková – klavír, Dominika Vajdová – klavír a al-

tová flauta, Andrea Vargová – klavír, Dominika Veselovská – klavír a gitara, Veronika Vörösová – spev a Kristína Lovászová – výtvarný odbor.
Po umeleckom prednese zástupca spojenej školy Mgr. art. Štefan Ternóczky odovzdal absolventom vecné darčeky.
Na záver koncertu sa nám predstavil nádejný klavirista Norbert Daniš poslucháč Bratislavského konzervatória a predviedol nám skladby od
Frederica Chopina Balladu F-dur Op. 38 a od Arama Chačaturjana bravúrnu Toccatu, ktorú publikum ocenilo veľkým aplauzom.
Absolventom srdečne blahoželám a prajem im veľa šťastia a úspechov
v  budúcom živote.
Mgr. art. Štefan Ternóczky, zástupca školy
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MDD V BRATISLAVE
V tomto roku pripadol Deň detí na sobotu. To však neznamená, že sme
na našich žiakov Spojenej školy na Školskej ulici č. 212 zabudli. Každý
rok sa usilujeme pripraviť pre nich zaujímavý a pútavý deň. Tentoraz naša
cesta viedla do Bratislavy. Našim cieľom bola ZOO a tiež prístav.
Celé doobedie sme strávili v ZOO. Deťom sa páčili zebry, žirafy, tigre
i opice, ale najväčší úspech zožala časť nazvaná Dinopark a v nej krátky
3D film, ktorý si všetci s nadšením pozreli. Popoludní sme sa presunuli
na nábrežie k prístavu, odkiaľ sme sa loďou plavili po Dunaji. Počas tejto okružnej plavby sme mali možnosť prezrieť si kus Bratislavy, mosty,
hrad i okolitú prírodu. Do Sládkovičova sme dorazili pred štvrtou hodinou
unavení, ale aj spokojní s tým, ako sa nám podarilo užiť si príjemný deň.
Deti si okrem veselých zážitkov priniesli domov na pamiatku aj malých
gumených dinosauríkov.
Za túto možnosť patrí vďaka riaditeľke školy Mgr. Adriane Slovákovej,
ktorá už mnoho týždňov pred výletom zabezpečovala všetko potrebné
k úspešnému zavŕšeniu našich plánov a sponzorovi, ktorý nám prispel
výraznou sumou.       
Mgr. Viera Petrovičová, zástupkyňa riaditeľky školy

ZLATÁ MEDAILA VYSOKEJ ŠKOLY SLÁDKOVIČOVO

Zlatá medaila Za zásluhy o rozvoj vzdelávania a vedy bola udelená J. E. pánovi veľvyslancovi USA Vincentovi Obsitnikovi
V apríli sa konala slávnostná promócia na
Vysokej škole v Sládkovičove pri príležitosti
udelenia „Zlatej medaily“ ako najvyššieho vyznamenania VŠ za zásluhy o rozvoj vzdelania

a vedy. Medaila bola ako prvému v histórii školy
udelená jeho excelencii veľvyslancovi USA na
Slovensku Vincentovi Obsitnikovi, ktorý v sprievode manželky navštívil túto mladú súkromnú
vysokú školu a mesto Sládkovičovo. Promócie
sa zúčastnili zástupcovia univerzít, ústavných
činiteľov, poslancov politických strán, ale aj
predstavitelia VÚC Trnava, okresu Galanta,
mesta Sládkovičovo a akademickej obce, študentov, učiteľov a zamestnancov školy. Medailu ocenenému odovzdal prof. Ing. Karol Polák,
DrSc. et Dr. h. c., rektor Vysokej školy Sládkovičovo a Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD., h.
prof. (na fotografii).
Pán veľvyslanec Vincent Obsitnik sa narodil
na Slovensku a po veľmi úspešnej pracovnej
kariére v USA sa vrátil na Slovensko vo funkcii veľvyslanca. Vo svojom príhovore, ktorý
predniesol v slovenskom jazyku, vyzdvihol pre-

