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ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
Vianoce 2011
úvodník primátora mesta
Pripravujeme sa na Vianoce trochu skromnejšie ako v predchádzajúcich rokoch, takmer
tak, ako kedysi dávno. Kedysi dávno znamená
pre každého inokedy, pre mňa dobu, keď sme
zabalili orechy na stromček do strieborného
papiera. V tom čase boli salónky symbolom
bohatstva, vtedy deti nedostávali mobilné telefóny alebo iné drahé dary, ale doma vyrobené darčeky. Naši mladí nemajú radi to, čo
sa začína slovným spojením: „Kedysi dávno,
voľakedy v našich časoch.“ Svet sa mení, ale
viackrát sa opakuje to, čo sa už predtým stalo, len sa menia osoby, menia sa aktéri, ale
výsledok je podobný. Len z vlastných chýb
sa dokážeme poučiť a keď sledujeme zákony
prírody, dokážeme pochopiť učenie, že na začiatku všetkého je narodenie a na konci smrť.
Naše možnosti sú obmedzené týmito dvomi
skutočnosťami.
Vianoce sú našim najkrajším sviatkom.
Predchádza im tichá príprava, ktorú nazývame advent, čo po slovensky znamená čakanie.
Nie je to však len obdobie čakania, ale aj obdobie, ktoré napĺňa nádej a túžba. Ľudia sa
z miest vracajú k svojim blízkym na vidiek. Tí,
ktorí sa dostali ďaleko od svojich príbuzných,
sa snažia dostať domov medzi svojich a tí ich
s radosťou a nádejou v srdci čakajú. Nie je nič
horšie, ako prežiť sviatky v cudzine, ďaleko od
svojich najbližších. Všetci túžime prežiť sviatky v kruhu svojich milovaných, nakupujeme
darčeky, aby sme im urobili radosť, chceme

				
odčiniť všetky svoje hriechy. V čase, keď čakáme na vianočný zázrak, radi pomáhame
iným, pričom si často nevšimneme, že zázrak
sa už stal. Narodenie Ježiša je symbolické
a prináša nám nádej na nový začiatok, nádej na znovunarodenie. Podstata sviatku nie
je o peniazoch, ale o viere. Veríme, že všetko
bude inak, že svet bude lepší. Vianoce nie sú
len o darčekoch, darčeky sú len nástrojom,
aby sme rozdávali radosť svojim najbližším.
Vianoce sú o ľuďoch a o ich vzťahu k Bohu,
tento vzťah je duchovný a nie materiálny.
Každý rok sme však svedkami toho, ako mnohí ľudia premieňajú svoje nádeje a túžby na
peniaze.
Každý deň počas tohtoročného adventu
pociťujeme vplyv hospodárskej krízy. Popri
každodenných ťažkostiach prežívame aj spoločenskú a morálnu krízu. Znie to síce neobvykle, ale aj kríza má svoj zmysel. Môže nás
naučiť skromnejšie žiť, žiť inak, viac si vážiť
veci, ako sme si ich vážili doteraz. Musíme
si však uvedomiť, že my sami musíme nájsť
riešenia, my sami musíme nájsť východisko
z krízy. Je mimoriadne dôležité to, aby sme
si navzájom pomáhali, ale aj to, aby sme nezneužili nezištnú pomoc, aby sme si dokázali
navzájom odpustiť, len tak môžeme mať krajšie sviatky. K tomu prajem každému občanovi
nášho mesta veľa zdravia a síl. Prajem vám
požehnané sviatky.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Vianočný pozdrav
redakčnej rady

Mili obcania,

úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého roka 2011 podieľali na tvorbe
mestských novín. Klubu seniorov za to,
že noviny doručili  do každej domácnosti, ktorá o to požiadala. Redakčná rada
ďakuje všetkým dopisovateľom a čitateľom
za príspevky a postrehy, ktoré zlepšili obsah
i formu našich novín.
V mene redakčnej rady   prajem všetkým občanom
i bývalým občanom nášho mesta a čitateľom, aby  v čase vianočnom na vaše dvere zaklopali ruka v ruke šťastie so zdravím, radosť s láskou a do vašich príbytkov vkročili ľudia,
ktorí vás najviac potešia – vaši najbližší.
Krásne Vianoce a štastný Nový rok 2012!
PhDr. Terézia Pethőová, predsedníčka redakčnej rady

Vydáva mesto
Sládkovičovo
XIX. ročník č. 6/2011
POZVÁNKY
Tradičný Vianočný koncert sa
uskutoční v piatok 16. decembra 2011
o 18. hod. vo veľkej sále Inovatechu.
Už od poobedia sa bude na námestí pred
Inovatechom konať Vianočný trh,
na ktorom si môžete zakúpiť vianočné
maškrtky, ozdoby i darčeky, ktoré vyrobili naše deti. O občerstvenie sa postará
Klobáskový klub.
Mesto Sládkovičovo vás srdečne pozýva
na VI. Mestský ples, ktorý sa bude
konať v sobotu 21. januára 2012 v hoteli
Tevel. Do tanca hrá skupina Alfa band.
Vstupné 22 €, predpredaj v knižnici
v Inovatechu.
Základná škola SP s VaVJM vás srdečne
pozýva na Ples rodičov a učiteľov
v sobotu 4. februára 2012 v budove
vysokej školy.
MO DPO vás pozýva na V. Hasičský
ples, ktorý sa bude konať v sobotu
18. februára 2012 v areáli vysokej školy.
Vstupné: 25 €, predpredaj u Romana
Sablera, tel.: 0903 214 325
OZ Klobáskový klub a mesto
Sládkovičovo orgranizujú v sobotu
25. februára 2012 V. Klobáskový
festival. Záujemci o účasť v súťaži sa
môžu do 31. decembra 2011 prihlásiť
u Františka Rumana, tel.: 0903 654 854
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10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
2. novembra 2011
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó.
Interpelácia:
• Poslanec Ing. Lauko žiadal výrub starých
topoľov v cintoríne a zároveň navrhol
vyčleniť finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska pri vstupe do cintorína
od ihriska.
• Primátor mesta súhlasil s vypílením
topoľov a uviedol, že pri cintoríne je nutné
vybudovať postupne tri parkoviská.
• Poslankyňa Frantová sa informovala,
kedy bude v cintoríne vybudovaná urnová
stena. Ďalej interpelovala, z akého dôvodu
odišiel z mesta opravár obuvi a tlmočila
požiadavku niekoľkých občanov na hlásenie v miestnom rozhlase po 18.00 hod.
• Primátor odpovedal, že opravár obuvi
za prenájom neplatil skoro nič. Ak by sa
vrátil, nebude platiť za to, že dvakrát do
týždňa prevezme v meste obuv na opravu. Ďalej uviedol, že dôležité informácie
a oznamy mesta sú zverejnené na internetovej stránke mesta. Projekt urnovej steny
v miestnom cintoríne sa pripravuje.
Kontrola plnenia uznesení:
Kontrolu plnenia uznesení z 8. a 9. MsZ
poslanci obdržali písomne a vzali ju na vedomie.
Poslanci schválili uznesenia:
• predložený návrh na Cenu mesta za rok
2011 nasledovne: kultúra – Rudolf Krommer, spoločenské dianie – Ján Németh
a Mgr. Ladislav Szkladányi a darca krvi –

Andrej Katona a Terézia Manóová.
• VZN č. 76/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia na území
mesta Sládkovičovo.
• Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania
poslancov MsZ v Sládkovičove schváleným uznesením č. 376/MsZ–2010 v znení
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 s účinnosťou
od 1. januára 2012.
• Dodatok č. 1 k VZN mesta Sládkovičovo č.
63/2008 o vyhradení plôch na verejných
priestranstvách na vylepovanie plagátov.
• Uvoľnený jednoizbový byt (č. bytu 15) na
Fučíkovej č. 405/207 po Ing. Michalovi
Bernáthovi s manž. prideliť Monike Kovácsovej, bytom Dánoš č. 1047, Sládkovičovo.
• Uvoľnený dvojizbový byt na Fučíkovej
č. 405/207 po Eduardovi Šidovi prideliť
Ladislavovi Danišovi, bytom Fučíkova 712,
Sládkovičovo.
• Odpredaj novovytvoreného pozemku parc.
č. 2980/19, zastavaná plocha vo výmere
23 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým
plánom č. 122/2011 pre Martina Mikuša,
bytom Sládkovičovo Lipová 1305, za cenu
33 €/m2.
• poslanci MsZ hlasovaním jednohlasne
zrušili uznesenie č. 270/MsZ–2009.
Diskusia:
• Primátor informoval: o začatí výstavby OD
Tesco 15. novembra 2011. Termín dokončenia výstavby by mal byť marec 2012,
výstavbu bude vykonávať fy. Metrostav,
• o schválení žiadosti o nenávratný finančný

Poďakovanie
Vážení čitatelia,
dovoľte mi, aby som sa vám pri príležitosti ukončenia
môjho pôsobenia vo funkcii prednostky MsÚ v Sládkovičove poďakovala za doterajšiu spoluprácu.
Bola to práca náročná, ale krásna. Bolo mi cťou roky
spolupracovať s primátorom nášho mesta, s týmto vzdelaným a múdrym človekom, ktorý vždy rozmýšľa o „tri
kroky dopredu”, s mojimi kolegami na mestskom úrade,
ktorí si každodenne poctivo vykonávali svoju prácu, s poslancami mestského zastupiteľstva ako aj so všetkými
pracovníkmi mestských zariadení.
Som rada, že som mohla byť spoluautorkou a spolurealizátorkou veľkých projektov, ktoré vo veľkej miere dopomohli k skrášleniu Sládkovičova, ale aj tých finančne
menej náročných, ktoré obohatili či oživili život mesta.
V mojej práci mi napomáhali a napĺňali ma každodenné
stretnutia s vami – občanmi nášho mesta. Teším sa aj na
naše ďalšie stretnutia, či spoluprácu, nakoľko sa chcem
aj naďalej aktívne podieľať na živote v našom meste a dopisovať do našich novín.
Odchádzam s pocitom dobre vykonanej práce, obohatená mnohými peknými vzťahmi, skúsenosťami, spoločnými
akciami, dôležitými stretnutiami, s radosťou, hrdosťou
a úsmevom.
Ďakujem.       
					
Ing. Milena Poláková
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príspevok Ministerstva životného prostredia SR na projekt s názvom Sládkovičovo
– kanalizácia a ČOV. Výška príspevku je
14 991 163,39 €, s prácami sa začne po
skončení výberového konania na jar 2012.
• o projekte s fy. Bekaert na rekonštrukciu
cesty III/0622 k priemyselnému parku
v dlžke 250 m a rekonštrukciu mosta cez
Stoličný potok.
• Primátor požiadal predsedov komisií, aby
do schvaľovania rozpočtu mesta zvolali
zasadnutia komisií a následne predložili
reálne požiadavky do návrhu rozpočtu
mesta.
• Pani Anna Pokorná poukázala na zablatenú spojovaciu ulicu medzi Fučíkovou a ul.
Z. Kodálya a informovala sa na možnosť
jej vybudovania, respektíve spevnenia.
• Primátor mesta zodpovedal, že nakoľko
v súčasnosti v rozpočte mesta nie sú voľné
finančné prostriedky, táto cesta bude
aspoň zasypaná makadamom.
• Poslanec Ing. Karsay poukázal na životu
nebezpečný prechod cez hlavnú cestu na
Dánoš, žiadal vykonať opravu chodníka
smerom na Dánoš a umiestniť viac svetelných bodov v tejto lokalite. Poukázal aj na
vznikajúce smetisko oproti cintorínu.
• Primátor mesta zodpovedal, že dopravné
značenie smerom na Dánoš musí schváliť
dopravný inšpektorát a svetelné body na
Dánoši budú preverené.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na záver
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

Zber šatstva

Skupina realizátorov projektu Začlenenie marginalizovanej skupiny do lokálnych sociálnych a ekonomických pomerov v regióne financovaného z Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zabezpečila
zber použitého ošatenia. V mesiaci november sa zbieralo dámske, pánske a detské oblečenie na jeseň a zimu
a nepoškodená obuv, ktoré určite pomôžu našim občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej
situácii.
Ďalšou ich iniciatívou bolo vydanie a distribúcia letákov, ktoré záujemcom o získanie zamestnania pomáhajú
zorientovať sa v ponuke pracovných agentúr.
Pre deti pripravili záložky do kníh, ktorých námetom
je tolerancia k ich rovestníkom iných národnostní, etník
či kultúr.
Ing. Rozália Lukáčová
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Cena mesta 2011
V kongresovej sále technologického inkubátora Inovatech sa už po siedmy krát
zišli občania nášho mesta, aby boli svedkami udeľovania Ceny mesta Sládkovičovo za rok 2011.
Cena mesta je najvyšším ocenením, ktoré
môže byť udelené občanom mesta Sládkovičovo, za ich mimoriadne zásluhy o rozvoj
mesta. Tento rok bola udelená už po siedmykrát. V zozname jej držiteľov nájdeme mnoho
významných osobností z najrôznejších oblastí života nášho mesta – pedagógov, športovcov, umelcov, podnikateľov či darcov krvi.
V úvodnom kultúrnom programe vystúpili
pedagógovia našej základnej umeleckej školy
Štefan Ternóczký a Marek Rajt, recitátorky
Edita Katonová a Katarína Jónášová a mladučká baletka Karolína Ternóczká, študentka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
v Bratislave.
Divákov i ocenených privítal primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý sa im prihovoril
v slovenskom i maďarskom jazyku.
Prvým ocenenným bol bývalý poslanec
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
pán Ján Németh, občan miestnej časti Nový
Dvor. Pán Németh pracuje vo firme Hordeum,
a. s. a celý jeho život je úzko spätý s Novým
Dvorom. Po štyri volebné obdobia bol zástupcom tejto miestnej časti v poslaneckom zbore
a významne sa podieľal na riešení problémov celého mesta, ale vždy sa usiloval riešiť
problémy týkajúce sa Nového Dvora. Aj vďaka jeho neutíchajúcemu úsiliu sa podarilo
na Nový Dvor priviesť mestskú vodu, plyn či
telefónne prípojky, vybudovať chodník k autobusovej zástavke a vyriešiť viacero ďalších
problémov, hoci treba priznať, že nie všetko
sa podarilo tak, ako by si on a jeho spoluobčania želali. Pán Ján Nemeth je organizátorom športových a spoločenských podujatí,
ktoré sú veľmi obľúbené a spolu so svojou
rodinou sa aktívne zúčastňuje kultúrneho
a spoločenského diania v našom meste.
Cenu mesta získal za záslužnú prácu pri
budovaní mesta.
Ďalším oceneným bol takisto bývalý poslanec Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
Mgr. Ladislav Szkladányi. Tento mimoriadne šikovný súkromný podnikateľ bol po tri
volebné obdobia poslancom a predsedom
bytovej a sociálnej komisie. Vo veľmi problematickej sociálnej oblasti sa aktívne podieľal
na realizácii viacerých projektov ako bola výstavba bytov, sociálne projekty z fondov EÚ,
ale najťažšie bolo každodenné riešenie sociálnych problémov mnohých našich občanov.
Ako podnikateľ, ktorý bol ľuďom denne na
očiach, si tisíckrát musel vypočuť ich problémy a každému sa usiloval pomôcť.
Pán Ladislav Szkladányi je štatutárom
a tajomníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove a tomuto svojmu koníčku sa venuje s rovnakým
entuziazmom, ako sa venoval svojmu podnikaniu i práci poslanca.
Cenu mesta získal za záslužnú prácu predovšetkým v sociálnej oblasti.

Komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove navrhla na udelenie ceny
mesta pána Rudolfa Krommera a poslanci
tento návrh jednohlasne schválili. Pán Rudolf Krommer patrí k tým obetavým dobrovoľným pracovníkom kultúry, ktorí ochotne
organizujú krásne kultúrne podujatia. Už
ako mladý chlapec tancoval vo folklórnom
súbore Új Hajtás, s ktorým precestoval celé
Slovensko a Maďarsko. Vždy nadšene pracoval v Csemadoku, ktorého členom je od
roku 1976 a v období rokov 1985 až 2004
bol predsedom miestnej organizácie v Sládkovičove. Nechýba na žiadnom kultúrnom
programe a svojimi bohatými skúsenosťami nám pomáha pri realizácii kultúrnych
a spoločenských podujatí. Patrí k tým spoľahlivým dobrovoľným pracovníkom kultúry,
bez ktorých by nemohla existovať záujmová
umelecká činnosť.
Pán Rudolf Krommer obdržal Cenu mesta
za významný prínos v oblasti kultúry.
Pani Terézia Manóová pochádza z Veľkých Úľan a v Sládkovičove žije aj s manželom od roku 1981. Po prvýkrát darovala
krv v roku 1978 a k tejto humánnej činnosti
ju priviedla leukémia jej mladej tety, ktorá
niekoľko rokov žila iba vďaka transfúziám
krvi. Darcovstvo krvi sa stalo neoddeliteľnou
súčasťou jej života a nezištne pomáha nám
všetkým. Pani Terézia Manóová je držiteľkou
Diamantovej plakety doktora Jana Janského za 60-násobné darovanie krvi. Krv, ktorú
darovala, určite pomohla niekoľko desiatkam ľudí, ktorým možno aj zachránila životy. V mene tých všetkých vďačných pacientov
jej ďakujeme.
Pani Terézia Manóová obdržala Cenu mesta za nezištnú pomoc pri záchrane ľudských
životov, za obetavosť, humánnosť a ľudskosť
jej činov.
Posledným oceneným bol mladý muž,
pán Andrej Katona, ktorý pracuje v Bratislave a je hlavou rodiny, otcom trojročnej

Kristínky a ročného Mareka. Stretávame
ich na kultúrnych podujatiach, v obchode,
v Hrajkove a ani nás nenapadlo, že Andrej je
napriek svojmu mladému veku už držiteľom
Diamantovej plakety doktora Jana Janského
za 80-násobné darovanie krvi. Patrí k tým
darcom krvi, ktorí niekoľkokrát do roka chodia na cytaferézu, čo je zjednodušene povedané separovaný zber určitej zložky krvi.
Darcovia sú na takýto typ odberu pozývaný
podľa požiadaviek jednotlivých lekárskych
pracovísk. Ako vidno, darcovia krvi sú ľudia
najrôznejších profesií, veku, záujmov a spája ich myšlienka, dať kus seba samého na
záchranu niekoho iného. Jeho humánna
činnosť, ktorej sa venuje už 15 rokov, je príkladom pre mladú generáciu.
Za nezištnú pomoc pri záchrane ľudských
životov obdržal Cenu mesta Sládkovičova.
Pán Ladislav Szkladányi sa v mene ocenených poďakoval a prisľúbil, že všetci sa budú
usilovať byť nápomocní pri rozvoji nášho
mesta.				
ES

Pozvánka
na 11. zasadnutie MsZ
Dňa 14. decembra 2011 sa koná zasadnutie MsZ v Sládkovičove, na ktorom
sa bude rokovať o návrhoch rozpočtu
mesta Sládkovičovo na rok 2012, rozpočtu MsKS na rok 2012, rozpočtu Technických služieb na rok 2012, rozpočtu
Spojenej školy na rok 2012, rozpočtu
ZŠ s VJM na rok 2012, VZN č. 77/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Dodatok
č. 1 k VZN č. 50 o nakladaní s odpadom,
VZN o sadzbách daní z nehnuteľností na
rok 2012 a ďalšie.
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rozhovor / školy

Rozhovor s Kolomanom Hrdlicom,

poslancom mestského zastupiteľstava za stranu Most– Híd
Pán poslanec Koloman Hrdlica je jedným
z dvoch „nováčikov“ v našom poslaneckom
zbore. Pracuje v potravinárskej firme, je
ženatý a má päť detí. Poslancom je po prvýkrát a kandidoval za stranu Most – Híd.
Je členom sociálnej a bytovej komisie.
► Ako sa naplnili vaše predstavy o poslaneckej práci?
Na úvod by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí ma svojimi hlasmi posunuli na post poslanca a tiež mojej rodine, ktorá ma podporuje.
Rok v poslaneckom zbore je čas, ktorý sa už
dá hodnotiť. Poslanci svojim hlasovaním nielen
rozhodujú o chode mesta, ale sú aj pojítkom
medzi mestom a občanmi a naopak. Aby mestské zastupiteľstvo fungovalo, je potrebné hľadať kompromisy, vzájomnú podporu, rešpekt
a podstatná je aj konštalácia osôb v poslaneckom zbore. A ako sa napĺňajú moje predstavy? Mám rád, keď sa veci riešia promptne a čo
najefektívnejšie. Myslím si, že sa to dá. A keď
riešenie problémov naberá na obrátkach, je to
dobré.
► Ako člen sociálnej a bytovej komisie sa
podieľate na riešení problémov sociálne slabších občanov nášho mesta. Ako
hodnotíte ich situáciu a aké riešenia
preferujete napríklad v problematike
nájomníkov – neplatičov?
Na komisi sa stretávame s rôznymi prípadmi a ja, ako nováčik, som len pozeral, ako sa
riešili rôzne „pardóny“. No aj v tejto oblasti
sa veci pohli k lepšiemu. V jednom dome na

Cukrovarskej sa byty opravili a prestavali na
jednoizbové. Do týchto bytov, charakterizovaných ako náhradné bývanie, mesto presťahovalo notorických neplatičov z väčších bytov.
A čuduj sa svete, ide to. Zaujímavú zásluhu na
tom má pán Talamon, s ktorým som navštívil
týchto problémových spoluobčanov a videl
som, že sa s nimi dá hovoriť a riešiť ich problémy tak, aby si aj oni plnili svoje povinnosti.
Takéto kompromisné riešenia určite napomôžu
riešiť problémy sociálne slabších občanov.
► V poslednom období sa v zastupiteľstve
riešilo viacero problémov z rôznych oblastí. Ktoré z týchto problémov sú podľa
vášho názoru najdôležitejšie? (školstvo,
kanalizácia, sociálne byty, Inovatech,
kúpalisko, technické služby, kúpalisko,
kultúra, ochrana pamiatok, …)
Áno pani redaktorka, vymenovali ste širokú
škálu oblastí, ktoré sa riešia, alebo by sa mali
riešiť. Ale ktorá z nich je najdôležitejšia? Hmm,
šalamúnska otázka a ja na ňu aj tak odpoviem.
Ja by som namiesto tých troch bodiek dopísal
rodinu a posunul ju na prvé miesto. A prečo?
Z jednoduchého dôvodu. V rodine sa to všetko
začína a aj končí a od nej sa odvíja naša minulosť i budúcnosť. V krátkosti – ako si to vychováme, také budeme mať školstvo, kultúru,
poriadok, služby atď.
► Je zrejmé, že každý z poslancov v mestskom zastupiteľstve má iné priority.
Niekoho viacej zaujíma podnikanie,
iného kultúra, životné prostredie či školstvo a podľa týchto priorít sa zapájajú

do jednotlivých projektov. Na ktorých
projektoch mesta by ste sa v tomto volebnom období chceli podieľať?
Určite by každý poslanec mal mať širší záber
svojej činnosti, lebo zastupuje aj svojich voličov. No aj ja mám svoje priority – jedna z nich je
ochrana pamiatok a ich zachovanie, ďalej kultúra, ktorá by sa mala zveľaďovať a rovnako aj
školstvo, ktoré by malo byť liahňou kvalitných
študentov.
► Aká je vaša predstava ideálneho života
v malom mestečku? Ktoré veci by sa
museli zmeniť, aby sa vaše predstavy
naplnili?
Moja predstava je, aby sa obyvatelia tohto
mestečka vracali domov s radosťou a mladí
ľudia tu mohli zostať a založiť si nové rodiny.
Mali by sme im umožniť individuálnu výstavbu
alebo možnosť zakúpenia bytu, zamestnanie
a všetky podmienky na dobrý život. Dôležité sú
tiež dobré vzťahy a priateľstvá, ktoré by mali
ľudí spájať.
Chcel by som využiť túto možnosť a zaželať
všetkým občanom nášho mesta, aby adventné
obdobie bolo nielen nákupným zhonom, ale aj
pozastavením a zamyslením sa nad uplynulým
i nastávajúcim obdobím. Zamyslime sa, v čom
sa máme zmeniť, aby potom vianočné sviatky
boli vyvrcholením lásky a šťastia vo všetkých
rodinách a v celom meste.

Jeseň pani bohatá v materských školách
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera v Sládkovičove
Tohtoročná prekrásna, dlhá a pestrofarebná jeseň je už pomaly za
nami. Deti našich materských škôl sa oboznamovali s darmi, ktoré
ponúka záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode, farby, ktorými
jeseň premaľovala svet okolo nás.
Dňa 30. septembra malo sviatok Mliečko. Všeličo sa o ňom dozvedeli
detičky z materskej školy Budovateľská a môžeme povedať, že aj chutilo
skoro všetkým. Pripomenuli si aj 1. október sviatok Jabĺčka a spoločne
ho s deťmi oslávili. Učiteľky z Materskej školy na Fučíkovej aktivitou
Ovocníčkovia si vytvárali kladný postoj ku konzumácii zdravých potravín, jedál a nápojov. Osvojovali si schopnosti správneho výberu, uprednostňovali ovocie pred sladkosťami a v rámci tohto výberu odmietali
potraviny alebo nápoje nevhodné pre deti. Plody jesene podnietili všetky
deti materských škôl k tvorivej činnosti. Pri svojej práci deti využili rozmanité plody, ktoré nám ponúka jeseň. Vyvrcholením bola naaranžovaná výstava jesenných plodov v oboch materských školách.
Deti v MŠ Budovateľská, nezabudli ani
na babičky a deduškov, pre ktorých vyrobili kásne srdiečka,
za ich lásku a obetavosť.
Príjemné jesenné
počasie sme s radosťou trávili na
školskom dvore, kde
obom
materským
školám pribudli nové
preliezky. Naše ručičky usilovne zhotovovali všakovakých
pestrofarebných šar-
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kanov a šarkaníkov,
ktorými sme si vyzdobili chodby aj triedy.
„Šarkan letí, šarkan
letí, za ním chlapci,
za ním deti. A všetci
sa hrnú von, vyskakujú robia zhon,“
krik, radosť a šantenie detí sa ozývalo
v oboch materských
školách na školskom
dvore kde sa deti pretekali s vetrom, kto
má viac síl. Šarkany
poletovali v areáli naších materských škôl, ale aj zdobili ich interiér.
Postupne opadávalo lístie z orechového stromu v materskej škole Fučíkova, prišli prvé mrazy a naše šikovné detičky s pani učiteľkami vyzbierali opadané lístie a zhotovili
búdku pre vtáčiky, ktorú potom zavesili na holý strom.
Koncom novembra navštívilo obe MŠ divadlo Dúha
a vyrozprávalo deťom príbeh o dievčatku, ktoré pohltil svet
televízie, animovaných rozprávok a počítačov, pričom Martinka zabudla, že existuje krajší svet a to je láska k rodičom a priateľom.
Teraz sa už všetci tešíme na čaro Vianoc, krásnej vianočnej atmosféry, vône a nálady, ktorú si s deťmi vyčaríme v našich materských školách. Všetkým našim rodičom a deťom
želáme krásne, pokojné, láskyplné vianočné sviatky.
PaedDr. Aneta Mikešová, MŠ Fučíkova
a Jarmila Kopáčiková, MŠ Budovateľská

