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ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE
VIANOČNÝ
PRIMÁTOR
PRÍHOVOR

V spomienkach každý z nás občas zablúdi do čias Vianoc z detstva. Zasnežené ulice
plné detí. Sánkovačka, hokej chlapcov na
bránky, korčuľovali sme sa na zamrznutých
cestách vtedy ešte našej dediny. Z ulíc i dvorov bolo počuť radosť a veselosť. S padajúcim
súmrakom sme sa rozišli do svojich domovov.
Tak to bolo aj na štedrý deň. Obliekli sme sa
do sviatočného, zasadli za vianočný stôl a netrpezlivo čakali na zvonenie zvončeka, ktorý
ohlasoval príchod Ježiška.
Radosť a prekvapenie z darčekov, tichá
hudba vianočných piesní, v kachliach praskal
oheň, proste... teplo domova. A potom prišli prví koledníci. My sme s nimi pokračovali
ďalej koledami išli potešiť starých rodičov. To
bolo radosti. Možno bolo menej všetkého, ale
lásky bolo vždy dosť.
V dnešnom uponáhľanom svete aspoň počas vianočných sviatkov spomalíme krok. Prežívame pohodu v rodinnom kruhu. Spomienku
venujeme tým, ktorí nemôžu byť s nami. Tým,
ktorí prežívajú Vianoce ďaleko od nás, tým,
ktorí žijú už len v našich srdciach.

PF

  

POZVÁNKY
SILVESTROVSKÉ
VÍTANIE NOVÉHO
ROKA A €URA

Mesto Sládkovičovo pozýva občanov o polnoci na Silvestra pred technologický inkubátor Inovatech, aby sme spoločne privítali nový
rok 2009 a príchod eura na Slovensko.

IV. MESTSKÝ PLES
Chcela by som vysloviť prianie všetkým,
ktorí sa cítia osamelí, aby dvere svojich sŕdc
otvorili na štedrý deň a potom každý deň ich
najbližší, dcéry, synovia, vnúčence, ale aj
rodičia svojim deťom. Veď tak málo treba ku
šťastiu – láskavé slovo, pohľadenie, pochopenie.
Všetkým občanom nášho mesta, ľuďom
pracujúcim podnikajúcim v našom meste,
študentom i pedagógom pôsobiacim v Sládkovičove prajem láskyplné vianočné sviatky
a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.
PhDr. Terézia Pethőová šéfredaktorka

Vinšujeme vám na tieto sviatky
ponajprv šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie,
na poli úrody, v stodolách plienoty,
v komore hojnosť, v pitvore svornosť,
v izbe lásku úprimnosť
a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí,
tak ako v nebi anjeli.

2009

Krásne Vianoce, plné pohody a radosti
a v novom roku 2009 veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja v rodine
a úspechov v práci
					
vám žeľajú
primátor mesta Ing. Anton Szabó, poslanci mestského zastupiteľstva,
pracovníci mestského úradu a členovia redakčnej rady

Mesto Sládkovičovo vás pozýva na
IV.  mestský ples v sobotu 17.1.2009 do priestorov Vysokej školy Sládkovičovo. Hrá hudobná skupina Color, Vstupné 10,- € (prípitok +
večera + víno).
Predpredaj v knižnici MsKS od 2.1.2009.

FAŠIANGOVÁ
ZABÍJAČKA
A KLOBÁSKOVÝ
FESTIVAL
V sobotu 14.2.2009 sa na námestí pri požiarnej zbrojnici bude konať 5. fašiangová
zabíjačka a 2. klobáskový festival. Sprievodným programom bude súťažná degustácia suchých klobás. Pre návštevníkov budú pripravené zabíjačkové pochúťky a pestrý kultúrny
program.
Záujemcovia o účasť v klobáskových súťažiach sa môžu informovať na tel.: 0903 654 854.

HASIČSKÝ BÁL
Dobrovoľný hasičský zbor v Sládkovičove
vás pozýva na hasičský bál, ktorý sa bude konať v sobotu 21.2.2009 v priestoroch vysokej
školy. Do tanca hrá skupina Novum.
Vstupné 13,– € (prípitok + večera), predaj
vstupeniek – Roman Sabler (tel: 0903 321 325).  
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mesto informuje