dovšetkým úspešnú spoluprácu USA a Slovenskej republiky na poli vzdelávania a perspektívy
v oblasti výmenných pobytov vysokoškolských
študentov i pedagógov.
Slávnostná promócia bola zakončená neformálnym rautom, ktorý zástupcovia akademickej obce i pozvaní hostia využili na diskusiu s pánom veľvyslancom, jeho šarmantnou
manželkou Annemarie Obsitnik a členmi jeho
sprievodu.
Vysoká škola Sládkovičovo si veľmi dobre
buduje svoju pozíciu medzi vysokými školami
na Slovensku, v Európe a aj vďaka spolupráci
s vysokými školami USA si získava dobrý kredit. Od samého začiatku kladie vedenie školy
dôraz predovšetkým na kvalitu a to vo všetkých
aspektoch. Slávnostná promócia bola ďalším
z úspešných krokov na ceste budovania dobrého mena školy.                                              ES

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI ZUŠ
Medzi najúspešnejšie žiačky speváckeho odboru patria Veronika Hrdlicová, Kristína Miková a Simona Botlová. V okresnej súťaži – Galantský
detský slávik sa na 1. mieste v II. kategórii umiestnila Veronika Hrdlicová
a tiež na 1.mieste v III.kategórii sa umiestnila Kristína Miková.
Tento rok bol už 18. ročník speváckej súťaže v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne – Slávik Slovenska 2008. Okresného kola sa zúčastnila
Veronika Hrdlicová a umiestnila sa na 2. mieste v II. kategórii. Medzi šikovné žiačky patrí aj Kristína Miková, ktorá navštevuje Základnú školu
v Pustých Úľanoch, ale je žiačkou ZUŠ – Sládkovičovo. V okresnom kole
Slávik Slovenska sa umiestnila na 1. mieste v III. kategórii a postúpila na
krajské kolo súťaže.
Prenesieme sa teraz z ľudovej piesne do žánru populárnej piesne.
Každoročne sa v Galante koná spevácka súťaž – Pop aréna. Tejto súťaže
sa zúčastnila aj Simona Botlová. Svojimi piesňami veľmi zaujala porotu
najmä intonáciou a precítenosťou skladieb. Simona Botlová sa v žánri populárnej piesne umiestnila na 1. mieste. Tejto súťaže sa zúčastnil aj nám
veľmi známy Peter Šrámek. Mali sme možnosť ho vidieť v celoslovenskej
súťaži – Môj najmilší hit kde sa umiestnil na 4.mieste z celého Slovenska.
Peter Srámek sa na Pop aréne 2008 umiestnil na 2. mieste. Na Kantiléne
Karola Duchoňa Peter získal 1. miesto piesňou V dolinách. Všetci menovaní: Veronika Hrdlicová, Kristína Miková, Simona Botlová a aj Peter
Šrámek študujú spev u pani učiteľky Márie Pellerovej.
O úspechoch našich žiakov vás informovala Mária Pellerová
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ZŠ SP s VaVJM INFORMUJE
V duchu slov maďarského spisovateľa Istvána Csukása, že rozprávky
sa nestrácajú, ale sú večné, pracuje na našej škole už od roku 2001 bábkarský súbor Diócska, pod vedením pani učiteľky Silvie Brédovej. 10–15
detí sa týždenne jednu hodinu venuje základom dramatických hier, bábkarstvu, komunikačným hrám a úlohám, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.
V školskom roku 2007/2008 bábkarský súbor spracoval Grimmovu rozprávku O zajacovi a ježkovi. Cieľom nášho súboru je každý rok sa dostať
na celoslovenský festival bábkarských súborov, kde sa stretnú tí najlepší
z celého Slovenska. K tomu, aby sme sa na tento festival dostali, musíme absolvovať prvú regionálnu prehliadku, ktorá sa tento rok uskutočnila
14. mája v Galante za účasti štyroch skupín. Súťažili sme za postup na
celoslovenskú prehliadku v Dunajskej Strede. Postúpili sme!Podľa vyjadrenia poroty naše predstavenie rozhodne patrí medzi najlepšie.
Celoslovenská prehliadka sa uskutočnila 3.–6. júna v Dunajskej Strede. Snažili sme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok, aby sme i tým šírili
dobré meno našej školy i nášho mesta. Podarilo sa!
Bábkarský súbor mal i iné aktivity. Na požiadanie zväzu Rákóczi
Szövetség sme sa zapojili do zápisového programu tým, že naši prváčikovia sa so svojimi bábkami v hudobnej hre predstavili v materských školách okresu, aby prezentáciou svojej práce pomohli maďarským rodičom
pri rozhodovaní o výbere školy. Ukázali, že v materinskom jazyku sa dá
dosiahnuť i v neznámej oblasti vysoká úroveň. Naši najmenší teda zabodovali popri písaní, čítaní a matematike i v oblasti dramatických hier.
Ďakujeme rodičom za podporu a pani učiteľke za trpezlivosť a namáhavú prácu.
15. mája sa žiaci prvého stupňa a piataci zúčastnili na dvojhodinovom
výcviku na galantskom dopravnom ihrisku. Každý rok sa naši žiaci zoznámia na teoretickom a praktickom cvičení so základmi bezpečnej cestnej premávky. Naučia sa dopravné značky, predpisy platné pre chodcov
a cyklistov. Je dobré, že máme možnosť, aby si naše deti osvojili predpísané učivo z tejto oblasti pomocou odborných učiteľov.
Cítili sme sa dobre, už sa tešíme na budúcoročné stretnutie.
Mgr. Csilla Hlavatý
Na potulkách v Malých Karpatoch
Vďaka pomoci Nadácie Pázmány Péter Alapítvány sme sa v máji zúčastnili na jednodňovom poznávacom zájazde v Malých Karpatoch.
Našim prvým cieľom bol hrad Červený Kameň. Hrad sa nachádza nad
osadou Píla vo východnej časti Malých Karpát. Pôvodný kráľovský hrad
bol postavený v 13. storočí, na ochranu západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. storočia sa dostal do majetku Thurzovcov a od roku 1535
do majetku známej podnikateľskej rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Jeden z členov rodiny
Fuggerovcov vybudoval na základoch gotického hradu s použitím jeho
konštrukcií mohutnú pevnosť. Od 16. storočia až do roku 1945 bola maji-