školy

Zo života našej školy
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087

Dňa 7. októbra 2011 o 15.00 hod. sme sa
stretli v priestoroch VŠ na Richterovej ulici,
kde sme svojím vystúpením potešili našich milých seniorov. Žiaci 1. A, 2. A a 2. B triedy si
pripravili pesničky, básničky, tančeky a žiaci
II. stupňa pripravili maľované pozdravy. Pani
učiteľka Óváryová sa prihovorila prítomným
milým slovom a ponúkla im ešte jeden darček od ZŠ – Stretnutie seniorov s počítačom. Seniori si môžu každý piatok od 13.30 do
15.00 hod. rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti
pri práci s počítačom pod odborným vedením
pani uč. Manekovej. Na tvárach všetkých prítomných bolo vidieť, že sa im naše vystúpenie
a darčeky veľmi páčili.
Dňa 7. októbra 2011 sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Na ploche 1 200 m2 je 82 interaktívnych exponátov,
ktoré dávajú deťom ucelený obraz nielen o fyzikálnych javoch, ale aj o ich aplikácii v živote.
Ďalej žiaci navštívili Tekovskú hvezdáreň v Leviciach, ktorá predstavuje unikátne edukačné zariadenie – Planetárium Starlab. Okrem

prehliadky umelej hviezdnej oblohy zamestnanci hvezdárne žiakom
pripravili prednášku s projekciou
a besedou, ktorá sa mala končiť
pozorovaním slnka, ale pre nepriazeň počasia sa pozorovanie
neuskutočnilo. V popoludňajších
hodinách sa žiaci s množstvom
zážitkov i nových poznatkov vrátili
domov. Akciu pre žiakov pripravili
pani učiteľky Krnáčová, Sárkányová a Chatrnúchová.
Dňa 11. októbra 2011 navštívili
našu školu dobrovoľní záchranári z Košút. Záchranári so svojimi
psami sú dokonca majstri Slovenska vo vyhľadávaní v ruinách alebo v lese. Záchranárski psi Delavar a Axon mali za úlohu
nájsť naše „stratené“ deti. Svoju úlohu zvládli na výbornú. Žiaci mali možnosť vidieť psov
v akcii a zistiť, že výcvik záchranárskych psov
je práca náročná a ťažká.
Dňa 27. októbra 2011 sa žiaci 8. ročníkov
zúčastnili na besede o živote ľudí v niektorých afrických krajinách. Beseda sa uskutočnila s pani Timeou Szarkovou,
ktorá niekoľko rokov pracuje v organizácii Lekári bez hraníc. Je
to humanitárna organizácia založená v roku 1971. Jej členovia
sa venujú lekárskej starostlivosti
a informujú verejnosť o krízových
situáciách. Ich cieľom je zmiernenie ľudského utrpenia, ochrana
ľudských životov a zdravia. Pani
Szarková zaujímavo opísala žiakom svoju prácu, africké prostredie a život ľudí. V poslednom
období navštívila štáty Sudán,
Kongo a Líbyu. Žiakom sa táto

beseda páčila, lebo sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o Afrike. Akciu zorganizovali p. uč.
Šimková a p. uč. Chatrnúchová.
Dňa 5. novembra 2011 sa konal 2. ročník
Behu Karola Kuffnera. Prišli nielen žiaci, ale
aj ich rodičia a všetci tí, ktorí chceli niečo urobiť pre svoje zdravie. Odmenou bola sladkosť
pre každého.
Pietna spomienka všetkým obetiam ozbrojených konfliktov dvoch svetových vojen sa
konala dňa 11. novembra 2011 o 11. hodine.
Symbolom tohto dňa je červený kvet poľného
maku z flanderských polí, čo predstavuje spomienku na báseň kanadského lekára, ktorý ju
napísal po bitke v belgickom mestečku Ypres,
kde zahynuli tisíce vojakov. Druhým symbolom
je hlas Zvonu mieru a tretí symbol pridali štáty
Európy – symbol plamienkov horiacich sviečok. Žiaci našej školy položili papierové kytice
červených makov na miesta hrobov v cintoríne
a k pamätným tabuliam v našom meste. Zapálením kahancov a hlasom zvonov sme si uctili
pamiatku padlých vojakov.
PaedDr. Eva Bodová
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera

Spojená škola
Školská 212
Hudba nás baví
Dňa 11. októbra v rámci výchovného koncertu na našej škole vystúpila so svojim hudobným programom superstaristka Barbora Balúchová.
Počas hodinového programu zaznelo viacero známych piesni. Deti sa
na ňu veľmi tešili a niektoré hity si s ňou aj zaspievali. Pohybové štúdio
sa zmenilo na tanečný parket. Vystúpenie Barbory Balúchovej nebolo
prvým stretnutím našich žiakov so svetom šoubiznisu. Počas posledných dvoch rokov sa v našej škole vystriedali Jakub Petraník, Petra
Kepeňová, Monika Agrebi, Maja Velšicová, Dušan Grúň, Miroslav
Fančovič a iní. Tieto vystúpenia sa nám podarilo zorganizovať a finančne zabezpečiť prostredníctvom kultúrnych poukazov. Už o niekoľko dní
budeme mať možnosť vypočuť si naživo speváčku Mambu.
Mgr. Adriana Slováková

Naše tekvičky
Jeseň sa v našej škole niesla v znamení tekvíc. Žiaci školy si ich
v rámci pestovateľských prác vypestovali v školskej záhradke sami.
S tekvicami sa dá čarovať, tak sme si to aj my vyskúšali. Svoje tekvicové výtvory sme prezentovali hneď viackrát. Niekoľko našich tekvičiek
bolo možné vidieť na záhradkárskej výstave v Inovatechu. V škole tiež
prebehla súťaž medzi triedami a zariadeniami vo vyrezávaní a zdobení
tekvíc. Strašidielka i všetky možné a nemožné postavičky a zvieratá,
ktoré deti vyrobili, boli vystavené v čase od 18. do 26. októbra 2011 pri
predajni Autodiely na námestí.
S ďalšími tekvicovými výtvormi sme sa zapojili do súťaže O najkrajšiu haloweenskú tekvicu, ktorú organizovala COOP Jednota Galanta
pre školy a školské zariadenia v sládkovičovskom obvode. Pohľad na ne
isto potešil návštevníkov Supermarketu COOP Jednota v Sládkovičove,
kde boli vystavené. Zákazníci hlasovali o tých najvydarenejších. Náš Popoluškin kočiar získal v súťaži 3. miesto.
Z tekvičiek, ktoré nám zostali, si žiaci v cvičnej kuchynke pripravili
rôzne tekvicové pochúťky. 		
Mgr. Viera Petrovičová

str.  5

• ŽS 6/2011

školy / osobnosť

Opäť sa hlásime
Základná škola Sándora Petőfiho s VaVJM Sládkovičovo
Žiaci a pedagógovia ZŠ Sándora Petőfiho
sMŠ s VaVJM majú za sebou rušné dva mesiace. Pozrime sa čo všetko sa za ten čas udialo.
Dňa 6. októbra sme spomínali na aradských
martýrov. Literárnym pásmom, pripraveným
na túto príležitosť, si žiaci uctili ich pamiatku.
Dňa 17. októbra bola celá škola na koncerte
skupiny Kicsi Hang. Deťom sa koncert veľmi
páčil a kladne hodnotili spievané básne v podaní tejto skupiny.
Dňa 18. októbra sa bábkarský súbor Diócska
zúčastnil na rozprávkovom festivale v Nových
Zámkoch, kde úspešne reprezentovali našu
školu. Bábky ožili v rukách našich bábkarov
a zatancovali známy tanec Palotás.
Dňa 20. októbra sa žiaci základnej školy zúčastnili na mestskom športovom dni, odkiaľ sa
vrátili v dobrej nálade a hrdo ukazovali získané medaily svojim spolužiakom.
V októbri sme boli účastníkmi halloweenskej
súťaže, ktorú vyhlásila COOP JEDNOTA. I tento rok sme získali finančné ocenenie.
V októbri sme požiadali o pomoc z projektu
galantského SAMSUNGU. Naša žiadosť bola
úspešná a získané finančné prostriedky sme
využili na obnovu oplotenia a na vyhotovenie
novej bránky na materskej škole. Škôlkari dostali novú hojdačku i pieskovisko, obnovili sme
náter na už existujúcich preliezačkách, urobili
sme i potrebné opravy. Pri realizácii projektu
nám boli nápomocní rodičia, zapojili sa i zamestnanci školy, ako i pani riaditeľka. Ďakujeme rodičom za nezištnú pomoc!
V novembri sme pokračovali v ďalšom vzdelávaní vo Veľkej Mači, ktoré sme začali ešte
v mesiaci september.
Dňa 11. novembra sme mali netradičnú vyučovaciu hodinu, na ktorej sme sa rozprávali
o cukrovke. Žiaci so záujmom počúvali prednášku a sľúbili, že sa budú snažiť viac dbať
o svoje zdravie.
Dňa 22. novembra vystúpil bábkarský súbor
Diócska na otvorení materského centra vo Veľkej Mači. V ten istý deň sa uskutočnila štvrťročná klasifikačná konferencia.
Mgr. Katarína Baloghová
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Zo života bábkarského súboru Diócska
Keď si žiaci Základnej školy Sándora Petőfiho s VJM vezmú do ruky paličku alebo povrázok, na konci ktorého visí rúčka či nôžka,
stane sa zázrak a bábka ožije v ich rukách.
Bábkarský súbor Diócska vznikol v školskom roku 2000/2001. Zakladajúce detí sú už
stredoškoláci, ale sú medzi nimi i takí, ktorým
nadšenie, hravosť zostali doteraz. Chodia na
skúšky, svojimi nápadmi i návrhmi sa aktívne zapoja do práce súboru. Členovia súboru sa
menia, ale zakaždým musia vyhovieť výzvam,
pretože „bábkárstvo“ nie je len hra, ale aj tvrdá
práca.
Sme stálymi účastníkmi prehliadky Duna
Menti Tavasz, odkiaľ sme si už priniesli množstvo ocenení a úspechy sme dosiahli i na bábkových festivaloch v Maďarsku.
Najradšej by som vám predstavila všetky
predstavenia, všetky tie „zázraky“, pretože
každé jedno poskytlo nezabudnuteľný zážitok
tak deťom ako i dospelým.
Členovia bábkarského súboru sa hrajú s veľkou radosťou, je dobré cítiť, že hra ich zavedie
do sveta rozprávok, kde sa môže stať všetko
skutočnosťou, kde sa splnia všetky želania,
kde dobro zvíťazí nad zlom, kde smiech zaženie slzy...
Mgr. Silvia Brédová, vedúca súboru

Zo života našej škôlky
V septembri 2011 sme nadšene
skonštatovali, že naša škôlka je
plná, dokonca v októbri sme dosiahli najvyšší počet detí, teda 24.
Na 12. septembra sme zvolali rodičovské stretnutie, kde sme
s pani riaditeľkou Mgr. Máriou
Halásovou zhodnotili vlaňajší
školský rok a prerokovali sme úlohy, ktoré nás čakajú.
V septembrovom čísle Pedagogického fóra (Pedagógufórum),
v rubrike Predstavujeme sa bol
zverejnený článok zástupkyne riaditeľky pre materskú školu o našej škôlke pod názvom Veselý dom

tanečníkov.
Zapojili sme sa do hry Hlasuj za svoju škôlku, kde sme mohli vyhrať hodnotný balíček
hračiek. Poprosili sme rodičov, priateľov našej
materskej školy, aby sa na internetovej stránke
zapojili do hry a hlasovali za našu MŠ.
V mesiaci október v rámci tvorivej dielne rodičov a detí sme zorganizovali prípravu rekvizít
na halloween-party. Šikovné a usilovné mamičky a oteckovia spolu so svojimi ratolesťami
vytvorili rôzne výtvory, ako tekvicové lampáše,
netopierov, kaštieľ duchov, plachetnice, indiánov, čertov a strašidlá, ale medzi nimi sa našli
i krásne jesenné ikebany, množstvo ozdobných
tekvíc a malé dielka, ktoré detičky vytvorili
z jesenných plodov.
Dňa 17. októbra bola u nás logopedička, ktorá každý rok preverí – hlavne u školopovinných
detí správnu výslovnosť, alebo prípadné poruchy reči.
Dňa 20. októbra sa i naša materská škola
zapojila do aktivity miestnej cukrárne TRYO–
PMP. Našimi kresbami, kolážami sme obohatili výstavu cukrárne. Za odmenu sme dostali
vstupenky na predstavenie cirkusu BON–BON,
ktoré sa uskutočnilo v budove Inovatechu.
Sladké prekvapenie dostali tí, ktorí so svojimi
rodičmi po predstavení navštívili spomínanú
cukráreň. Na druhý deň nám detičky porozprávali svoje zážitky.
Dňa 29. októbra sa na MsÚ uskutočnilo privítanie našich nových, malých spoluobčanov.
Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili Dóra
Mayerová a Lara Vargová, ktoré našich malých
občanov privítali uspávankami a básničkami.
Karolína Flaškárová

kultúra

Živá knižnica
Tento pojem neznamená, že by sa niekto usiloval zobudiť zomreté
knižnice. Živá knižnica je facilitované stretnutie mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá možnosť týchto
ľudí bližšie spoznať. V živej knižnici sa majú možnosť mladí ľudia
opýtať na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor živej knihy na svoju
situáciu či životnú skúsenosť.
Predstavte si, že čítate knihu, ktorá má zaujímavý názov a obsah,
ale veľa vecí by ste ešte potrebovali s niekým prediskutovať, doplniť,
prípadne potvrdiť svoj názor. Mali ste niekedy príležitosť stretnúť sa
s autorom knihy a uskutočniť to? Stalo sa vám, že ste sa zoznámili so
zaujímavým príbehom človeka a povedali ste si: „Tak s touto osobou
by som sa veľmi rád stretol a dozvedel sa o nej viac!“. Potom aj pre vás
je tu Živá knižnica – metóda odbúravania predsudkov a stereotypov,
zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás.
Živé knižnice fungujú presne tak ako klasická knižnica – čitatelia
prídu a požičajú si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia knihu
späť do knižnice, a keď chcú, môžu si požičať druhú knihu. Ale je tu
jeden rozdiel – knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so
samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg.
MsKS zorganizovalo v spolupráci s Iuventou Bratislava a pracovníkmi projektu mesta Sládkovičovo Začlenenie marginalizovanej skupiny do lokálnych sociálnych a ekonomických pomerov v regióne Živú
knižnicu pre žiakov 8. a 9. ročníka našej základnej školy. Knihami
boli reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi, ktorí samotní sú často obeťami diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia.
Čitateľom sme zaujímavé ponúkli knihy s tématikou tolerancie vôči

menšinám – sympatickí a úspešní mladí Rómovia Maruška a Marek,
na tému drogovej závislosti – Vlado, ktorý vedie odvykacie centrum
a Saša, jedna z jeho klientiek a na tému možnosti zmenenia svojho
okolia prostredníctvom mini projektov – Mirka, pracovníčka Iuventy.
Knihy v našej Živej knižnici nielen hovorili o sebe, ale odpovedali na
otázky čitateľov.
Deti hodnotili čítanie živých kníh veľmi pozitívne a napísali knihám na ich postery mnoho krásnych odkazov.
Určite budeme v tejto aktivite pokračovať a pripravíme ďalšie živé
knižnice možno pre inú cieľovú skupinu alebo s inou tématikou, ale
rozhodne chceme využiť túto metódu, ktorá ponúka ľuďom príležitosť súkromne a osobne sa rozprávať s cudzím človekom v štruktúrovanom, chránenom a absolútne voľnom priestore – bez akýchkoľvek
ďalších záväzkov.
ES