CENA MESTA SLÁDKOVIČOVO 2008

Sládkovičovo má dnes 5700 obyvateľov a takmer
všetci sú slušní ľudia, ktorí chcú žiť v peknom, pokojom malom meste. Niektorí z nich iba čakajú, že im
túto predstavu niekto naplní a ak všetko nie je podľa
ich predstáv, vedia bravúrne kritizovať a filozofovať
nad tým, ako by sa to, či ono malo robiť. Sú ale aj takí,
ktorí sa zamyslia, ako by oni sami mohli prispieť k tomu, aby sa veci zlepšili. Nehľadajú výhovorky, prečo
sa to nedá, ale cestu, ako pomôcť aspoň v tej oblasti,
ktorá je im blízka. Práve z tejto skupiny našich spoluobčanov už päť rokov vyberá mesto kandidátov na
udelenie Ceny mesta. V roku 2008 boli ocenení občania Sládkovičova, ktorí významnou mierou prispeli
k rozvoju mesta v oblasti kultúry, športu, vzdelávania,
v ekonomickej a spoločenskej oblasti.
Najúspešnejším záujmovo-umeleckým súborom
v našom meste je v posledných sezónach jednoznačne divadelný súbor Hahota, ktorý pracuje už
15 rokov a pre svojich verných divákov už odohral
toľko divadelných predstavení, že sa nám ich ani
nepodarilo porátať. Dôležitejšia, ako počet premiér
a repríz je radosť, humor a potešenie, ktoré prinášajú
amatérski herci svojim divákom doma, v okolitých obciach a dokonca i našim družobným priateľom v Maďarsku. Za desať rokov sa v súbore vystriedal rad
nádejných adeptov herectva, ktorí spoločne prežili
veľa krásnych chvíľ na skúškach, predstaveniach i vo
voľných chvíľach. Cenu prevzal vedúci súboru pán
Tibor Srejner.
Meno Anna Pokorná, má na slovenskej recitačnej
scéne priam zlatý cveng. Taký zlatý, ako je jej veľká
zbierka zlatých ocenení zo všetkých slovenských recitačných súťaží. Chceme byť taktní, a tak nebudeme
uvádzať, koľko rokov sa už pani Anička Pokorná venuje recitácii slovenskej poézie a prózy. Recituje tak
dlho, že je už stálicou recitačných prehliadok a súťaží a ozdobou našich kultúrnych programov. Pri tejto
príležitosti musíme spomenúť aj jej režisérsku prácu
a pedagogickú pomocpri príprave detí na recitačné
súťaže a jej aktívnu prácu vo výbore Matice slovenskej. Cena mesta jej bola udelená pri príležitosti jej
životného jubilea.
Pán Ladislav Chudý, ktorého všetci Sládkovičovčania poznajú ako Laci báčiho, je nestorom hneď
v dvoch odboroch. Za mladi bol vynikajúcim futbalistom a dodnes je veľkým futbalovým fanúšikom. Dnes
však chceme oceniť jeho prínos v oblasti kultúry,
presnejšie jeho maliarsku prácu, ktorej sa venuje už
nespočet rokov. Pravidelne vystavuje svoje obrazy
na autorských výstavách v  Sládkovičove, ale vystavoval aj inde. Jeho obrazy plné farieb a optimizmu

ocenení zľava: Ladislav Chudý, Tibor Šrejner, Anna Pokorná, Erik Varga, Arpád Dömötör, Štefan Drozd,
Margita Dóková, Henrich Chládek, Ján Paulo, Anton Uher, Tibor Alpár a Marián Halmeš
nám prinášajú radosť a krásu. Cenu mesta obdržal
pri príležitosti krásneho životného jubilea – 85 rokov
a hoci mu už zdravie veľmi neslúži, stále sa aktívne
zúčastňuje kultúrneho a spoločenského života.
Slovenského špičkového strelca v trapových discilpínach Erika Vargu spája zo Sládkovičovom práca a bývanie. Účastník olympijských hier v Pekinku,
ktorému iba o vlások uniklo olympijské finále v trape,
patrí k špičke našej športovej streľby. Už v roku 2006
a 2007 bol vyhodnotený medzi najlepšími slovenskými reprezentantmi v športovej streľbe, ktorá je po kanoistike našim najúspešnejším športovým odvetvím.
Vrcholom tohoročnej sezóny bola určite jeho účasť
na olympiáde, ale výborne reprezentoval Slovensko
aj na svetovom pohári. Mesto Sládkovičovo ocenilo
jeho športové úspechy udelením Ceny mesta za
rok 2008 a pripájame aj želanie ďalších športových
úspechov.
Ďalším laureátom Ceny mesta je legenda slovenského motoristického športu pán Arpád Dömötör.
Hoci sa v svojej športovej kariére ako medzinárodný
športový rozhodca veľakrát dostal ďaleko do sveta, vždy si našiel čas na organizovanie športových
podujatí pre sládkovičovské deti. Na športovom dni
pred pár týždňami sme si uvedomili, že chlapci, ktorí
sa pod jeho taktovkou naháňajú na bicykloch po trati,
sú už vnúčikovia tých, pre ktorých Öcsi organizoval
prvé zväzarmovské súťaže. Jeho životný optimizmus
je nákazlivý, jeho energia nevyčerpateľná a my dúfame, že ešte dlhé roky bude odovzdávať svoje bohaté
skúsenosti mladým. Cena mesta je ocenením jeho
doterajšej práce ale aj povzbudením do budúcnosti.
Pán Štefan Drozd sa po dlhé roky venoval futbalu. Už ako malý chlapec sa najradšej naháňal za
loptou a ako aktívny hráč dosiahol veľa futbalových
víťazstiev. Neskôr pracoval ako tréner a funkcionár
Slavoja Sládkovičovo. Vo svojej trénerskej ére zaznamenal najväčšie úspechy v žiackych a dorasteneckých družstvách. Boli to zlaté časy nášho
mládežníckeho futbalu a práve tréner Štefan Drozd
mal na úspechoch našich mladých futbalistov veľký
podiel. Dokázal malých chlapcov správne motivovať
a naučil ich prvé písmenká futbalovej abecedy. Za
túto obetavú prácu mu bola udelená Cena mesta
a my si želáme, aby sa zlaté časy sládkovičovského
futbalu vrátili.
Pani učiteľka Margita Dóková sa nedávno dožila
krásneho životného jubilea a mohla by zaslúžene od-