teľom hradu rodina Pálffyovcov, ktorá pevnosť prestavala v renesančnom
a barokovom štýle. Od roku 1970 je hrad národnou kultúrnou pamiatkou.
My sme si prezreli krásny nábytok, obrazovú galériu, dobové zbrane, ale
i studené miestnosti suterénu, mohli sme sa pozrieť z delovej bašty i na
nádherné okolie tohto hradu. Po prehliadke sme si oddýchli v okolitom
krásnom parku.
Po krátkom oddychu sme sa vybrali do nášho ďalšieho cieľa, ktorým
bola jediná sprístupnená jaskyňa západného Slovenska a Malých Karpát, jaskyňa Driny. V príjemnom jarnom počasí bola osviežením malá
túra k vchodu jaskyne. Jaskyňu Driny objavili miestni obyvatelia v roku
1929, verejnosti bola sprístupnená od roku 1935. Vo vlhkých a šmykľavých chodbách sme videli zaujímavé formy stalaktitov. Našli sme tu
korytnačku, slonie ucho, plačúcu nevestu, ostrý svokrin jazyk, malý stalaktitový les a kópiu šikmej veže v Pise. Najvyšší stalagmit je 2,20 m
vysoký, žiaľ už nerastie ďalej.
Zvláštnym zážitkom bolo pre nás stretnutie s netopiermi. Po chvíľke
oddychu sme sa vybrali do Modry. Pozreli sme si hlavné námestie, dali
si chutnú zmrzlinu, zaobstarali sme si ešte pár suvenírov a plní zážitkami
sme sa vybrali domov.
Dúfajme, že na budúci rok budeme môcť pokračovať v objavovaní
krás Karpát alebo iných zaujímavých končín Slovenska.
V poslednom mesiaci školského roku sme sa mohli zúčastniť vďaka pomoci Nadácie Pázmány Péter Alapítvány ešte na dvoch podujatiach:
■ Ricike – bábkové predstavenie pre žiakov prvého stupňa,
■ Nagyidai cigányok – predstavenie pre žiakov druhého stupňa.
Príjemné, zážitkami plné prázdniny prajeme každému!
Mgr. Silvia Michaleková