Priemyselné dedičstvo na Slovensku
kolokvium Design factory a FA STU
V rámci trojdňového podujatia, ktoré organizovala Design Factory Bratislava so
zameraním na industriálne pamiatky, bolo
okrem iných atraktívnych podujatí aj kolokvium na tému Priemyselné dedičstvo na
Slovensku za posledných 5 rokov. Bolo to
neformálne stretnutie odborníkov z oblasti
zachovania a využívania priemyselného dedičstva určené pre odbornú a širokú verejnosť. Organizátorom kolokvia bola Fakulta
architektúry STU Bratislava a viedla ho
Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Vďaka dobrým pracovným vzťahom s pedagógmi a študentmi Fakulty architektúry
sme dostali možnosť vystúpiť na tomto kolokviu s prezentáciou kuffnerovského hospodárskeho komplexu. Naša prednáška, doplnená
bohatým obrazovým materiálom predstavila
poslucháčom históriu, súčastnosť a nadhodila pozitívne i negatívne možnosti budúcnosti
jednotlivých objektov.
Našou snahou bolo zviditeľnenie problematiky ochrany a záchrany objektov, ktoré sa
nachádzajú na území nášno mesta. Odborná
verejnosť akosi vynechala kuffnerovský cukrovar a ďalšie objekty
pri inventarizácii industriálnych
pamiatok. Mesto i amatérski
aktivisti sa už tri roky usilujú
upriamiť pozornosť odborníkov,
získať ich podporu a granty na
záchranu jedinečného komplexu
výrobných a administratívnych
budov, ale aj ubytovacích objektov od kaštieľa až po robotnícke
domčeky v kasárni a školských
i iných budov, ktoré taktiež vybudovali Kuffnerovci.

V rámci kolokvia vládla atmosféra skepticizmu, nakoľko ochrana industriálnych
objektov na Slovensku je minimálna. Padol i návrh na založenie asociácie, ktorá by
združovala odborníkov i aktivistov z oblasti
industriálnych pamiatok. Spoločne by sme
sa pokúsili o tlak na štátne orgány a naších
zákonodarcov, aby sa prijali opatrenia, ktoré
by zabránili likvidácii nášho priemyselného
dedičstva a dohliadali na dôsledné dodržiavanie zákonov, nakoľko doposiaľ na Slovensku nebol nikto exemplárne potrestaný za
zbúranie, či nezvratné znehodnotenie industriálnej pamiatky.
Inšpiráciou nám bola výstava industriálneho dedičstva Nemecka, kde boli prezentované
veľmi úspešné rekonštrukcie priemyselných
budov, ktoré našli svoje nové využitie. Nie
vždy je potrebné zbúrať kvalitné staré budovy a na ich miestach postaviť nevzhľadné
plechové haly, či obytné domy, ktoré nikdy
nebudú mať neopkovateľné genius loci, ktoré
majú viac ako storočné industriálne stavby.
Lóránt Talamon

Spomienková
slávnosť v cintoríne
Dňa 22. októbra 2011 zorganizovala MO
Csemadoku v Sládkovičove spomienkovú
slávnosť v miestnom cintoríne, na ktorej sme
si zaspomínali na tých, ktorí nemôžu odpočívať vo svojej rodnej zemi. Slávnostný príhovor
predniesol pán primátor Anton Szabó, ktorý
vo svojom príhovore spomenul udalosti, ktoré
sa odohrali v roku 1947, keď došlo k vysťahovaniu a deportácii ľudí zo Sládkovičova do
Maďarska a Nemecka, ale spomenul i dnešnú
politickú situáciu. Po primátorovi sa k prítomným prihovoril pán Ladislav Šálka, farár rímskokatolíckej farnosti v Sládkovičove.
Atmosféru spomienkovej slávnosti umocnilo
vystúpenie Melindy Srejnerovej a maďarského speváckeho zboru rímskokatolíckeho farského spoločenstva v Sládkovičove.
Na konci slávnosti sa položili vence a kvety k pamätnej stene. Kladenia vencov sa zúčastnili predstavitelia miestnych inštitúcií
a organizácií, ako i predstavitelia strán SMK
a Most–Híd a súkromné osoby, ktoré boli
priamymi účastníkmi vysťahovania a deportácie. Po slávnosti v cintoríne sa v kongresovej
sále Hotela Tevel uskutočnili dve prednášky
a premietanie, po ktorom nasledovali priateľské rozhovory medzi prítomnými. Prednášateľmi boli Eleonóra Csanaky a Árpád Popély.
-szm-
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Edita Laššúová 			
rozhovor s Majsterkou ľudovej umeleckej výroby
Meno Edity Laššúovej v Sládkovičove nie
je neznáme. Mnohí z nás si veľmi dobre pamätáme na jej rodičov. Dlhé roky viedli obchod so zeleninou a ovocím. Iluš néni, ako
sme ju volali, predávala najlepšie eskimá
široko-ďaleko. A Feri báči vytiahol zpod
pultu aj tovar, ktorý nebolo nikde dostať.
František Nagy bol aj dlhoročným funkcionárom TJ Slavoj Sládkovičovo. Ich dcéra Edita sa venuje netradičnému remeslu.
Šije kroje pre folklórne súbory. V roku
2004 získala prestížne ocenenie Majsterka
ľudovej umeleckej výroby.
► Netradičné remeslo, netradičná práca.
Ako si sa dostala k umeniu, o ktorom
väčšina ľudí vie tak málo?
Je pravdou, že o tomto remeselnom umení
väčšina ľudí vie málo. Snáď preto, že je naozaj netradičné a nezaoberá sa ním veľa krajčírok. Vyučila som sa v bývalej Trikote v Šali,
kde sme šili prekrásnu spodnú bielizeň pre domáci i zahraničný trh. Impulzom pre zmenu
zamestnania bola moja kamarátka, ktorá pracovala vo výrobnom družstve Detva, kde nebolo treba pracovať na zmeny a mohla som sa aj
viac venovať svojej malej dcérke. Neskôr som
dostala ponuku do ÚĽUV-u, čo pre mňa bola
výzva skúsiť niečo nové. Moja práca prešla
prísnym hodnotením a uspela som. Od roku
1985 spolupracujem s ÚĽUV-om na zachovaní
ľudových tradícií – na tvorbe krojov.
► Pamätáš sa na svoj prvý kroj? Kedy si
ho ušila?
Väčšinou nešijem celé kroje, ale jeho časti napríklad oplecká, nohavice, lajblíky a to
viac kusov. Ušila som však aj celé kroje a to
nielen pre súbory, ale aj pre súkromné osoby.
V niektorých regiónoch sa dodnes zachováva
ľudová tradícia a na dôležité slávnosti a udalosti ako je svadba, Veľká noc, Vianoce sa obliekajú ľudia do krojov.
► Ako vzniká taký kroj? Kto ich navrhuje? Koľko je na ňom ručnej práce?
Každý kroj vychádza z miestnej tradície,
histórie, národopisu. Rešpektujem požiadavky zákazníkov, ktorí prídu s hotovými návrhmi. Ak ich predstavy nie sú presné, zisťujeme
prvky príslušného kroja z fotografií, archívov,
konzultujeme s odborníkmi, ale aj so staršími ľuďmi z príslušného regiónu. Niektoré kroje sú identické, iné zasa majú prvky, ktoré sú
zosúladené s choreografiou konkrétneho vystúpenia umeleckého súboru. Nedá mi nespomenúť PhDr. Alenu Rybárikovú, v ktorej som
našla nielen vynikajúcu vedúcu a kolegyňu,
ale aj poradkyňu, učiteľku a v neposlednom
rade za dlhé roky spolupráce aj blízku osobu.
Každý kroj má svoju identitu a svojou krásou sám ožije. Niektoré majú viac výzdoby – flitrov, výšiviek, gombíkov, iné menej.
Každý kroj po dokončení obdivujem. V ľudovom umení je krása a múdrosť. Veľa výzdoby
a ručnej práce, najmä výšiviek je napríklad
na krojoch z okolia Trnavy. Zhotovenie takéhoto kroja pri intenzívnej práci trvá aj dva
až tri mesiace a dôležitý je každý jeho detail.
Všetky výšivky sú ručná práca, len výnimočne sa robia strojom.
► A ako je to s výšivkami, ozdobami
a materiálom? Používaš špeciálne materiály na výrobu krojov?
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Na kroje sa používajú tradičné materiály,
látky, plátno, súkno, gombíky, stužky, flitre.
Dnes už sa ťažko zháňa prírodný materiál,
ktorý zodpovedá tradícii. Niektoré kupujem
na Slovensku, iné v zahraničí. Pri každom
kroji musím dodržať detaily, ktoré sú pre
daný kroj identické a to platí aj pri výbere materiálu, doplnkov a výšiviek, farieb a výzdoby.
► Koľko krojov z tvojej dielne vo víre hudby a tanca môžu obdivovať diváci na
domácich a zahraničných javiskách?
Spolupracuje s mnohými folklórnymi
a umeleckými súbormi. Kroje z mojej dielne
môžete vidieť na vystúpeniach súborov ako
je Lúčnica, Gymnik, Brezová, Kremienok, ale
aj folklórneho súboru Berkény v Košútoch, či
súboru Kolečko vo Švajčiarsku. Vzácna je pre
mňa spolupráca s Japonskom, kam som ušila
viac krojov. Sú úplne odlišné od našich a boli
to pre mňa nové poznatky z folkloristiky. Za
tie roky mojej činnosti je toho veľa. Pracujem
aj na oživení a oprave krojov. Mnohé si to zaslúžia pre svojou historickú hodnotu. Pri oživení kroja, ktorý som šila ja, hodnotím svoju
prácu spred mnohých rokov. Keď sa kroj dlho
používa, svedčí to o jeho kvalite.
► Tanečníkov treba odmerať, vyskúšať
kroje, doručiť ich a pod. Spomínaš si
na nejakú zaujímavú príhodu zo svojej
práce?
Zhotovovanie krojov je práca, ktorá sa realizuje na viacerých miestach. Na správnu
veľkosť a pohodlnosť pri vystúpení je potrebná správna miera každého tanečníka, čo sa
realizuje spolu so skúšaním krojov priamo
na pôsobisku súboru. Niektoré výšivky robia
profesionálne vyšívačky. Samotné šitie krojov
sa realizuje v profesionálnej špeciálne vybavenej dielni v Bratislave a v Hodoch. Prípravné a dokončovacie práce – meranie strihanie,
vyšívanie, našívanie gombíkov a výzdob, najmä ručné práce realizujem doma. Pri nich mi
pomáhajú moji blízki – manžel a dcéra, ktorí
majú pochopenie pre moju prácu, podporujú
ma v nej a spolu so mnou sa tešia každému
hotovému kusu odevu.
A zaujímavá príhoda? Zážitok je vždy stretnúť sa s členmi súborov. Veselo je v detských
súboroch. Rozšantené deti, smiech a radosť
z nových krojov. Spomínam si na súbor Brezová. Meškali sme s krojmi a členovia súboru

nás už čakali, sedeli na múrikoch, lavičkách,
schodoch. Bol to krásny obraz z dediny.
Zachovávanie ľudových tradícií považujem
za umenie, ktoré sa robí s láskou. Možno preto negatívnu skúsenosť nemám. Všetky príhody sú radostné a veselé.
► Získala si prestížne ocenenie Majsterka
ľudovej umeleckej výroby.
V septemberi 2004 sa konal 14. ročník prehliadky tradičnej výroby, remesiel a ľudového
umenia na Primaciálnom námestí a nádvorí
sv. Juraja v Bratislave.
V rámci tohto programu pri príležitosti
otvorenia Galérie Ústredia ľudovej umeleckej
výroby vo Dvore remesiel na Obchodnej ulici v Bratislave sa konala slávnosť odovzdania
titulu Majster ľudovej umeleckej výroby deviatim výrobcom, ktorí vynikli v uplynulých
rokoch vo svojej profesii kvalitou aj invenčnosťou vlastných výrobkov. Tituly a osvedčenia odovzdával prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Počuť svoje meno medzi
nimi, keď ma vyzvali k prevzatiu ocenenia aj
dnes mi to rezonuje v ušiach: „Edita Laššúová, Sládkovičovo – majsterka ĽUV v odvetví výroby krojov.” Je to pre mňa veľká česť.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa tvorivých úspechov, ktoré potešia členov súboru, ktorí budú prezentovať tvoje kroje na
vystúpeniach, ale najmä divákov.
PhDr. Terézia Pethőová