počívať na dôchodku. Ale žena s jej životnou energiou, ktorú jej úprimne závidíme, stále stojí za katedrou
a vychováva deti. Prezradíme vám, že kolegyne jej
k sedemdesiatke darovali permanentku na kúpalisko,
čo svedčí o jej vitalite. Snáď každý, kto chodil v Sládkovičove do základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, si s láskou spomína na Margitnéni,
ktorá mnohé deti priviedla k láske k športu a určite
sú jej vďační žiaci, ktorí na jej hodinách získali dobré
základy slovenčiny. Cena mesta jej bola udelená za
zásluhy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Pre 50-timi rokmi bola založená miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a za ten
dlhý čas naši záhradkári usporiadali nespočet zaujímavých akcií, výstav, prednášok a súťaží. Je pravdou, že časy, keď v každej sládkovičovskej záhrade
stál fóliovník a nekonečné hriadky zeleniny, ovocných stromov a na trhovisku sa stoly prehýbali pod
kopami ovocia a zeleniny, ktoré vypestovali členovia
tejto organizácie, sú už iba spomienkou. Tejto situácii
sa prispôsobila aj naša záhradkárska organizácia
a dnes usporadúva súťaž o najkrajšiu okrasnú záhradu, záhradnícke trhy, ale aj tradičnú výstavu ovocia
a zeleniny. Ich 50-ročnú prácu ocenilo mesto udelením mesta. Cenu prevzal pán Anton Uher.
Pán Ján Paulo je hasičom už od detstva a celá
jeho rodina je úzko spätá s hasičskou zbrojnicou.
V  rokoch 1974–1986 vykonával funkciu veliteľa nášho
hasičského zboru a pracoval v najvyšších orgánoch
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Dnes je predsedom DHZ v Sládkovičove a okrem
iných vyznamenaní je aj nositeľom najvyššieho hasičského vyznamenania „Zaslúžilý člen Dobroveľnej
požiarnej ochrany“. K jeho zbierke ocenení pribudne
ešte jedno – Cena mesta, za dlhoročnú a obetavú
prácu v hasičskom zbore.
Meno Henrich Chládek môžete nájsť na mnohých knihách v kolónke „preložil“. Tejto zaujímavej
prekladateľskej práci sa venuje už od čias vysokoškolských štúdií a dnes jeho bibliografia obsahuje viac
ako desať titulov prevažne s lekárskeho prostredia.
Spomenieme iba niekoľko najznámejších anglicky
píšucich autorov, ktorých prekladal – Leonard Goldberg, Robin Cook či Ken McClure. Jeho preklady
nájdete i v literárnych časopisoch ako Kultúrny život,
Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady,
Dotyky... Mesto Sládkovičovo ocenilo túto jeho prácu
udelením Ceny mesta.

mesto informuje
Ďalším držiteľom ceny mesta je pán Tibor Alpár.
Darcovstvo krvi je mimoriadne ušľachtilou aktivitou,
ktorá zachraňuje zdravie a životy iných. Slovenský
červený kríž udeľuje darcom plakety doktora Jana
Janského, českého lekára, ktorý už v r. 1906 popísal rozdelenie ľudskej krvi do štyroch skupín a bol
neúnavným propagátorom darcovstva krvi. Možno
práve vy ste pri operácii dostali transfúziu, možno
vaše dieťa hneď po narodení potrebovalo krv. Denne
sa stávajú nehody a nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať krv a možno práve na tom vrecúšku, ktoré
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dostanete, bude meno nášho spoluobčana Tibora Alpára, ktorý získal v tomto roku Zlatú Janského plaketu za 40 odberov. Mesto mu za túto záslužnú činnosť
udelilo Cenu mesta.
V porevolučných hektických rokoch prešlo naše
poľnohospodárstvo obrovskými zmenami. Pôda sa
vracala reštituentom, zanikli mnohé poľnohospodárske družstvá a štátne majetky, ale vznikali aj nové
subjekty. Skupina mladých odborníkov, ktorí mali
výborné vzdelanie, skúsenosti a aj potrebnú silu a
entuziazmus založili poľnohospodársku firmu SEMA

H.Š., ktorá s úspechom prežila transformáciu slovenského poľnohospodárstva a dnes výborne funguje
i v neľahkých podmienkach. Ich výborné výsledky
ocenilo mesto udelením Ceny mesta v oblasti ekonomického rozvoja. Cenu prevzal Ing. Marián Halmeš.
Všetkým držiteľom Ceny mesta blahoželáme.
Krásna tradícia oceňovania občanov, ktorí významnou mierou prispievajú k rozvoju nášho mesta bude
určite pokračovať a my veríme, že fakt, že Sládkovičovo si váži prácu svojich občanov, je tou správnou
motiváciou pre nás všetkých.                       ES

21. MIMORIADNE ZASADNUTIE MZ V SLÁDKOVIČOVE 12.12.2008
Rokovanie 21. zasadnutia MsZ otvoril a viedol primátor  mesta Ing. Anton Szabó.
Poslanci prerokovali a schválili uznesenia:
• spolufinancovanie projektu „Spoločný rozvoj
turizmu v mestách Kapuvár a Sládkovičovo
prostredníctvom termálnych kúpalísk„ vo výške
5 % z celkovej sumy cca 307 704,80 Sk t.j.
15 385,24 €, kde mesto vstupuje ako cezhraničný partner,

• úver vo výške 1 200 000,– Sk ( 39 832,70 €) na
vybudovanie protipožiarnej ochrany na budove
Kongresové, informačné a poradenské centrum
s rekreačno–relaxačným komplexom TK VL.
• zmenu článku IV. Orgány neziskovej organizácie, v časti A. Správna rada, bod 2 a bod 3
štatútu Poliklinika Sládkovičovo, n.o.,
• dodatok č. 1 k štatútu Poliklinika Sládkovičovo, n.o., týkajúci sa zmeny článku IV. Orgány

neziskovej organizácie,
• odvolalo z funkcie členov Správnej rady neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo
• zvolilo za členov Správnej rady Poliklinika
Sládkovičovo, n.o. – PhDr. Terézia Pethőová,  
MVDr. Pavel Bartaloš, PaedDr. Attila Takács,
Mgr. Tibor Bagi a Alexander Bende.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

22. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 10.12.2008
Rokovanie 22. MsZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu.
Interpelácia poslancov:
• poslanec MVDr. Bartaloš  žiadal doriešiť zvýšenie
viditeľnosti pri výjazde z ulice Jesenského na
ulicu Galantskú,
• odpovedal primátor, že predpokladá, že v roku
2009 bude budovaný na križovatke Sereďská–
Galantská kruhový objazd a tento by riešil celú situáciu. Mesto môže o riešenie požiadať dopravný
inšpektorát a správu ciest.
Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai vykonala kontrolu plnenia uznesení z 20. a 21. zasadnutia MZ, kde skonštatovala, že uznesenia sú splnené,
prípadne sú v štádiu plnenia.
Poslanci prerokovali a schválili uznesenia:
• návrh 4. úpravy rozpočtu mesta na rok 2008,
ktorou sa znižuje rozpočet v príjmovej a výdajovej
časti o 40 084 000,– Sk (1 330 545,– €),
• rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2009 v
príjmovej i výdajovej časti vo výške 4 510 257,– €
(135 876 000,– Sk) ako záväzný a zobrali na
vedomie nezáväzné rozpočty na roky: 2010
– 7 572 695,– € a 2011 – 5 526 356,– €,
• záväzný rozpočet MsKS Sládkovičovo na rok
2009 v príjmovej i výdajovej časti vo výške 38
365,– €  a zobrali na vedomie nezáväzné rozpočty na roky: 2010 – 49 100,– € a 2011 – 50 470,– €,
• rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na
rok 2009 v príjmovej i výdajovej časti vo výške
336 355,– € – záväzný a zobrali na vedomie
nezáväzné rozpočty  na roky: 2010 – 361 996,– €
a 2011 – 387 296,– €,
• záväzný rozpočet Spojenej školy Sládkovičovo
na rok 2009 v príjmovej i výdajovej časti vo výške
– prenesené kompetencie 325 300,– €, originálne
kompetencie 469 694,–  € a zobrali na vedomie
nezáväzné rozpočty na roky 2010 – prenesené
komp. 338 578,– € originálne komp. 471 354,– €,
a 2011 prenesené komp. 343 557,– €, originálne
komp. 474 673,– €,
• rozpočet Základnej školy S. Petöfiho s MŠ
s VaVJM v Sládkovičove na rok 2009 v príjmovej
i výdajovej časti vo výške – prenesené komp.
159 331,– € originálne komp. 60 413 € – záväz-

ný a zobrali na vedomie nezáväzné rozpočty
na roky: 2010 – prenesené komp. 159 331,– €
originálne komp. 63 068,– €, a 2011 – prenesené
komp. 159 331,– € originálne komp. 64 728,– €,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 64/2008 o dani z nehnuteľnosti
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 65/2008 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Sládkovičovo,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 66/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Sládkovičovo
• súhlas so vstupom mesta Sládkovičovo do Občianskeho združenia TNC Bohdanovce, vstup sa
týka vybudovania „Cesty pre nemotorové vozidlá
TNC – Grófa Zichyho“
• odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta vo výške
1 mes. platu,
• odmeny za II. polrok 2008 pre poslancov MZ
a pre veliteľa DHZ,
• odmenu pre riaditeľa Technických služieb Sládkovičovo vo výške 1 mes. platu,
• odmenu pre vedúcu MsKS Sládkovičovo vo výške
1 mes. platu,
• poskytnutie finančných prostriedkov pre Ing.
Adrianu Némethovú, Fučíkova 405/208 Sládkovičovo (nájomný byt) na osadenie sprchového kúta
v celkovej sume cca 20 000,– Sk,
• pridelenie uvoľneného dvojizbového nájomného
bytu na Fučíkovej ul. č. 404/205 pre Viliama
Krišku s manželkou Evou,
• pridelenie uvoľneného bytu na Cukrovarskej ul. č.
241 byt č. 2 pre Júliu Farkašovú a Lad. Farkaša
• vyplatenie hodnoty akcií, ktoré boli odsúhlasené
uznesením MZ č. 392/MZ–2005 dňa 2.2.2005
v hodnote 106 900,– Sk pre Petra Hraška, bytom
Richterova 1119, Sládkovičovo,
• vyplatenie hodnoty akcií, ktoré boli odsúhlasené
uznesením MZ č. 418/MZ–2005 dňa 23.3.2005
v hodnote 106 900,– Sk pre Alžbetu Hraškovú,
bytom Pažitná 10, Trnava,.
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali a zobrali na vedomie nasledovné uznesenia:
• stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu
mesta Sládkovičovo na rok 2009,

• „Postup pri premene majetkových hodnôt a peňažných súm a kontinuite právnych vzťahov“,
• Správu hlavného kontrolóra z kontroly držiavania
Všeobecne záväzných nariadení mesta,
• správu hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zmluvných podmienok projektu „Kongresové,
informačné a poradenské centrum s rekreačno–relaxačným komplexom Termálne kúpalisko
Vincov les Sládkovičovo“.
Diskusia:
• primátor mesta informoval o príprave stavebného
obvodu pre individuálnu bytovú výstavbu na
Budovateľskej ulici, kde by mohli vzniknúť tri nové
ulice a cca 40 stavebných pozemkov. Mesto vykúpi pozemky od terajších vlastníkov, zabezpečí
vybudovanie inžinierskych sietí (cca 600,– Sk/m2)
a následne pozemky bez zisku predá záujemcom,
• Juraj Pethő, ako vlastník pozemku v tejto lokalite
v diskusii povedal, že je ochotný predať svoj
pozemok na tieto účely, ale nie za cenu 200,–Sk,
• primátor mesta odpovedal, že týmto sa zmenší
stavebný obvod len na dve ulice, t.j. len 26
stavebných pozemkov,
• zástupca primátora mesta p. Bende v diskusii
povedal, že podmienky musia byť pre všetkých
rovnaké, aj za tú cenu, že jedna ulica nebude
otvorená,
• vedúca MsKS p. Sudová informovala prítomných
o chystaných kultúrnych podujatiach,
• občan nášho mesta v diskusii kladne poukázal na
budovanie chodníkov v meste a pýtal sa na ďalšie
etapy budovania chodníkov,
• odpovedal primátor mesta – mesto má pripravené
projektovú dokumentáciu na dobudovanie chodníkov v meste, ale z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov čaká na výzvu z Eurofondov,
• pán Talamon v diskusii poukázal na chýbajúci
chodník na Galantskej ulici,
• odpovedal primátor mesta, že výstavba kruhového objazdu by riešila aj túto problematiku.
Primátor mesta na záver poďakoval poslancom za
celoročnú prácu a všetkým prítomným poprial veľa
šťastia v novom roku.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