ANGLIČTINA
Vážení priatelia anglického jazyka, milí Sládkovičovčania,
Pomaly sa zatvárajú brány školy, ale otvára sa Európa, prichádza
Euro, prichádza do banky, do biznisu.
Prichádza až k vám domov... Buďte pripravení. Buďte pripravení na
ďaľší biznis. Buďte pripravení na nové pracovné možnosti s vylepšeným
anglickým jazykom.
Jazyková škola VIA vám ponúka
Letnú školu anglického, francúzskeho a ruského jazyka.
Sme pripravení vám poskytnúť:
intenzívny kurz v krátkom čase: 10. júl–10. september 2008
flexibilné možnosti: povedzte nám, čo potrebujete
výber miesta: u vás alebo u nás,
všetky úrovne, individuálne aj v skupine.
Zavolajte a dohodneme sa. Info na www.sjsvia.sk, tel.: 0905 719 080.
Leto 2008 je pre vás nová možnosť a nie stratený čas dvoch mesiacov.
Dojazykovania vaša Daniela Palkovičová

RECITAČNÁ SÚŤAŽ DETI MŠ
V materskej škole na Budovateľskej ul. sa ako
každoročne (už po 22-krát) konala prehliadka
malých recitátorov. Divákom sa predstavili deti zo
všetkých sládkovičovských škôlok, ale aj deti z Malej Mače a Abrahámu. Vždy znovu nás prekvapí
nadšenie, ktoré deti vkladajú do svojich výstupov.
Dnes, keď je komunikatívnosť a dobrý verbálny
prejav podmienkou úspechu takmer vo všetkých
odboroch, je táto aktivita škôlky zvlášť chvályhodná. Malí recitátori bez trémy a nervozity predniesli svoje básne, doplnené hereckými kreáciami
a odmenou im bol predovšetkým potlesk divákov,
ale i diplomy a drobné darčeky. Prehliadka dáva
deťom aj ich pedagógom príležitosť prezentovať
svoju prácu a spoločne strávené chvíle sú milým
spestrením škôlkárskeho života.                   ES
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Mesto Sládkovičovo vás pozýva na

XI. SLÁDKOVIČOVSKÉ KULTÚRNE DNI
PROGRAM na ihrisku FK SLAVOJ Sládkovičovo:
PIATOK 27. JÚNA 2008
17.30 hod.
otvorenie a príhovory oficiálnych hostí,
18.00 hod.
kultúrny program detí zo Spojenej školy Sládkovičovo,
ZŠ S. Pethõfiho s VJM Sládkovičovo,
20.00 hod.
detské súťaže – Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
21.00 hod.
koncert Petra Cmoríka,
00
22. hod.
koncert sládkovičovských hudobných skupín,
23.00 hod.
diskotéka.
SOBOTA 28. JÚNA 2008
13.00 hod.		
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.
21.00 hod.
22.00 hod.
22.30 hod.

súťaž vo varení haláslé,
súťaž o najlepší orechový koláč,
vyhodnotenie súťaží,
hudobný program súboru Hahota,
tanečný program a vystúpenie hostí z Csorvásu,
spomienka na Laca Józsu,
koncert skupiny Beatrice,
koncert sládkovičovských hudobných skupín,
diskotéka.

CENA ALFONZA TALAMONA
„Alfonz Talamon bol v rokoch 1980–1990 výraznou osobnosťou maďarskej literatúry na Slovensku, patril medzi talentovaných a originálnych
spisovateľov. Hoci som ho osobne nepoznala,
ale z rozprávania a rozhovorov – aspoň to tak
cítim – osobne sa naňho pozerám, ako na dobrého známeho.
Zo štúdií a z názorov spisovateľov vyplýva,
že Alfonz ako spisovateľ sa rýchlo vyvíjal, skoro si našiel svoj osobitý štýl, pohľad na veci,
vlastne seba samého – ako spisovateľa. Alfonz
Talamon je objavom Sládkovičova. Napriek
tomu, že už nie je medzi živými, je predsa stále
s nami, denne sa nám zdraví z lavice, pozoruje náš život, naše rozvíjajúce sa a meniace sa
mesto i svet.
O jeho dielo sa zaujíma predovšetkým mladá generácia a podľa mojich vedomostí je táto
zaujímavá osobnosť a jeho originálna literárna tvorba témou viacerých diplomových prác.
Socha Alfonza Talamona, dielo akademického
sochára Gyula Maga, je pre mňa zvláštna tým,
že sa snaží zachytiť nielen podobu, ale ducha
tejto vynikajúcej osobnosti literárneho života.
Ako rodáčka zo Sládkovičova som hrdá na to,
že naše mesto malo, respektíve má i teraz Fonziho s čarovným perom. Jemu vďačíme za to,
že Sládkovičovo je na literárnej mape zaznačené ako jedno z dôležitých staníc.“
z príhovoru Márie Halásovej
30. mája 2008 sa v Sládkovičove po tretí
krát odovzdávala Cena Alfonza Talamona. Pred
slávnostným odovzdávaním ceny sa uskutočni-