Stretnutie speváckych zborov v Győri
Spevácky zbor
Rímskokatolíckej
farnosti v Sládkovičove na diecéznom
stretnutí speváckych
zborov v Győri dňa
26. novembra 2011.

kultúra / osobnosť

Vansovej Lomnička
stretnutie recitátoriek
MO MS v Sládkovičove tradične usporiadal
11. novembra 2011 v zborovej sieni tunajšej
evanjelickej a.  v. cirkvi tradičné podujatie
Vansovej Lomnička. Na tomto podujatí sa
stretávajú priatelia umeleckého slova, ženy
rôznych vekových kategórií, povolaní, dôchodkyne, ale i študentky. Spája ich však
jedno – nosia v srdci lásku k umeleckému
slovu. Stretávajú sa ako jedna veľká rodina.
Keď zisťujete dôvod, odpovedia vám, že im je
spolu dobre.
Tohtoročné stretnutie sa nieslo v znamení medu. V úvodnom pásme sme mohli nahliadnuť do jednej etapy života Vansovcov,
kde sa Ján Vansa, evanjelický farár a manžel Terézie Vansovej, prejavil ako vášnivý
včelár. V roliach Vansovcov účinkovali Mgr.
Božena Mikušová, Mgr. Jolana Švihranová,
Koloman Hrdlica, a Štefan Ternóczky, ktorý
spestril literárne pásmo hudobným doprovodom na klavíri. „Postoj pútnik, zlož bremeno
svojich každodenných starostí a započúvaj sa
do umeleckého slova“. Prítomní sa započúvali
do prednesov a všetci si vychutnali nádhernú
atmosféru, ktorú nám recitátorky vytvorili.

Po úvodných slovách Anny Pokornej
a Zuzany Zelinkovej sme si okrem
recitátorských stálic ako sú Katarína
Valová, Mgr. Alica
Dömötörová, Ing.
Soňa Gogová, Ing.
Milena Poláková,
ThDr. Andrea Lukačovská, Daniela Lošonská, vypočuli aj
nové víly – lomničky:
Mgr. Alžbetu Šimovú, Soňu Grunzovú
a Luciu Grunzovú
zo ZŠ s MŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.
Všetky účinkujúce si tento rok poradie
účinkovania losovali, takže záležalo len od
nich, akú mali šťastnú ruku. Umeleckým
prednesom podujatie nekončilo. V srdečnej
nálade sa nieslo i posedenie s pohostením,
ktoré organizátori pripravili. Na slávnosti
medu nesmel chýbať čajík s medom, kalíštek

medoviny a medové zákusky, ktoré pripravili šikovné matičiarky. Možno si dáte otázku,
či takéto podujatie má zmysel, či nie je zbytočné? Moja odpoveď znie: „Najväčšiu silu má
slovo, ono pohládza, pochváli, prejaví úctu,
pokarhá... ono posilní, ale i pohaní, rastie
s človekom a on rastie s ním.“
Zuzana Zelinková

Opäť sme sa zabávali
Divadelný súbor Hahota zorganizoval v jedálni Vysokej školy Sládkovičovo na Richterovej ulici 26. novembra
2011 už svoj tradičný Hahota bál. Vynikajúca večera
z hotela Tevel a hudba dunajskostredskej skupiny T–2 dotvorili tú správnu atmosféru večera. Ďakujeme všetkým,
ktorí nás podporili bohatou tombolou a aj tým, ktorí čo
i trochou prispeli k úspechu tohto bálu. Sme bohatší o jeden krásny zážitok, ktorý nám spestril všedné dni. Dobre
sme sa zabavili a dúfame, že sme zabavili i prítomných
hostí, ktorí i na budúci rok prídu v takom veľkom počte
ako teraz.
členovia Divadelného súboru Hahota

Alžbeta Ondrusová – Slobodová,
sólistka opery Slovenského národného divadla
V maďarskej obci Pitvaroš sa dňa 19. novembra 1932 narodila
manželom Pavlovi Ondrusovi a Judite rodenej Molnárovej (pochádzala zo susednej obce Ambróza) dcéra Alžbeta, ktorá už od detských
rokov očarovala svojich blízkych nádherným hláskom.
Ondrusovci bývali na Pitvaroši na Hlavnej ulici a všetky mená ich
susedov sú nám dobre známe. Rohárovci, Kučerákovci, Urbančokovci,
Zelmanovci, Šramovci či Doválovci dnes žijú v Sládkovičove. Svojou
mierou sa o to pričinil i Alžbetin otec, Pavol Ondrus, ktorý bol jedným
z organizátorov presídlenia Slovákov z Dolnej zeme späť na Slovensko.
Alžbeta Ondrusová prišla do nášho mesta ako 15-ročné dievča
spolu so svojou rodinou v roku 1947.
Spev sa jej stal nielen záľubou, ale i poslaním a povolaním.
Absolvovala vokálne štúdiá na bratislavskej Vysokej
škole múzických umení v triede profesorov Margity
Česányiovej a Imricha Godina. Po študijnom pobyte
na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve vstúpila
v roku 1959 do angažmán v Opere SND.
Jej doménou sa na začiatku kariéry stali postavy koloratúrneho sopránu ako Olympia v opere Hoffmannove poviedky od Jacquesa Offenbacha, titulná hrdinka Verdiho
Traviaty alebo Gildy z opery Rigoletto toho istého autora.
K týmto úlohám pribudli čoskoro ďalšie kreácie v operách
Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händla,
Christopha Willibalda Glucka či Giacoma Pucciniho.

Skvelé interpretačné kvality umelkyne dokazujú aj jej rozhlasové nahrávky opier Kováča
Wielanda od Jána Levoslava Bellu, Xerxesa
od Georga Friedricha Händla či Cimarosovho
Tajného manželstva.
Výraznú stopu zanechala speváčka i na
koncertnom pódiu, kde sa prezentovala
v symfonických vokálnych dielach Ludwiga van Beethovena (9. symfónia), G.F. Händla (Mesiáš), Richarda Straussa (Štyri posledné piesne) i Arthura Honeggera (Jana z Arku na hranici).
Do nášho mesta sa vracala iba sporadicky, ale mali sme ja to potešenie vypočuť si jej spevácke umenie, keď vystúpila na jednom z výročných zrazov, ktoré dodnes presídlenci organizujú.
Alžbeta Ondrusová – Slobodová zomrela vo veku 75 rokov dňa 27. februára 2008.
Mnohí naši spoluobčania si na ňu spomínajú ako na
rovesníčku, s ktorou sa stretávali ešte na Pitvaroši, či
v Sládkovičove, kde jej rodina žila v dome č. 287 na hlavnej ulici alebo ako na excelentnú sopranistku, ktorá celý
svoj plodný umelecký život prežila v Slovenskom národnom divadle. 				
ES
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duchovné slovo

Narodenie Pána Ježiša
Na našej zemi sa už narodilo nespočetne veľa detí, ktoré sa zapísali
do ľudských dejín ako vladári, majstri, vedci, lekári, farári, stavitelia...
No na ich slová a činy sa po čase zabudlo. Na našej zemi sa však narodilo dieťa, ktoré sa dostalo nielen do dejín, ale aj do ľudských sŕdc.
Vianoce hovoria o predivnom zásahu všemohúceho a večného Pána
Boha do nášho života. Pán Boh sa vo svojej láske sklonil k nám ľuďom a stal sa človekom, nezostal neznámym, vzdialeným, ale realitou
nášho života a našich dejín. Boží zásah do dejín ľudstva oslovil ľudí
po každej stránke, po vnútornej, duchovnej, ale aj po vonkajšej, napríklad v oblasti výtvarného umenia. A práve tu sa chcem na chvíľu
zastaviť. Keď sa pozrieme na akúkoľvek pohľadnicu, ktorú sme dostali k Vianociam, vidíme tam dieťatko, Máriu a Jozefa, vidíme tam aj
pastierov a ovečky, vidíme tam hviezdu, ktorá ukazovala mudrcom od
východu cestu do Betlehema. V týchto zobrazeniach Betlehema nechýba nič z toho, čo od vekov vždy s presnosťou zvestuje podľa Biblie.
Dokonca ani na domáce zvieratá sa nezabudne. Keď sa naozaj zamyslíme nad touto skutočnosťou, prichádzame na to, ako sa jednoducho,
pravdivo a nie násilne Pán Boh postaral o to, aby sa zobrazila celá
pravda o Spasiteľovi sveta Ježišovi Kristovi. O tom, ako k nám prichádza. Neviem či aj vás, ale mňa objíma bázeň z toho, že sa Boh o túto
dôležitú udalosť po celé stáročia stará, aby jednoducho prenikala do
ľudských sŕdc. Aby nikto nič na tejto udalosti nezmenil, aby sme ju
tak ako pastieri prijali, z nej sa tešili a podávali ďalej.
Každoročné sviatky narodenia Pána Ježiša nám pripomínajú, že
Boh sa v Pánovi Ježišovi Kristovi stal človekom a v Ňom nám dáva
spásu a večný život. Keď toto pomocou Ducha Svätého pochopíme
a prijmeme, prežijeme tú veľkú radosť, ktorú anjel zvestoval v Betleheme a ktorá sa zvestuje všetkému ľudu aj v našich časoch. Zvesť
Vianoc je zvesťou radosti. Je to radosť z Božieho daru, ktorý je nad
všetky dary. Je veľmi dôležité, aby sme toto všetci zažili a pochopili.
Vtedy sa budeme radovať v Pánovi. Zo srdca prajem každej rodine,
všetkým ľuďom v našom meste požehnané Vianoce i požehnaný nový
rok 2012. 				
Andrea Lukačovská
Služby Božie počas Vianoc v evanjelickom a. v. chráme Božom:
24. 12. 2011 o 15.30 hod. s vystúpením detí, mládeže a zborového spevokolu
25. 12. 2011 o 9.00 hod. s Večerou Pánovou
26. 12. 2011 o 9.00 hod.
31. 12. 2011 o 16.00 hod. záver občianskeho roka
1. 1. 2012 o 9.00 hod. Nový rok s Večerou Pánovou

Svetlo prišlo na svet
Svetlo a tma, noc a deň – stretáme sa s nimi každý deň. Z vlastnej
skúsenosti môžeme vedieť, ako sa nám zlepší nálada, keď zasvieti
slniečko a ako to na nás zle pôsobí, ak je celý deň pod mrakom, alebo
nás obkolesuje hustá hmla a tma.
Funkcia svetla v hmotnom svete je predpokladom života. Vo svetle
jasne poznávame, kde sa nachádzame, čo treba kam položiť, čo očistiť, pohybujeme sa bez toho, aby sme do niečoho narážali atď. Celkom
ináč je to, keď máme prejsť v tme aj po inak známych priestoroch –
tešíme sa, ak si môžeme pomôcť čo i len malým svetielkom.
Potreba svetla v hmotnom svete má ešte jednu úlohu – je pre nás
znamením pre náš duchovný život. Naša duša potrebuje tiež svetlo
a môžeme byť šťastní, že každý jeden človek ho môže využívať – každý
ho má tak povediac poruke, veľmi blízko – „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1, 9)
Prečo niektorí, ba veľmi mnohí, odmietajú toto svetlo – Ježiša Krista, v ktorom by jasne rozlíšili, čo je dobré pre ich rozhodovanie a čo
nie. Prečo zostávajú v tme? Odpoveď je len jedna – nechcú uveriť Ježišovi preto, lebo by museli zmeniť svoj hriešny spôsob života. Majú
radšej tmu ako svetlo: „A svetlo svieti vo tmách, a tmy ho neprijali.“
(Jn1, 5)
Drahí bratia a sestry, z celého srdca vám prajem, aby sme nezavierali oči pred Tým, ktorý nám prišiel a prichádza povedať, čo je zmysel
nášho života, čo je pravda, pokoj, láska. Keď sa otvoríme my svetlu
Božieho slova, v našom živote nastane zmena, ktorá bude nášmu okoliu svedectvom o Ježišovi a povzbudením uveriť mu.
Ladislav Šálka, farár
Bohoslužobný poriadok sv. omší počas vianočného obdobia
vo farskom kostole v Sládkovičove:
V sobotu 24. decembra je o 16.00 hod. sv. omša na vigíliu Narodenia
Pána v reči slovenskej a o 24.00 hod. omša v noci je v reči maďarskej.
V nedeľu 25. decembra omša v deň slávnosti narodenia Pána je
o 9.30 hod. slovenská a o 11.00 hod. maďarská.
V pondelok 26. decembra na sviatok sv. Štefana je o 9.30 hod. slovenská sv. omša a o 11.00 hod. maďarská.
V sobotu 31. decembra ďakovná pobožnosť na konci roka je
o 15.30 hod. maďarská a o 17.00 hod. slovenská.
V nedeľu 1. januára na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky je svätá.
omša o 9.30 hod. slovenská a o 11.00 hod. maďarská.