mesto informuje
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KOMUNÁLNY ODPAD
   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schvaľovali rozpočet mesta. Možno si mnohí z vás
ani neuvedomujú, aká veľká suma
z rozpočtu mesta pripadá na komunálny odpad. A táto suma sa počas
roka ešte často navyšuje z dôvodu
likvidácie čiernych skládok, ktoré
tvoria naši obyvatelia.
Často počujem, ako sa ľudia
dožadujú ďalších smetných nádob,
navyše toho, čo im predpisuje zákon. V tomto prípade naozaj nejde
o to „veď ja na to mám“. Ide o to, že
všetok odpad naviac navyšuje náklady pri jeho zbere, pri jeho odvoze
a hlavne pri jeho uskladnení, ktoré
je z roka na rok drahšie. To, že sa
uskladňovanie zdražuje, je správne,
lebo toto je jedna z ciest ako si ľudia
začnú uvedomovať, že separácia

odpadu je nevyhnutná. Len dôkladnou separáciou sa dosahuje znižovanie množstva uskladňovaného
odpadu, ktorý zaťažuje našu Zem.
Veď nikto z nás tu nechce pre svoje deti a deti svojich detí zanechať
„veľké smetisko“. A za vyseparovaný odpad sa nám do mestskej pokladne vracajú nemalé prostriedky.
Okrem nedôsledného separovania odpadu ako negatívum vidíme
aj veľké množstvo neplatičov. Títo
sa delia na dve skupiny. Jedna skupina, podstatne väčšia, sú „klasickí
neplatiči“, druhá skupina, podstatne
menšia, sú obyvatelia, ktorí ubytovávajú vo svojich domoch či bytoch
študentov, robotníkov, ale túto skutočnosť nikde nehlásia a za smeti
ubytovaných platíme my všetci. Prvá
skupina spomenutých obyvateľov

UPOZORNENIE

sa už v dohľadnej dobe oboznámi
s exekučným príkazom. Vieme, že
to je veľmi nepopulárny krok, ale po
množstve výziev a upomienok bolo
nutné pristúpiť až k nemu. Druhá
skupina sa tiež postupne prezradí,
veď študentov či robotníkov, vychádzajúcich či prichádzajúcich takmer
denne do domu, si všimne každý.
   Keď si to všetko spočítame, výsledok je jasný. Dôslednou separáciou
a dobrou platobnou disciplínou sa
nielen znížia výdavky na komunálny
odpad, ale niečo aj zarobíme a za
ušetrené peniaze môžeme napríklad vybudovať detské ihrisko, alebo opraviť kus chodníka. Možností
investovať do budovania mesta je
veľa.
              Ing. Milena Poláková,
prednostka MsÚ

Dňa 25.12.2008 nadobudne účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 66/2008 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta
Sládkovičovo, podľa ktorého je zakázané používať pyrotechnické výrobky na
zábavné účely na verejných priestranstvách s  výnimkou  od  31.12. od 14.00 hod.
do  1.1.  do  2.00 hod.  V prípade zistenia
porušenia tohto VZN môže byť za tento priestupok uložená pokuta fyzickej  
osobe  podľa  zákona č. 372/ 1990 Zb.
o   priestupkoch v platnom znení do
1 000,– Sk (33,19 €), právnickej  osobe  
alebo  fyzickej  osobe  oprávnenej  na  
podnikanie podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pokuta do 200 000,– Sk (6 639,– €),
resp. možno uložiť aj prepadnutie alebo
zhabanie veci podľa zákona o priestupkoch v platnom znení.  

rozhovor s poslancom

JÁN NÉMETH, POSLANEC ZA m. č. NOVÝ DVOR

Ján Németh, 56 ročný, ženatý, otec troch dcér
a dedko 4 vnúčat, pracovník firmy Hordeum,
poslanec MZ Sládkovičovo
►Už štvrté volebné obdobie zastupujete
v mestskom zastupiteľstve záujmy občanov
miestnej časti Nový Dvor. Poprosíme vás
preto o stručné zhodnotenie, ako sa zmenil
život na Novom Dvore za toto obdobie.
Áno, už je to štvrté volebné obdobie, a za tie roky
sa udialo dosť zmien, ktoré ovplyvnili život občanov Nového Dvora. V tých prvých rokoch zásadným spôsobom ovplyvnila život občanov skutočnosť, keď sa postupne začala likvidovať živočíšna
výroba, kde bolo zamestnaných veľa občanov
Nového Dvora, ďalej, keď sa v rámci úsporných
opatrení prepúšťali zo zamestnania a boli nútení
cestovať za prácou do okolitých miest. Vážnym
zásahom do kvality života bola likvidácia obchodu s potravinami. Občania za nákupmi musia cestovať do okolitých obcí a miest. Na druhej strane
treba povedať, že v rámci možností a ochoty
MsÚ a poslancov MZ som sa snažil pre občanov
zabezpečiť realizáciu takých akcií, ktoré zlepšili
kvalitu života v tejto časti Sládkovičova.
Nedá mi nespomenúť osadenie autobusovej
zastávky, plynofikáciu miestnej časti, vybavenie
zastávky na znamenie pre kolárovský diaľkový
autobus, uloženie nového telefónného vedenia
do zeme a možnosť realizácie prípojky do každej domácnosti, vybudovanie nového prívodu
a rozvodu pitnej vody a zhotovenie chodníka so
zábradlím k autobusovej zastávke a osadenie