lo kladenie vencov pri soche Alfonza Talamona,
ktorá sa nachádza v malom parku pri Mestskom
úrade v Sládkovičove. Po tomto pietnom akte
sa uskutočnilo slávnostne odovzdanie ceny
v konferenčnej sále hotela Tevel.
Slávnostne príhovory predniesli primátor
mesta Anton Szabó a Gyula Hodossy, predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na
Slovensku (SMSnS). Po príhovoroch boli predstavení tohtoroční nominanti – Gyula Duba,
Norbert György a Zoltán Szalay.
Po ich predstavení a ukážkach z diela sa
pristúpilo k samotnému odovzdaniu ceny, ktorú
na základe rozhodnutia kuratória SMSnS získal

Gyula Duba, ktorý cenu prevzal z rúk Gyulu
Hodossyho. Tvorbu oceneného ohodnotil básnik László Tóth a prítomným sa prihovoril i laureát Talamonovej ceny na rok 2008 pán Gyula
Duba. Slávnostné odovzdanie ceny sa ukončilo
recepciou.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa
zúčastnili kladenia vencov pri soche
Alfonza Talamona, laureáta Madáchovej
ceny a na slávnostnom odovzdaní ceny
A. Talamona. Ďakujeme organizátorom
za pomoc, ostatným za kvety a vence.
Edita a Lóránt Talamonoví
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ZAUJÍMATE SA O VÝTVARNÉ UMENIE?
Mnohí ľudia sa vo svojom voľnom čase
venujú kresleniu, maľovaniu, či iným výtvarným technikám. Rozvíjať tohto koníčka je však náročná záležitosť a snaha
pomôcť iným amatérskym výtvarníkom
nás viedla k založeniu občianskeho združenia Maliarsky ateliér, ktorého členmi
sa môžu stať všetci, ktorých zaujíma výtvarné umenie.

Náplňou práce občianskeho združenia bude:
►podporovať všeobecne záujem o výtvarné
umenie,
►podporovať a rozvíjať výtvarné talenty,
►organizovať výstavy a besedy s výtvarníkmi,
►organizovať maliarske stretnutia, letné školy  
    a sústredenia výtvarníkov,
►poskytnúť priestory začínajúcim, ale aj
    skúseným výtvarníkom,

►poskytovať odbornú pomoc,
►poskytnúť im priestor pre vzájomnú
    komunikáciu a výmenu skúseností.
Všetci tí, ktorí majú záujem podieľať sa na aktivitách Maliarskeho ateliéru, sa môžu prihlásiť
osobne v knižnici MsKS alebo na kontaktnom
čísle 0905 863 495 (Eva Sudová, vedúca MsKS
Sládkovičovo)
za prípravný výboz OZ Juraj Zelman