Posviacka novej strechy a úvedenie
funkcionárov v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore
V 19. nedeľu po svätej Trojici sa nám dostalo radosti a požehnania. V túto nedeľu
sme si v našom cirkevnom zbore posvätili
zrekonštruovanú strechu kostola ako i ostatných dvoch cirkevných budov a slávnostne do
zborových funkcií uviedli zborovú dozorkyňu
Mgr. Janu Hrubú, zborovú poddozorkyňu
Mgr. Zuzanu Kovácsovú, zborovú kurátorku, Mgr. Emíliu Krnáčovú a dvoch nových
presbyterov – Pavla Urbančoka a Vladimíra
Kopáčika.
Celý slávnostný akt vykonala domáca sestra farárka – konseniorka bratislavského seniorátu ThDr. Andrea Lukačovská, ktorá si
za základ zvesti slova Božieho vybrala text
z 1. knihy Mojžišovej 12, 1–3, kde Hospodin
zasľubuje Abrahámovi požehnanie pri jeho
ceste do zasľúbenej kannánskej zeme.
Náš cirkevný zbor patrí k jedným z presídleneckých zborov, ktoré vznikli po roku
1947 vysídlením Slovákov z maďarského Pitvaroša. Biblický text, ktorý domáca sestra
farárka vybrala s názvom Sila viery veľmi
pripomína aj príbeh ľudí z nášho cirkevného
zboru, ktorí putovali podobne ako izraelský
národ do nového, nepoznaného prostredia.
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Keď prišli do Sládkovičova nečakalo ich tu
nič. Nebol kostol, nebolo evanjelických veriacich. Hospodárska budova sa stala modlitebňou. Postupne, silou viery, sa vytvorili
podmienky pre zriadenie kňažskej stanice
(1948) a prebudovanie hospodárskej budovy
na dnešný kostol (1955). Len silou viery žije
náš cirkevný zbor a len silou viery sme za
63 rokov jeho existencie mohli budovať, prerábať a opravovať.
Takto to bolo aj s rekonštrukciou strechy.
Bola to oprava, ktorú sme už dlho v našom
cirkevnom zbore zvažovali, ale nikdy sme na
tento čin nenabrali odvahu, až kým neprišila
tohtoročná jeseň, vhodná pomoc odborníkov
a ochotné cirkevné zbory. Preto sa chceme
úprimne poďakovať všetkým domácim veriacim, ktorí prispeli akoukoľvek formou
k vybudovaniu tohto veľkého diela, všetkým
cirkevným zborom, ktoré pre nás vykonali finančné zbierky a všetkým odborníkom, ktorí
nám poskytli pomoc pri riešení odborných
otázok.
Dnes už na našom kostolíku čnie nová sýtočervená strecha, ktorej každá jedna škridla
pripomína nás, domácich členov cirkevného

zboru. Veľmi vhodne to vyjadrila v slávnostnej kázni sestra farárka: „Tak ako ani jedna
škridla nesmie chýbať na streche, tak by ani
jeden člen cirkevného zboru nemal chýbať
v laviciach chrámu Božieho, lebo inak je narušené spoločné dielo.“
A tak sme v túto požehnanú ďakovnú nedeľu odovzdali do rúk Pánových aj novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, aby
múdro a príkladne pomáhali domácej sestre
farárke pri vedení cirkevného zboru a budovaní Božieho kráľovstva už tu na zemi. Celý
slávnostný akt sme zakončili spoločným spevom našej evanjelickej hymny a následne aj
posedením pri občerstvení a spoločných rozhovoroch v našej zborovej miestnosti.
Bohu vďaka za toto požehnané dielo.
Vladimír Kopáčik

dopisovatelia

Naši na festivale v Békešskej Čabe
Posledný októbrový víkend sa v maďarskej
Békešskej Čabe uskutočnil už XV. ročník
Klobáskového festivalu. Občianske združenie
Klobáskový klub Sládkovičovo a jeho fanúšikovia nesmeli chýbať ani v radoch divákov,
ani v radoch súťažiacich. Trojdňový autobusový zájazd bol bohatý na zaujímavý program.
Už tradične sme navštívili našich priateľov zo
Spolku gerendášskych Slovákov v obci Gerendáš. Privítanie bolo srdečné, priateľské
a pohostinné. Dobré medziľudské vzťahy sú
výsledkom vzájomnej spolupráce a ako prísľub
do budúcna sme slávnostne podpísali Dohodu
o spolupráci, ktorá definuje ako spoločný cieľ
rozvíjanie medziľudských vzťahov medzi občanmi, vytváranie priestoru a podmienok pre
rozvoj a zachovanie kultúrnych a gastronomických tradícií aj pre mladšiu generáciu.
Dohodu svojimi podpismi potvrdili predsedovia zúčastnených strán, za Klobáskový
klub Sládkovičovo pán František Ruman a za

Spolok gerendášskych Slovákov pani Katalin
Priskin. Spolu s členmi oboch združení sme si
slávnostne pripili na budúcu spoluprácu.
Po chutnom obede sme sa rozlúčili a naša
cesta smerovala do Békešskej
Čaby. Ubytovaní sme boli v slovenskom gymnáziu, ktoré je len
na skok od centra diania tohto
jedinečného gastronomického festivalu. Dominantou najrôznejších
zabíjačkových špecialít je čabianska klobása. Návštevníci festivalu si okrem dobrého jedla mohli
vychutnať aj sprievodný kultúrny program. Zaujímavosťou bola
ukážka pravej domácej zabíjačky
alebo súťaž vo varení sármy (plnených kapustných listov).
Najdôležitejším dňom festivalu je sobota, kedy sa koná súťaž
vo výrobe klobás. Tohto ročníka sa rekordne
zúčastnilo vyše 500
družstiev. Medzi súťažiacimi sa prezentoval aj tím s číslom
303 v zložení Vladimír Feješ, František Ruman, Erik
Franko, Koloman
Hrdlica a Martina
Chudá. Hrdo reprezentovali
Sládkovičovo i Slovensko
a umiestnili sa na
26. mieste Získali
sme aj cenu poroty
za najlepšiu prezentáciu národnej gastronómie a tradícií.

Prihliadajúc na vysoký počet súťažiacich
družstiev je to veľký úspech.
Porota mala neľahkú úlohu, a preto udelila až päť zlatých, strieborných a bronzových
medailí. Veľkým prekvapením bol úspech
dievčenského tímu
z Horných Salíb
pod vedením pána
Chovanca (určite si
krásne čertice pamätáte z vlaňajšieho
klobáskového festivalu v Sládkovičove),
ktorý sa mohol popýšiť zlatou medailou.
Gratulujeme.
Náš výlet do Maďarska
vyvrcholil
návštevou jedinečného múzea a skanzenu Opusztaszer. Okrem
tradičných obydlí a typického životného štýlu
sme v etnografickom múzeu mohli obdivovať
aj úchvatný, 150 metrov široký obraz zobrazujúci maďarskú históriu.
Verím, že spoločne strávený víkend členov
občianskeho združenia Klobáskový klub Sládkovičovo a členov divadelného súboru Hahota bol plný príjemných zážitkov a relaxu, ale
tiež inšpiráciou pre naše spoločné aktivity
a spoluprácu.
Na záver by som rád srdečne pozval v mene
občianskeho združenia Klobáskový klub Sládkovičovo širokú verejnosť na V. ročník Klobáskového festivalu, ktorý sa bude konať
25. februára 2012 v Sládkovičove. Tešíme sa
na vašu návštevu!
František Ruman
predseda OZ Klobáskový klub Sládkovičovo

Stretnutie s občanmi
Úsilie členov Klubu strany Most–Híd Sládkovičovo pod vedením predsedu Ing. Borisa Brunnera v spolupráci s vyššie postavenými orgánmi strany dňa 16. novembra 2011 vyústilo v podobe udalosti určenej
pre širokú verejnosť s názvom Stretnutie s občanmi. Hlavným hosťom
podujatia, ktoré sa konalo v technologickom inkubátore v Sládkovičove
bol podpredseda NR SR a predseda strany Most–Híd, pán Béla Bugár.
V prítomnosti pána PaedDr. Szilárda Klimeka, prednostu Obvodného úradu v Galante, prednostu Krajského lesného úradu v Trnave pána
Ing. Zoltána Forróa, pozvaných primátorov a starostov okolitých miest
a obcí i širokej verejnosti sa hovorilo o viacerých témach.
V úvode sa pán predseda Béla Bugár vyjadril ku globálnej politickej
situácii v našej krajine. Zhodnotil politický vývoj za posledný rok a pol
až po pád súčasnej vlády z uplynulých dní. Dotkol sa aj rôznych citlivých tém, akými sú napríklad konanie SaS, liberálnej, no stále veľmi
neskúsenej politickej strany, problematika Eurovalu, následky hlasovania o ňom a ciele ďalšieho vládnutia súčasnej koalície, ktoré boli pádom vlády zmarené.
V nasledujúcej časti sa predstavil ďalší hosť, pán Mgr. Gábor Gál,
poslanec NR SR za stranu Most–Híd. Svoj príspevok upriamil na re-gionálnu problematiku a skutočnosti bezprostredne sa dotýkajúce obyvateľov okolia mesta Sládkovičovo. Informoval o úspechoch a pomoci
strany v regiónoch, akým bude napríklad dostavba kanalizácie v meste
Sládkovičovo v hodnote až 16 mil.€. Rovnako informoval aj o konaní
strany v oblasti záchrany viacerých oddelení v rámci galantskej nemocnice. V tomto bode zdôraznil aj významnú úlohu pani Mgr. Zuzany
Csadyovej, starostky obce Čierna Voda a vtedajšej riaditeľky Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre Trnavský kraj.

Práve pani Csadyová potom nadviazala na Mgr. Gábora Gála a informovala prítomných o plánovanom zriadení špecializovaného chirurgického oddelenia na operáciu bedrových kĺbov v galantskej
a dunajskostredskej nemocnici.
V ďalších minútach sa už rozpútala živá diskusia prítomných občanov s hosťami. Otázky boli smerované predovšetkým na predsedu
strany Most–Híd pána Bugára. Občanov zaujímala hlavne oblasť dôchodkov a zdravotníctva, ale taktiež odzneli otázky týkajúce sa jazykového zákona a zákona o národnostných menšinách, kde pán poslanec
Gál vyzdvihol význam tohto zákona aj pre Sládkovičovo v podobe dvojjazyčných tabúľ inštalovaných v meste.
V mene Klubu strany Most–Híd v Sládkovičove by sme sa chceli
všetkým zúčastneným veľmi pekne poďakovať, že boli súčasťou tohto
plodného večera a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu so zástupcami
regionálnych inštitúcií aj s ostatnými občanmi.
Boris Brunner, predseda klubu MOST–HÍD Sládkovičovo
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Oznamy a poďakovania

Správy z Hrajkova

V. Hasičský ples s Robom Kazíkom
V sobotu 18. februára 2012 sa v areáli VŠS bude konať jubilejný
V. Hasičský ples so začiatkom o 19.00 hod. Cena vstupenky je 25 €
a v cene vstupného bude prípitok, večera z dvoch druhov jedál podávaných formou švédskych stolov, káva, ovocie a zákusky. Každá vstupenka bude zlosovaná v tombole a tak, ako po iné roky. Tombola bude
bohatá – 1. cena skúter, 2. cena LCD televízor a 3. cena motorová kosačka a ďalšie atraktívne ceny. O dobrú náladu sa postará Robo Kazík
so skupinou Terminál.
Vstupenky budú v predaji od 1. decembra 2011 a objednať si ich môžete na tel.: 0903 214 325.
Roman Sabler, veliteľ DHZ
Poďakovanie
Vážený pán Viliam Brunner, dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie za vašu ochotu a ústretovosť, ktorú ste prejavili pri odstránení
nahromadeného odpadu na spojovacej uličke medzi Fučíkovou a Kodályovou ulicou. Zabránili ste vytvoreniu divokej skládky a prispeli ste
i k zvýšeniu bezpečnosti v našom meste.
K. Č., obyvateľka Sládkovičova
Poďakovanie
Chceli by sme poďakovať pani Zlate Láncošovej a pánovi Jánoví Némethovi, ktorí reagovali na našu prosbu uverejnenú v minulom čísle a darovali nám staré tehly, aby sme mohli vymurovať štíty na sýpke v parku.
Dúfame, že aj v budúcnosti sa nájdu dobrí ľudia, ktorí budú ochotní nám
nejakou formou pomôcť pri záchrane starých stavieb v našom meste. Tak,
ako poslanec Koloman Hrdlica, ktorý nám ochotne pomohol čistiť tehly.
Staré tehly ešte stále potrebujeme a vopred ďakujeme. 		
OZ Ponvagli
Úprimné poďakovanie
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Sládkovičove pred pár týždňami dokončil náročnú obnovu strechy chrámu Božieho i ostatných cirkevných
budov. Od začiatku až do konca sme cítili Božiu pomoc, veľké odhodlanie medzi domácimi cirkevníkmi – evanjelikmi a povzbudenie od vás
bratov a sestier – občanov nášho mesta, za všetko vám ďakujeme. Ďakujeme firme Kryt–shop v Galante a predstaviteľom Mestského úradu
v Sládkovičove i celému mestskému zastupiteľstvu.
Ja, ako jedna z vás, vám srdečne ďakujem za podporu modlitebnú,
odbornú aj finančnú. Boh vás požehnaj, ochraňuj i sprevádzaj a obdaruj vo svojej milosti.
Andrea Lukačovská s celým cirkevným zborom