osvetlenia tochto chodníka, čím sa výrazne prispelo k bezpečnosti občanov prichádzajúcich na
zastávku.
►Ktoré problémy najviac „pália“ Novodvorčanov?
Dá sa povedať, že čo človek, to iný názor, čo sa
týka problémov na Novom Dvore. Ale z hladiska
enviromentálneho treba jednoznačne presadzovať a podporovať realizáciu kanalizácie a ČOV-ky,
aby sme už konečne neznečisťovali naše životné
prostredie, ďalej mám za to, že tých cca 165 občanov (47 rodín) má právo mať jeden primeraný
obchod so zmiešaným tovarom, podobným ako
pred rokom 1989, aby nemuseli za každou maličkosťou cestovať do okolitých miest a obcí.
►Často na Novom Dvore počujeme názor, že
mesto sa o túto „okrajovú“ časť nestará
a rozvoj mesta občania miestnej časti
nepociťujú. Aká je skutočná situácia?
K tejto otázke je ťažké vyjadriť sa jednoznačne,
lebo každý občan môže pociťovať starostlivosť zo
strany MsÚ rozdielne. Čo sa mňa týka ako poslanec MZ tvrdím, že vzhľadom k tomu, že som
nikdy nenadnášal nereálne a neopodstatnené požiadavky pre Nový Dvor, ba snažil som sa riešiť
niektoré veci svojpomocne – brigádou, nie vždy
boli naše požiadavky pochopené a odsúhlasené.
Čo sa týka názoru, že občania Nového Dvora
nepociťujú rozvoj mesta a že majú pocit, že sme
okrajovou časťou mesta? Bude to asi tým, že my
bývame na Novom Dvore a nás pália problémy,
ktoré sa dotýkajú priamo nás. Napríklad, aby sa
už okrem vyššie uvedených problémov vyriešilo
aj to, keď sa niekto nestará o svoju budovu, ktorá
ohrozuje svojim dezolátnym stavom deti, ktoré
tam pobehujú a ešte na dôvažok vysype pred budovu vlečku betónového stavebného odpadu a aj
napriek tomu, že je vieme o koho ide, nedočkkáme sa nápravy.
►Ktoré problémy sa vám podarilo vyriešiť
s pomocou mesta?
Problémov a požiadaviek, ktoré sa riešili pomocou MsÚ a poslancov MZ bolo za tie roky viac

a tie, ktoré sa už vyriešili som spomínal v  odpovedi na prvú otázku.
►Ako sa angažuje firma Hordeum, ktorá
jediná sídli na Novom Dvore, na každodennom živote občanov?
Firma Hordeum s.r.o., sídliaca na Novom Dvore
je firmou, ktorá v maximálnej miere pomáha pri
akciách, ktoré ako poslanec organizujem, či je to
v rámci brigád, alebo organizovania športového
popoludnia pri príležitosti MDD a pod. Poskytuje
techniku, ktorá je nevyhnutná k realizácii takýchto akcií. No treba povedať, že firma Hordeum
s.r.o. už nie je jedinou firmou na Novom Dvore.
Presťahovala sa sem aj firma Sema HŠ, ktorá
prostredníctvom Ing. Halmeša nám tak isto vychádza v ústrety a pri organizovaní MDD je našim
významným sponzorom. Preto som veľmi rád, že
sa práve týmto dvom firmám dostalo ocenenia
mesta Sládkovičova.
►Aké sú pracovné príležitosti na Novom
Dvore a kam dochádzajú Novodvorčania
za prácou?
Pracovné príležitosti sú tu vo veľmi obmedzenom
počte a sú samozrejme obsadené. To znamená,
že veľká časť občanov je nútená za prácou cestovať do okolitých miest ako Sládkovičovo, Senec,
Bratislava.
►Čo by ste považovali za ideálny stav, ktorý
by priniesol občanom Nového Dvora spokojnosť vo všetkých oblastiach?
Ideálny stav, dovolím si povedať, nikdy nebude
existovať, lebo život prinesie vždy nejaké problémy a požiadavky a bude len na nás, poslancoch
a MsÚ, aby sme dokázali pružne reagovať, samozrejme, na reálne a opodstatnené potreby občanov. No som si istý, že už spomínaný obchod by
bol veľkým prínosom pre občanov Nového Dvora
aj z hľadiska výhľadu do budúcnosti. Predpokladám, že je len otázkou času, vzhľadom na požiadavky na stavebné pozemky, že aj na Novom
Dvore dôjde k vytvoreniu stavebných pozemkov
a potom otázka predajne potravín, alebo ČOV
a  kanalizácie bude prioritou č. 1.                 redakcia
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JESENNÉ AKTIVITY SPOJENEJ ŠKOLY V SLÁDKOVIČOVE
Jeseň je ročné obdobie, ktoré mnohých neláka, pretože po horúcich dňoch
leta nastanú sychravé dni a príroda zosmutnie. Tohtoročná jeseň nás však milo
prekvapila. Teplé slniečko a nádherné farby prírody nás vylákali do prírody za
rôznymi aktivitami.
Prvou z nich bola návšteva dopravného ihriska v Galante, ktorej sa od 27.
do 29.10.2008 postupne zúčastnili žiaci 1. až 5. ročníkov. Počasie žiakom aj
pedagógom prialo. Teoretická časť prebiehala v učebni, kde žiakom inštruktorka zaujímavým spôsobom priblížila dianie na cestách. Potom si žiaci prakticky precvičili rôzne dopravné situácie na dopravnom ihrisku na dopravných
prostriedkoch, ktorými boli bicykle a kolobežky. Námety z dopravného ihriska
žiaci využili na rôznych vyučovacích hodinách – výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie, čítanie. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať združeniu rodičov, ktoré financovalo prepravu na dopravné ihrisko.
Druhou akciou bola dňa 27.10.2008 súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu a najkrajšieho šarkana. Táto súťaž má na našej škole už niekoľkoročnú
tradíciu a teší sa veľkému záujmu hlavne u žiakov prvého stupňa. Výrobky
boli zaujímavé a kreatívne, čím pripravili pre hodnotiacich pedagógov náročnú
úlohu pri ich vyhodnotení. Najkrajšia tekvica, ktorá predstavovala orientálneho
slona, putovala do súťaže COOP Jednota, kde sme získali I. miesto a s ním aj
finančnú odmenu pre školu.
V rámci prvouky sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili tretej akcie, v rámci