dopisovatelia

MDD V NOVOM DVORE.
V sobotu 31. mája 2008 oslávili Novodvorčania MDD už tradičným spôsobom a to športovým popoludním. Otvoreniu celej akcii predchádzal symbolický beh mamičiek od úradnej tabule MsÚ a príchod na ihrisko vlastne
odštartoval toto športové popoludnie. Mamičky sa rozhodli takýmto spôsobom podporiť a aktívne sa zúčastniť na tomto podujatí, začo im patrí veľké
poďakovanie.
Potom už nasledovalo športové zápolenie v  jednotlivých kategóriách za
aktívneho povzbudzovania všetkých prítomných. Treba povedať, že deti sa
veľmi dobre zhostili prekonávania prekážok, ktoré im boli na trase pripravené
a samozrejme organizátori im pripravili za ich vynaložené úsilie prekvapenie
v podobe krásnych cien. Po odovzdaní všetkých cien však pripravili veľmi
milé prekvapenie, pri ktorom bolo ťažké ubrániť sa dojatiu. Deti prostredníctvom Veroniky Vlasákovej a Veroniky Pastorikovej poďakovali za to, že
už dlhé roky neúnavne pripravujeme pre deti Nového Dvora takéto krásne
podujatia a že udržujeme a zveľaďujeme vo svojom voľne pre nich to naše
detské ihrisko.
Ďalej podľa programu nasledoval futbalový zápas ŽENATÍ : SLOBODNÍ,
kde sa priebeh zápasu veľmi podobal vlaňajšiemu a výsledok 3:7 zodpovedal výkonom, ktoré boli podávané. Nepomohlo ani výdatné povzbudzovanie,
no napriek tomu voči mladým chlapcom to nebol najhorší výkon.
Osemnásta hodina bola hodinou, keď sa odštartovala voľná zábava a posedenie pri táboráku. Krásny čas a výborná hudba, ktorú nám už tradične
zabezpečuje p. Vrbovský, prispela významnou mierou k dobrej pohode a nálade všetkých prítomných. O 21.30 hod. nám p. Vrbovský pripravil krásny
ohňostroj, ktorý ocenili po jeho skončení potleskom všetci prítomní. Zábava
a dokonca aj tanec pokračovali až do neskorých nočných hodín, keď sa prítomní rozišli do svojich príbytkov.
Vážení občania,
dovoľte mi poďakovať vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu oslavy MDD a zároveň by som chcel veľmi úprimne poďakovať v mene svojom, ako aj v mene detí vzácnym sponzorom, bez
ktorých by sme ťažko vedeli zabezpečiť takéto podujatia.
Sú to: MsÚ Sládkovičovo, Hordeum s.r.o. Nový Dvor, Elmonop – p. Valo,

p. Anton Szabo – Sládkovičovo, Sema HŠ – p. Halmeš , ZO KSS Sládkovičovo, Labužník – p. Szkladányi, Auto profit – Galanta, Protherm Skalica
v zastúpení p. Vrbovským, Elektroopravy – Pusté Úlany p. Vrbovský, Stavebniny – Poros p. Kanis.
Ján Németh, posl. vol. obv. Nový Dvor

POZVÁNKA NA DETSKÉ
RYBÁRSKE PRETEKY

MO SRZ Sládkovičovo pozýva deti i rodičov
na Detské rybárske preteky v nedeľu 29. júna 2008
od 8.00 do 12.00 hod. na Vincov les.

1. cena horský bicykel!!!

DEŇ DETÍ
Dňa 31. mája 2008 uskutočnila MsO ĽS–HZDS v Sládkovičove z príležitosti Dňa detí preteky v jazde zručnosti na bicykloch.
Usporiadatelia pod vedením Árpiho Dömötöra (mimochodom medzinárodného technického rozhodcu v motokrose), predsedu ĽS–HZDS
v Sládkovičove, pripravili celkom náročnú trať, ktorú potom pod dohľadom rozhodcu absolvovali deti v rôznych kategóriách.
Súťaž je už tradičnou akciou ĽS HZDS na dvore základnej školy. Mimoriadne príjemné a veselé prostredie dokonca k súťaži vyprovokovalo
aj mamičky zúčastnených detí. Sladkosti, medaily a farbičky boli pre deti
príjemnou odmenou.
predseda OP ĽS–HZDS v Galante, Ing. Pavol Scholtz

dopisovatelia
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VLADIMÍR MEČIAR V SLÁDKOVIČOVE
Poslanec NR SR a predseda Ľudovej strany – Hnutia za demokratické
Slovensko pán Vladimír Mečiar zavítal dňa 26. apríla 2008 do Sládkovičova, do hotela Tevel, kde sa uskutočnil mimoriadny krajský snem ĽSHZDS kraja Trnava. Pán Mečiar sa pochvalne vyjadril k výstavbe mesta
ako i organizovaniu smenu.
Na mimoriadnom sneme ĽS-HZDS bol za krajského predsedu zvolený poslanec NR SR a bývalý minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav
Jureňa.
Za krajského tajomníka bol zvolený člen Mestskej organizácie ĽSHZDS Sládkovičovo pán Ing. Pavol Scholtz. Delegáti mimoriadneho snemu vysoko hodnotili pripravenosť personálu hotela Tevel na túto akciu,
ako i vynikajúci obed.                                                        Arpád Dömötör