Jeseň priniesla chladnejšie a veternejšie dni, čo prišlo malým „hrajkom“ veľmi vhod. Dňa 7. novembra 2011 vytiahli šarkany a stretli sa
na ihrisku pri železničnej stanici. Nie každému šarkanovi sa podarilo
vzlietnuť, ale zato si poriadne po lúke „zalietali“ maminky aj deťúrence. Najkrajší doma vyrobený šarkan a jeho kolega, ktorý lietal najkrajšie boli aj odmenení.
O týždeň neskôr, 14. novembra 2011, po zotmení vyrazil z Hrajkova
sprievod detí, maminiek a oteckov, ktorí si svietili na cestu lampiónikmi. Uličkami nášho mesta sme prešli až k technologickému inkubátoru. Niektorí po ceste strašili, niektorí si spievali a všetci v dobrej
nálade dorazili do cieľa, kde ich čakala malá dobrôtka.
Posledná prednáška tohto roka bola 23. novembra 2011 na tému
Psychomotorický vývin detí do troch rokov. Okrem odborných informácií mali maminky možnosť vidieť na ukážkach stimulácie ako
správne motivovať deti a aj tie pohodlnejšie bábätká k pohybu. Mohli
sa pýtať a individuálne konzultovať prípadné vývinové nezrovnalosti
vo vývine svojich detí.
Celú jeseň prebiehajú tvorivé dielne, kde sa maminky aj deti učia
vyrábať krásne dielka (machové stromčeky, vianočné gule, pletené dekorácie, stromčeky šťastia a pod.) a môžu tak podnecovať svoju tvorivosť a šikovnosť.
Na začiatok nového roka pripravujeme pre deti a mamičky Detský
fašiangový karneval, Jarnú šarkaniádu, Burzu jarného a letného
detského ošatenia, tvorivé dielne a iné. Bližšie informácie nájdete na
http://www.dc-hrajkovo.meu.zoznam.sk/ a na Facebooku.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim priaznivcom a malým
aj veľkým návštevníkom Detského centra Hrajkovo za záujem, podnety
a podporu. Želáme všetkým pokojné a hravé Vianoce a v novom roku
veľa radosti, šťastia a hravosti. 		
Jarmila Ivanová

Advokátska poradňa

Rady pre dedičov, ktorí zdedili dlhy						
Otázka: Zomrel mi starý otec a až teraz
po jeho smrti sme zistili, že po sebe zanechal iba staré auto a množstvo dlhov.
Môžu veritelia vymáhať pohľadávky aj
voči nám ako dedičom?
Odpoveď: Podľa platných právnych predpisov
prechádza smrťou poručiteľa (vášho starého
otca) majetok na dedičov. Spolu s majetkom
však žiaľ prechádzajú na dedičov aj dlhy, ktoré po sebe poručiteľ zanechal.
Ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Ak vystrojil zosnulému pohreb iba jeden
z dedičov, prípadne nejaká cudzia osoba,
zodpovedáte aj za primerané náklady spojené
s pohrebom. Túto pohľadávku si treba v dedičskom konaní pred notárom uplatniť predložením dokladu o zaplatení pohrebných trov.
Ak je viacero dedičov, ktorí dedia, delí sa
majetok a delia sa aj dlhy podľa pomeru ich
dedičských podielov a každý rozhoduje za
seba a o svojom dedičskom podiele. V dedičskom konaní vás môže zastúpiť aj splnomoc-
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nený zástupca a má rovnaké práva ako sám
dedič.
V prípade, ak dlhy prihlásené do dedičského konania prevyšujú zdedený majetok, môžu
sa dediči dohodnúť s veriteľmi, že im dedičstvo prenechávajú na úhradu dlhov.
Dediči sa môžu dohodnúť, že nepatrný
majetok prenechajú tej osobe, ktorá hradila pohreb, ako náhradu týchto nákladov. Ak
poručiteľ nezanechal žiaden majetok, súd dedičské konanie zastaví pre nemajetnosť poručiteľa.
Zákon však pozná aj možnosť odmietnuť
dedičstvo. Notár vás musí o tejto možnosti poučiť. Dedičstvo môžete odmietnuť v lehote do
jedeného mesiaca odo dňa, keď ste boli poučení o možnosti dedičstvo odmietnuť a môžete
to urobiť ústnym vyhlásením na príslušnom
notárskom úrade alebo písomne.
Odmietnutie dedičstva už nemožno odvolať a vzťahuje sa na celé dedičstvo. Nemôžete
teda odmietnuť dlhy a prijať majetok, alebo si
po čase premyslieť, že dediť chcete.

Vo vašom prípade je teda potrebné
spočítať dlhy a hodnotu auta, ktoré vám
poručiteľ zanechal.
Musíte však myslieť na to, že veritelia si môžu
voči vám ako dedičovi uplatniť pohľadávky až
po dobu troch rokov od ich vzniku. Dlhy teda
ešte môžu vzrásť.
V prípade, že ste už zaplatili veriteľom sumu
zodpovedajúcu vášmu dedičskému podielu
a stále vám chodia výzvy na zaplatenie dlhov
alebo súdne rozhodnutia, predložte veriteľovi
alebo súdu rozhodnutie o dedičstve, v ktorom
je uvedená výška majetku, ktorý ste zdedili
a doklady o úhrade dlhov, ktoré ste už splatili.
Takýmto spôsobom sa zbavíte povinnosti splácať dlhy nad rámec zdedeného majetku.
V dedičskom konaní je teda potrebné pozorne sledovať poučenie notára o tom, aké máte
možnosti a vybrať si tú najvhodnejšiu.
JUDr. Alexandra Machanová, advokát,
machanova@machanova.sk

šport

FK Slavoj jeseň 2011

záverečné tabulky našich mužstiev
IV. liga juhovýchod, jeseň 2011, dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V
10

R
2

P
3

skóre
30:17

body

+ body

Neded

Z
15

32

11

Okoličná n/O
Šurany
Veľký Meder
Vrakúň
ViOn Zl. Moravce B
Dvory n/Ž
Sládkovičovo
Kolárovo
ČFK Nitra
Nový Život
Váhovce
Štúrovo
Veľké Lovce
Šahy
Horná Kráľová

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
8
8
8
7
7
6
6
7
6
6
6
4
4
1

1
3
2
1
2
2
4
4
1
3
2
1
2
0
2

4
4
5
6
6
6
5
5
7
6
7
8
9
11
12

36:17
33:16
25:15
26:17
33:26
24:30
31:25
18:18
18:25
28:21
31:39
24:29
23:39
20:39
14:41

31
27
26
25
23
23
22
22
22
21
20
19
14
12
5

10
6
2
4
-1
-1
1
1
1
-3
-4
-5
-10
-12
-16

body

+ body

35
34
33
30
27
24
23
22
20
19
14
14
13
13
12
8

14
13
12
9
3
3
-1
1
-4
-5
-7
-10
-11
-8
-12
-16

Silvestrovský
stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo usporiada 31. decembra 2011 Silvestrovský turnaj v telocvični SŠ.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú zahrať stolný tenis. Podmienka prezuvky a raketa.
Emil Dovalovszkí, predseda oddielu

Interliga 2011

záver s vyhodnotenie súťaže

V. liga Juh, jeseň 2011, dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ivánka pri Nitre
Váhovce
Veľké Úľany
Veľké Zálužie
Tešedíkovo
Baloň
Šoporňa
Trstice
Okoč-Sokolec
Tesárske Mlyňany
Janíkovce
Nový Život
Veľká Mača
Močenok
Vinohrady n/V
Sládkovičovo

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
11
10
9
9
7
7
7
5
6
4
4
3
3
3
2

R
2
1
3
3
0
3
2
1
5
1
2
2
4
4
3
2

P
2
3
2
3
6
5
6
7
5
8
9
9
8
8
9
11

skóre
56:14
62:29
55:26
57:31
42:36
23:18
44:31
32:27
30:51
30:41
22:22
29:45
19:30
22:40
21:52
20:71

Majstrovstvá okresu – skupina „B“, jeseň 2011, žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.

Veľká Mača
Sládkovičovo
Váhovce
Pata
Dolná Streda
Pusté Úľany
Šintava
Jelka
Veľký Grob
Abrahám
Vinohrady n/V
Šalgočka

Z
12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
11
9

V
11
10
9
9
8
5
5
5
4
2
0
0

R
0
0
1
0
1
1
1
1
0
2
2
1

P
1
2
1
3
3
6
6
6
7
8
9
8

skóre
102:17
62:31
117:13
54:25
79:23
25:26
27:29
42:57
21:42
22:94
12:111
14:49

body

+ body

33
30
28
27
25
16
16
16
12
8
2
1

15
12
13
9
7
-2
-2
-2
-3
-10
-16
-14

Dovoľte, aby som zhodnotil 2. ročník Interligy Sládkovičovo. Je všeobecne známe a aj u nás sa to potvrdilo, že 1.ročník, ako niečo nové,
je vždy omnoho ľahší, ako udržanie nastavenej latky v 2. ročníku.
Očakávali sme, že v tomto roku bude hrať súťaž viac mužstiev ako
v predošlom ročníku, ale nakoniec sme boli radi, že tento rok odohralo interligu päť mužstiev a to: FC Tottis, Dream Team, Nový Dvor,
Unicef a AS Roma.
Počas jednotlivých zápasov sme boli svedkami zaujímavých momentov, parádnych gólov, ale bohužiaľ aj konfliktov, hádok a v neposlednom rade aj zranení. Čo sa týka disciplíny, tak v tomto ročníku
bolo menej napomínaných, čo mňa veľmi teší. Vo veľkej miere je to aj
zásluha rozhodcov, pretože dokázali v jednotlivých zápasoch udržať
na uzde emócie hráčov. Vyzdvihol by som mužstvo AS Roma, ktoré
nebolo napomínané ani raz.
Celkovo sa odohralo 40 zápasov (jedna kontumácia), v ktorých padlo 543 gólov, čo dáva priemer 13,9 gólov na zápas. Minuloročné prvenstvo si obhájilo mužstvo Dream Teamu so ziskom 38 bodov, druhé
miesto si obhájilo mužstvo FC Tottis so ziskom 29 bodov a na treťom
mieste skončilo mužstvo Nového Dvora s 25 bodmi.
Individuálne ocenenia dopadli nasledovne:
najlepší strelec: 		
Jozef Pilo st. (FC Tottis) – 47 gólov
najlepší brankár:
Erik Buchlík (Dream Team)
najlepší obranca:
Peter Štiak (AS Roma)
najlepší útočník:
Milan Kardelis (Nový Dvor)
najlepší hráč: 		
Ján Jasovský (FC Tottis)
objav roka: 		
Vladimír Búran (Unicef)
V závere musím skonštatovať, že sme nedokázali udržať úroveň interligy, čo ma veľmi mrzí a ani sme nepritiahli viac občanov zo Sládkovičova, buď priamo na trávnik ako hráča alebo ako diváka okolo
ihriska. Dúfam a verím, že v ďalšom ročníku sa nám podarí vytvoriť
lepšiu atmosféru na i okolo multifunkčného ihriska. Chcem sa veľmi
pekne poďakovať za nezištnú pomoc pri každom zápase pánovi Štefanovi Józsovi a jeho milej pani manželke a moja vďaka patrí aj pánovi
primátorovi Ing. Antonovi Szabóovi za podporu.
Ján Urbánek

Záverečná tabuľka po 20. kole
Z

V

R

P

skóre

body

1.
2.
3.

Dream Team
FC Totties
Nový Dvor

16
16
16

12
8
7

2
5
4

2
3
5

159:70
116:85
110:103

38
29
25

4.
5.

Unicef
AS Roma

16
16

4
1

3
2

9
13

78:124
80:153

15
5
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dopisovatelia / inzercia

Pamiatka
zosnulých
Touto cestou by sme sa chceli úprimne
poďakovať Mestskému úradu Sládkovičovo a Zboru pre občianske záležitosti
za veľmi dôstojné a mimoriadne citlivo
pripravené spomienkové podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. novembra 2011
o 16. hod. v Dome smútku v Sládkovičove.
Veľká vďaka organizátorom, ktorí si
našli v tomto uponáhľanom živote čas
a s  úctou zaspomínali na svojich spoluobčanov, ktorí ukončili svoju životnú púť
pred desiatimi rokmi. Medzi nimi aj na
nášho drahého ocka, Pavla Hajna, ktorý
bol skromný a láskavý vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Prosíme o odovzdanie tohto poďakovania usporiadateľom a zodpovedným osobám.
rodina Hajnová

PREDAJ ZÁBAVNEJ
PYROTECHNIKY
tel.: 0903 214 325

OZ Providentia

Slávnostné prijatie
50 a 60 ročných jubilantov

Starší ľudia nám vždy radili, aby sme dobré a zabehnuté tradície zachovávali a my sa
tejto rady držíme. Dňa 22. októbra 2011 sme
opäť zorganizovali slávnostné stretnutie 50
a 60 ročných jubilantov. Našich milých jubilantov, ktorí prijali naše pozvanie, sme vítali
v priestoroch jedálne vysokej školy, aby sme
spoločne oslávili tieto krásne jubileá.
Teší nás, že okrem tých jubilantov, ktorí
žijú v našom meste, sa tejto slávnosti opäť
zúčastnili i tí, hlavne
60-nici, ktorí už roky
v našom meste nebývajú, osudy ich zaviali do rôznych častí

Občianske združenie Providentia oznamuje, že predpokladaná kolaudácia Zariadenia pre seniorov, dom sociálnych služieb a Hospic
v Sládkovičove bude v máji 2012.
Toto súkromné zariadenie spolufinancované z fondov Európskej únie
bude zamestnávať približne 30 ľudí. Radi uprednostníme záujemcov zo
Sládkovičova a okolia.
Obsadzujeme pozície: hlavná sestra s vysokoškolským vzdelaním, sestra, opatrovateľka, sanitár, sanitárka, upratovačka, personál kuchyne a práčovne.
V rámci úzkej spolupráce s mestom Sládkovičovo ako aj Trnavským
samosprávnym krajom pripravujeme podmienky pre našich dôchodcov.
Žiadosti o umiestnenie adresujte písomne na adresu:
PROVIDENTIA O. Z., J. Dalloša 1183/12, 925 21 Sládkovičovo,
tel.: 0919 067 472, e-mail: oz.providentia@gmail.com,
www.providentia.sk