ktorej navštívili dom Hrdlicovcov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do života našich predkov a porovnať ho so súčasným. Pani Hrdlicová pútavým spôsobom
podala výklad k „domu“ zariadenému v ľudovom štýle, ktorý obsahuje množstvo historických predmetov – nábytok, odevy, obuv, kuchynské potreby ako
taniere, hrnce, príbory, mlynčeky, tĺčiky a pod. Žiakov zaujal aj hospodársky
dvor s množstvom starobylých poľnohospodárskych náradí a strojov.
Mgr. Božena Mikušová, učiteľka SŠ Sládkovičovo

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Aj v minulom čísle mestského spravodaja Život
v Sládkovičove sme vás informovali o živote našej
školy. Ani odvtedy sa život u nás nezastavil a preto
vás chceme znovu v krátkosti oboznámiť s dianím
u nás.
Bábkový súbor „Diócska” 11. októbra zavítal do
Budapešti, kde veľkomestu naše deti predstavil
svoje umenie, herecké nadanie. Predstavenie nezostalo bez odozvy. Zožal obrovský úspech a samozrejme sú očakávaní i v budúcnosti. Po predstavení nasledoval „zázrak”, totiž naši malí herci
navštívili Palác zázrakov (Csodák Palotája), kde
mohli vyskúšať svoju zručnosť a rôzne logické hry.
Naši malí bábkari si musia ešte na oddych počkať,
pretože sú pozvaní ešte do Jahodnej, Nových Zámkov a Veľkej Mače, sme presvedčení, že zožnú taký
istý úspech ako v Budapešti.
História znamená pre všetkých kúsok minulosti. Nesmieme zabudnúť na historické udalosti,
pretože by sme tým zapreli svoju minulosť. Žiaci
Základnej školy Sándora Petőfiho s VJM si každý
rok slávnostným programom pripomenú významné

historické udalosti. 6. októbra sme spomínali na
mučeníkov z Aradu. V programe nám žiaci priblížili
posledné hodiny trinástich mučeníkov. 23. októbra
sme si pripomenuli revolúciu v roku 1956.
Žiaci našej školy, od tých najmenších po tých
najstarších sa zúčastnili na hudobnom koncerte.
Piesne Attilu Zsapku nám zlepšili náladu a všetky
vekové kategórie veselo spievali ľúbozvučné melódie a piesne.
Popritom, že naši žiaci spievajú, spomínajú, vystupujú, nezabúdajú ani na dopravu a dodržiavanie
dopravných predpisov. Žiaci prvého stupňa navštívili Šaľu, kde aj v praxi dokázali, že poznajú dopravné predpisy a že ich využívajú i v praxi. Veľmi sa im
páčila hra na dopravnom ihrisku a zo Šale sa vrátili
plní zážitkov. S radosťou oznamovali každému, ako
výborne zvládli znalosť dopravných predpisov.
25. októbra sa naši žiaci zúčastnili na oblastnej
prehliadke folklórnych súborov, ktoré organizovala
MO Csemadoku. V kultúrnom dome, kde do večera hrala ľudová hudba, nadšene tancovali domáce
a hosťujúce súbory.

Keď je jeseň, tak je zber papiera. Pre žiakov jeseň neznamená len začiatok školského roka a obdobie učenia, ale aj zber papiera. Žiaci našej školy
doslova prepadli ulice Sládkovičova a ako včeličky
zbierali papier. Výsledkom tohto „prepadu“ bolo
viac ako 8 000 kg papiera. Za ich usilovnosť im patrí
pochvala, a dúfame, že vydrží.
Príchodom Vianoc mestá a obce dostanú slávnostnú výzdobu, usporiadajú sa tradičné vianočné
trhy. Vo viacerých veľkomestách Európy sú obrovskou atrakciou trhy, ktoré aj očiam aj duši ponúknu
nezabudnuteľný zážitok. Naša škola už viackrát
navštívila v predvianočnom období Viedeň a samozrejme nebolo tomu inak ani v tomto roku. Pedagógovia, žiaci i rodičia si pozreli vianočné trhy, ktoré
im ponúkli množstvo zážitkov. Vo Viedni si naši žiaci mohli i v praxi vyskúšať svoje znalosti z cudzieho
jazyka, ktoré získali na hodinách cudzieho jazyka.
Vianočné trhy vo Viedni boli pre návštevníkov nezabudnuteľným, fantastickým zážitkom.
Mgr. Katarína Baloghová