šport

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA
8. mája 2008 sa na ihrisku FK Slavoj Sládkovičovo konal tradičný futbalový turnaj, ktorého
sa zúčastnilo 6 družstiev – Bekaert, oddiel
stolného tenisu Slavoj Sládkovičovo, Súkromná stredná odborná škola Sládkovičovo, Nový
Dvor, Plynex a Polytec.
Vo finále na penalty 4:2 zvíťazili futbalisti Súkromnej strednej odbornej školy Sládkovičovo
nad družstvom Nového Dvora. Na treťom mieste sa umiestnili futbalisti z Bekaert-u.
Po futbalovom turnaji na ihrisku dobrá zábava pokračovala majálesom, na ktorom nám
hrala hudobná skupina Dušana Fóku.
víťazné mužstvo ►
Súkromnej strednej odbornej školy
Sládkovičovo

ZÁVER KOLKÁRSKÝCH SÚŤAŽÍ
Najúspešnejšia sezóna kolárov

Tohtoročná sezóna kolkárov Sádkovičova
bola najúspešnejšia v celej jej histórii. „A“ mužstvo v extralige obsadilo pekné 6 miesto, čo
pred sezónou naozaj málokto očakával. Mohlo
to skončiť ešte o jedno miesto lepšie, ale v poslednom zápase so Sučanmi domáci zahrali výborne a my sme nastúpili s dvoma hráčmi z „B“
mužstva, čo tiež mohlo zapríčiniť tú tesnú prehru
(o pol pomocného bodu). Za „A“ mužstvo tohto
roku nastupovali: Miroslav Halaši, Eugen Nagy,
František Šalát, Tibor Dáni, Marian Halaši, Andor
Magyarics, Štefan Baráth, Ivan Garaj.
„B“ mužstvo vo svojej druhej sezóne dokonca skoro celú jarnú sezónu útočilo na postup do
II. ligy. Až tri kolá pred koncom, domácou prehrou
s Rakovicami, prakticky stratilo šancu postúpiť.
Za „B“-čko nastupovali: Ladislav Magyarics,
Ondrej Rečka, Ján Pelec, Ivan Pelec. Ešte
musím spomenúť mužstvo dorastencov, ktorí
tento rok zbierali skúsenosti. Za dorast nastupovali: Adrián Šalát, Stanislav Pelec, Dávid Šalát
a Bianka Nedomová, ktorá nám bola zapožičaná
na hosťovanie z Galanty. Záverom by som rád
poďakoval sponzorom, ktorí sa pričinili o to, že

sme sezónu nielen začali, ale sme ju aj dokončili.
Sú to: mesto Sládkovičovo, AWR s.r.o. Sládkovičovo, KOAM Elektronik Sládkovičovo, Ján
Pelec a Ivan Pelec.

Majster Slovenska zo Sládkovičova

V dňoch 10.–11. mája 2008 sa v Podbrezovej
uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kategórii
juniorov. Na prebore sa zúčastnili aj naši dvaja
hráči. Priamy postup z majstrovstiev kraja si vybojoval Andor Magyarics. Druhý postupujúci sa
dostal na MS faktom, že viacerí hráči z východnej časti avizovali svoju neúčasť a tak sa tam
prebojoval po zmene postupového kľúča.
Hneď v prvý deň hráč Marián Halaši uštedril
súperom takú lekciu, že to stačilo so slabším výkonom na druhý deň na titul majstra Slovenska.
Andor Magyarics skončil na 13. mieste. Myslím,
že to bola pekná reprezentácia mesta a klubu na
takomto fóre.

Medaila z MS juniorov do Sládkovičova

Pekný úspech dosiahol na MS v Zadare
v  Chorvátsku náš hráč Marián Halaši. V súťaži
tandem dvojíc juniorov získal s hráčom Tuteru
Blava, Jánom Jesenským, bronzovú medailu.