Vianočná akcia
Uzatvorte prostredníctvom našej spoločnosti Povinné zmluvné poistenie vášho motorového vozidla v termíne od 15. novembra do 23. decembra 2011 a každý nový klient získa:
• najvýhodnejšiu cenu na Slovensku,
• výber poisťovne podľa vášho želania,
• každý nový klient s ročným poistením minimálne 74 € 		
bude zaradený do zlosovania.
1. cena – farebný LED televízny prijímač v hodnote 700 €
2. cena – notebook v hodnote 400 €
3. cena – welness víkendový pobyt v kúpeľoch Piešťany pre 		
dve osoby v hodnote 300 €
Zlosovanie sa uskutoční 23. decembra 2011 a výherca bude kontaktovaný telefonicky.
Podmienky súťaže nájdete na kontaktných miestach:
Štefánikova 54, 924 01 Nitra, budova Jednoty, 1. poschodie
tel.: 0908 795 651, 0917 915 664, 037/692 57 71
e-mail: zajickova@respect-slovakia.sk
Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo, budova Inovatechu, 2. poschodie
tel.: 031/789 94 73, 0907 793 301
e-mail: zajickova.sladkovicovo@mail.t-com.sk, culak.m@gmail.com
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našej vlasti. Vďaka za to, že tu boli s nami,
patrí i Júliusovi Šidovi, ktorý ich pozháňal
z rôznych kútov Slovenska, aby sa spoločne mohli stretnúť, pozhovárať, zabaviť a zatancovať si. Medzi seba si s radosťou pozvali
i svojich bývalých učiteľov – Mgr. Alicu Dömötörovú, ktorá nám prezradila, že týmto našim
jubilantom bola prvýkrát triedna učiteľka
a Mgr. Ondreja Porgesza, ktorý bol vtedy začínajúcim učiteľom. Radosť zo stretnutia bola
úprimná a mali na čo spomínať, veď niektorí
sa nevideli celé roky, ba desaťročia.
Prajeme všetkým jubilantom veľa zdravia,
šťastia a úspechov v živote.
Edita Kyselová, matrikárka

kronika mesta

Naši jubilanti 						
Touto cestou blahoželáme všetkým našim spoluobčanom k životným jubileám a prajeme im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
60-roční jubilanti
MVDr. Pavel Bartaloš, Ing. Roman Belcák, Róbert Botló, Eva Burietová,
Alexander Cuprák, Oto Čanaky, Jozef Ďuríčko, Mária Filová, Matilda
Fóková, Ján Forró, Štefan Horváth, Mária Horváthová, Helena Hrbánová,
Zuzana Hudáková, Valéria Hudecová, Ľudovít Jánoška, Pavol Juhás,
Alžbeta Kapucová, Juraj Karas, Katalin Karsay, Elena Katonová, Zoltán
Kiss, Mária Kissová, Helena Kloknerová, Vilma Konderková, Štefan
Krivošek, Štefan Križan, Ján Krommer, Dominik Kuric, Rudolf Kurina,
Rudolf Lakatoš, Emil Laššú, Judita Lovciová, Tibor Mačali, Mgr. Božena
Mikušová, Veronika Mišovičová, Ľudovít Mrakova, Helena Nagyová,
Ján Németh, Helena Némethová, Mária Novotová, Gizela Orosová, Alica
Óvaryová, Tibor Óváry, Anna Plačková, Alžbeta Póňová, Alexander Poór,
Božena Príbelská, Tibor Reindl, Berta Rigóová, Mária Rumanová, Jozef
Sárközi, Karol Stoklas, Ing. Ján Szabó, Mgr. Ladislav Szkladányi, Mgr.
Eva Šafránková, Štefan Šebök, Katarína Šidová, Mariana Šmurová, Ján
Tartoth, Judita Tomázyová, Alžbeta Tóthová, Arpád Varanai, Ferdinand
Varga, Zuzana Vargová, Jozef Varsányi, Alžbeta Vašeková, Mária
Vöröšová, Eva Zelmanová, Jaroslav Žák
70-roční jubilanti
Štefan Barcuch, Valéria Barcuchová, Anna Benkovičová, Priska

Blaškovičová, Mária Blehová, Imrich Csanaky, Anna Čanová, Mária
Čermáková, Alžbeta Černá, Pavol Dovalovský, Gizela Drozdová, Arpád
Farkaš, Etela Farkašová, Jarmila Gerthofferová, Tibor Halasy, Vincent
Halász, Terézia Hanzelová, Judita Hollósyová, Gabriela Jalecová, Mária
Janečková, Anna Kakviszová, Alžbeta Katonová, Ladislav Kovács, Mária
Križanová, Edita Krommerová, Mária Kukanová, Mária Majerská, Ján
Majo, Marta Némethová, Juraj Pethő, Milan Ružička, Anton Sárközi,
Helena Sidóová, Mikuláš Takács, Gabriela Takácsová
80-roční jubilanti
Aurélia Botlová, Terézia Hlavácsová, Margita Horváthová, Alžbeta
Hrbánová, Mária Jónásová, Radovan Karika, Marta Kariková, Zuzana
Kolláriková, Anna Matlohová, Mária Michalovová, Terézia Molnárová,
Alžbeta Nagyová, Hermína Nagyová, Margita Schäfferová, Priska
Sokolová, Ján Šenkárik, Alexander Tóth, Anton Uher
90-roční jubilanti
Alžbeta Brázdová, Friderika Hatvaniová, Mária Chrenková, Mária
Kopáčiková, Ambróz Pethö, Július Šido, Mária Trenknerová
Najstarší občania
Ján Antalec, Štefánia Bachratá, Margita Kakvicová, Štefan Mikuš,
Alžbeta Somogyiová, Zuzana Sulyanová, Helena Tornyaiová, Terézia
Vinceová

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Gábor Tóth (Sládkovičovo)
a Žaneta Chudá (Sládkovičovo)
Gábor Asványi (Bratislava)
a Veronika Gálová (Sládkovičovo)
Michal Hanes (Sládkovičovo)
a Michaela Kováčová (Galanta)
Karol Sárközi (Sládkovičovo)
a Oľga Sárköziová (Sládkovičovo)
Jozef Kurinec (Považská Bystrica)
a Mgr. Lenka Paráková (Sládkovičovo)
Pavol Novomestský (Šaľa)
a Katarína Jakubička (Bratislava)
Veronika Jonášová (Sládkovičovo)
a Martin Sirota (Košúty)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom

Narodili sa
Natália Vráblová, 7. októbra 2011
Veronika Radványiová, 10. októbra 2011
Marko Kuttner, 12. októbra 2011
Dárius Rigo, 27. októbra 2011
Zoe Vinceová, 2. novembra 2011
Diana Magnusová, 7. novembra 2011
Teodor Kakas, 14. novembra 2011
Michal Švec, 17. novembra 2011
Vanesa Stojková, 17. novembra 2011
Tomáš Bilický, 21. novembra 2011
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
Otokar Herczog, (84) 21. októbra 2011
Milan Šuľan, (62) 26. októbra 2011
Priska Vavríková, (76) 4. novembra 2011
Alexander Pilo, (69) 6. novembra 2011
Dezider Szulcsányi, (83) 10. novembra 2011
Imrich Slíž (51), 14. novembra 2011
Mária Rostásová, (80) 16. novembra 2011
Angela Somogyiová, (80) 23. novembra 2011
Matilda Danielová, (68) 27. novembra 2011
Anna Barciová, (85) 3. decembra 2011
Alžbeta Brezinová, (86) 3. decembra 2011
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
Dňa 27. novembra 2011 odišla z kruhu svojej milujúcej
rodiny, vo veku 68 rokov naša drahá matka
Matilda Danielová, rod. Hollósyová. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť. Spomíname
na teba s veľkou láskou a vďakou v našich srdciach.
päť detí a ich rodiny

Dňa 20. decembra 2011 uplynie rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Zoltán Józsa. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a smútkom v srdci spomína
manželka, deti s rodinami a pravnúčatá, ktorým veľmi
chýba pradedko.

Dňa 4. októbra 2011 nás navždy opustil milovaný syn
Zoltán Macek. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a tak vzdali hold jeho
pamiatke.
mama a smútiaca rodina

Tá strata stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 15. decembra 2011 si pripomíname druhé výročie
úmrtia nášho drahého syna, brata a vnuka Mareka
Szöllősyho. S láskou na neho spomínajú rodičia, sestra
s rodinou a starí rodičia. Ďakujeme za tichú spomienku.

Uzávierka budúceho čísla je 31. januára 2012 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: zivotvsladkovicove@gmail.com
alebo ich odovzdajte v knižnici v Inovatechu v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod. ● kontakt: 0905 863 495
Vydavateľ mestského spravodaja Život v Sládkovičove / Diószegi élet týmto v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že jeho jediným vlastníkom k 31. 12. 2009 bolo mesto Sládkovičovo
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Deň športu
Komisia športu a telesnej kultúry pri
MsZ v Sládkovičove organizuje každoročne
pre deti Športový deň. Tentoraz sme sa opäť
zišli na ihrisku za školou v dosť sychravý
jesenný piatok, ale aspoň zohriali sme sa
pri športových pretekoch a v prestávkach
teplým čajíkom. Každé z prítomných detí sa
prihlásilo do viacerých disciplín a tak boli
preteky veľmi pestré. Súťažilo sa v dvoch
vekových kategóriách (1.–5. a 6.–9. ročník)
a v disciplínach beh, hod na basketbalový
kôš, bicross, cyklojazda zručnosti, futbalové trestné kopy a preteky korčuliarov.
Najúspešnejší korčuliari boli Beatka Hulínová a Ján Majerčík. Jazdu zručnosti
najlepšie zvládli Natálka Kačová, Marián
Hnátik a Ján Majerčík a v bikrossovom
preteku zvíťazili Marián Hnátik, Patrik
Kučera a Natálka Kačová.
Basketbalový kôš bol pre malé deti veľkou výzvou, ale bojovali nadšene. Najšikovnejšie dievčatká boli Sára Kukiová
a Sabina Reháková a najlepší strelci boli
David Hrúza a Miro Téši. Beh bol tiež
ťažkým orieškom, obzvlášť pre detičky
z I. stupňa, ktoré museli obehnúť celý dlhý
bežecký ovál. Vanda Horváthová zvíťazila
medzi malými bežkyňami a Sára Kukiová
bola najrýchlejšia zo starších dievčat. Malí
chalani bojovali ako o život a na cieľovej
páske bol prvý Rišo Baran a najrýchlejší
v staršej kategórii bol Adrián Lakatoš.
Trestné kopy na bránu – jedenástky boli
asi najatraktívnejšou disciplínou, lebo do
brány sa postavil pán primátor a chalani i dievčatá na neho pálili hlava-nehlava
a veru ho vôbec nešetrili. Najlepším strelcom medzi veľkými chalanmi bol Boris
Kováčik, ktorý do brány vsietil osem gólov.
V kategórii do 10 rokov sa futbalisti tiež činili a Jakub Jasovský strelil primátorovi
sedem gólov a za dievčatá najlepšie skórovala Dominika Nosáľová.
Najúspešnejšie dievčatá boli Natálka
Kačová, Sabina Reháková a Daniela Sárköziová a najtalentovanejší chalani, ktorí
získali viacero medailí, boli Miro Téši, Ján
Majerčík a Patrik Kučera. Všetkým športovcom gratulujeme k výborným výkonom
a usporiadateľom ďakujeme za zorganizovanie podujatia.
Dúfame, že talentovaní športovci, ktorí
počas pretekov ukázali, že majú vytrvalosť,
šikovnosť i bojového ducha, si nájdu svoje
uplatnenie v nemnohých sládkovičovských
športových oddieloch a kluboch. Chlapci
majú šancu uspieť vo futbale alebo stolnom
tenise, ale pre dievčatá, bohužiaľ, nemáme
žiadnu ponuku, snáď len ak chcú tancovať
zumbu alebo cvičiť aerobic.

Multikultúrny festival
pestrá paleta folklóru
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, Galantské osvetové stredisko a MsKS Sládkovičovo usporiadali v októbri unikátny Multikultúrny festival. V rámci tohoto krásneho
programu sa naším divákom predstavili folklórny súbor Važinka a ľudová hudba Muzička zo Šoporne, pán Tibor Haás z Galanty, folklórny súbor Krojovanka zo Zemianských Sadov, Korčo–Piťo z Galanty,
folklórny súbor Berkenye z Košút a Monika Rigová s doprovodom zo
Štvrtka na Ostrove.
Každé jedno vystúpenie bolo veľmi pekné, či už speváci, tanečníci,
slovenský, maďarský, rómsky folklór alebo židovská modlitba a svadobné piesne a celá tá neuveriteľne pestrá paleta divákov očarila.
Šoporňanská hudba a malí aj veľkí speváci a tanečníci predviedli
osobitú krásu ich folklóru a speváci zo Zemianskych Sadov potešili
srdcia divákov nádhernými melódiami. Židovská modlitba v podaní
pána Tibora Haása bola veľmi emotívnym zážitkom a všetkým dobre
známe židovské piesne roztlieskali divákov. Rómski speváci divákom predviedli širokú škálu
veselých i clivých cigánskych melódií a mladí tanečníci z Košút
nám priam vyrazili dych svojím
temperamentom, bravúrnou technikou a hravou bezprostrednosťou ich prejavu. Všetkých divákov
presvedčili, že ľudový tanec je pre
nich nielen záujmovo-umelecká
činnosť, ale predovšetkým ich
najväčšia láska.
Tak ako aj inokedy musím napísať, že divákov bolo v hľadisku pomenej, čo nás veľmi mrzí,
lebo takýto krásny program by
si zaslúžil plnú sálu spokojných
divákov.
Toto podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2011.
ES