Dobrovoľný hasičský zbor
Sládkovičovo a MsÚ Sládkovičovo
vás srdečne pozývajú na

X. ROČNÍK PRETEKOV
V HASIČSKOM ŠPORTE,

ktoré sa budú konať 5. júla 2008
od 14.00 hod. na ihrisku
SŠ Sládkovičovo.

spoločenská kronika
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Z

Blahoželanie našej drahej mamike

osobášili sa...

Katarína Biliczká (Sládkovičovo)
a Štefan Mislik (Veľká Mača)
Ing. arch. Katarína Novomestská
(Sládkovičovo)
a Ján Ťupek (Liptovská Osada)
Daniel Kollárik (Sládkovičovo)
a Ing. Tamara Temešiová (Bratislava)
Silvia Revajová(Sládkovičovo)
a Ivan Horák (ČR)
Agneša Grunzová (Sládkovičovo)
a Peter Manczal (Mostová)
Peter Šido (Malá Mača)
a Lucia Palšovičová (Sereď)

Veľa šťastia na spoločnej ceste životom...

N

arodili sa...

Beáta Somogyiová 7.4.2008
Karolína Bötösová 18.4.2008
Kevin Szilágyi 22.4.2008
Nella Józsová 25.4.2008
Sara Saralee Franta 28.4.2008
Dominika Górná 3.5.2008
Sebastián Háromšitz 5.5.2008
Samuel Nikoléni 9.5.2008
Dominika Horváthová 17.5.2008
Marianna Antaleczová 31.5.2008
Fruzsina Kovács 15.6.2008

Úspešný štart do života...

O

pustili nás navždy...

Štefan Meliška (62) 8.4.2008
Štefan Majo (77) 13.4.2008
František Kuki (52) 30.4.2008
Karol Kubica (76) 10.5.2008
Helena Kocanová (71) 16.5.2008
Jozef Talamon (64) 17.5.2008
Irena Audiová (81) 20.5.2008
Karol Varjú (51) 7.6.2008
Bývalí občania nášho mesta:
Cynthia Bondorová (20) 6.5.2008
Štefan Kenyeres (53) 16.5.2008
Marta Banská rod. Trepáková (66)
25.5.2008

Česť ich pamiatke...

Priske Guckej,

ktorá sa 9.6.2008 dožila krásnych 80 rokov.
Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde,
za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
a tak prijmi od dcér i rodiny,
vnúčat i pravnúčat kyticu vďaky.

SPOMÍNAME
Dňa 17.5.2008 vo veku 64 rokov zomrel

Jozef Talamon.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho
odprevadili na jeho poslednej ceste.
smútiaca manželka, nevesta a vnuci

Vo veku nedožitých 75 rokov nás dňa 10.5.2008 opustil milovaný
manžel, otec a dedo

Karol Kubica.

Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste a slovami útechy sa snažili zmierniť náš žiaľ.
manželka a syn s rodinou
S bolesťou v srdciach spomíname na našu milovanú

Alžbetu Juhászovú,

pri príležitosti 1. výročia jej úmrtia.
Smútiaca rodina
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým žiaľom spomíname na

Ondreja Vavríka

pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia.
manželka, deti, nevesta a vnúčatá

S bolesťou v srdciach spomíname na nášho drahého manžela,
otca a deda

Alexandra Bendeho,

ktorý nás navždy opustil 14.5.2004. Kto ste ho poznali,  venujte mu tichú
spomienku pri 4. výročí jeho úmrtia.
smútiaca rodina
S bolesľou v srdciach spominame na drahého otca

Ľudovíta Pavloviča,

ktorý nás navždy opustil pred osemnáctimi rokmi
a najdrahšiu mamičku

Júliu Pavlovičovú,

ktorá nás navždy opustila pred tromi rokmi. S láskou
spomíname na krásne chvíle, ktoré sme s vami
prežili.
dcéra Jucika s manželom, vnuci Ľuboš a Milan
s manželkami a pravnuci Nikolas a Ľuboško

Upozornenie pre čitateľov
Ak chcete, aby ste mestský spravodaj dostávali pravideľne, zabezpečte si prosím
vhodné poštové schránky. V knižnici MsKS je pre tých, ktorí nedostali Život v Sládkovičovo do schránky, obmedzený počet výtlačkov, ktoré si môžete vyzdvihnúť osobne.