VÝSTAVA V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Tradíciu organizovania výstav výtvarných prác žiakov špeciálnych základných škôl v okrese Galanta založila naša sládkovičovská špeciálna škola
v  spolupráci s MsKS a tento výborný nápad prevzalo Okresné osvetové stredisko v Galante a už osem rokov organizuje súťaž a k nej patriacu putovnú
výstavu všetkých ocenených prác. Každý rok sa mení téma súťaže a v tomto
roku deti tvorili na tému „Ja a moja vysnívaná krajina“
Putovná výstava sa tentoraz konala v priestoroch špeciálnej školy a na vernisáži sa zúčastnili zástupcovia Okresného osvetového strediska v Galante,
primátor mesta Ing. Anton Szabó, pracovníčky MsÚ a hostia z ostatných sládkovičovských škôl. Deti si pod vedením vychovávateliek zo školského klubu
pre nich pripravili krásny kultúrny program, pohostenie a pekné darčeky.
V rámci vernisáže boli ocenení žiaci školy, ktorí sa v krajskej súťaži „Farebný svet Rómov“ umiestnili na popredných miestach: Sindy Danišová, Ružena
Lakatošová, Nikolas Bobál, Patrik Lakatoš, Mária Lakatošová a Roman Slepčík. Deti dostali darčeky od Mgr. Margity Knappovej a od MsÚ Sládkovičovo.
Deti z tejto školy sa pravidelne zúčastňujú všetkých súťaží a prehliadok
a vždy si odnášajú výborné ocenenia. To svedčí nielen o tom, že máme veľmi
šikovné deti, ktoré vedia výborne recitovať, kresliť, spievať a tancovať, ale aj
o dobrej pedagogickej práci celého učiteľského zboru, ktorý deti na súťaže pripravuje.                                                                                                          ES
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MESTSKÝ VIANOČNÝ KONCERT
12.12.2008, 12 dní pred štedrým dňom, naše
mesto organizovalo vianočný trh a vianočný koncert. Na trhu sa zúčastnili všetky sládkovičovské
školy a návštevníci si mohli vybrať z pestrej ponuky vianočných dekorácií, ale i pochúťok. Každý
si odniesol domov aspoň maličkosť pre potešenie
a zároveň finančne prispel našim deťom.
Vianočný koncert bol posledným kultúrnym
podujatím v roku 2008 a vďaka našim výborným
spevákom, obetavým organizátorom a sponzorom
bol aj podujatím najúspešnejším. Všetci účinkujúci
– Edita Frantová, Denisa Zahorecová, Veronika
Hrdlicová, Radko Lošonský, Dominika Novotová,
deti zo špeciálnej základnej školy, Paul Russell
(hosť z Anglicka), Andrea Demovičová, Simona
Botlová, Radoslav Kadlečík, Zuzana Bachratá,
Kristína Némethová, Melinda Šrejnerová, evanjelický spevácky zbor, ktorý dirigoval zbormajster
Vladimír Kopáčik, Milena Bedčová, Erika Katonová,
Andrejka Horácseková, Zita Karácsonyová, Edina
Kovácsová, Dóra Lovászeková a Petra Rumanová,
boli úžasní. Ich výkony boli krásnym zážitkom pre
divákov a zadosťučinením všetkým pedagógom,
vedúcim súborov a kultúrnym pracovníkom, že ich
práca prináša krásne ovocie.
Ďakujeme pani poslankyni Teréziii Pethőovej
za krásnu myšlienku, Edite Frantovej za odbornú
pomoc, pracovníčkam MsKS, babičkám z klubu

dôchodcov, ktoré napiekli medovníčky, sponzorom
– pánovi Alexandrovi Bendemu a pani Edite Frantovej, všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní koncertu a samozrejme divákom, ktorí do posledného
miesta zaplnili hľadisko.
Finančná zbierka organizovaná v rámci koncertu
vyniesla 3 100,- Sk, za ktoré pani učiteľky nakúpia

deťom hračky pod škôlkársky vianočný stromček.  
Prajeme vám pokojné sviatky plné lásky a radosti, krásnych darčekov a ešte krajších chvíľ, ktoré prežijete so svojimi najbližšími. Do nového roku
vám všetkým želáme zdravie, šťastie a lásku. Nech
má rok 2009 iba 365 šťastných dní...                 ES

KONCERT OZ REBELS
OZ Rebels Sládkovičovo pripravilo akciu pre všetkých milovníkov rockovej
hudby, ale tiež motorkárskeho životného štýlu a pre tých, ktorým niečo hovorí
slovko „tetovanie“. Na tejto párty chalani z OZ Rebels spolu s tetovacím štúdiom
Tatoo Fenix Galanta chceli širokej verejnosti ukázať svoj životný štýl, ale tiež zároveň svoje hobby. Na párty sa nám predstavili tri rockové kapely: Last Chance
(Hard core z DS), Devils Street 13 (rocka billy), ktorá zahrali nezabudnuteľný
rock and roll zo 60. rokov a Interpid (revival Metalica – najlepší revival v strednej
EÚ). Popri hudobných prezentáciách bola aj sprievodná akcia – Tetovacia show.
V zasadačke sa stretlo 9 štúdií z celého Slovenska, aby predviedli, čo dokážu a boli hodnotený samými návštevníkmi. Prvé miesto za najlepšie tetovanie
získalo Tetovacie štúdio z BB. Počas celej párty sa diváci mohli  zúčastniť na
rôznych súťažiach, napr. najväčšie tetovanie, pitie piva, najkrajšie tetovanie,... Po
koncertoch čakalo mužské pokolenie „prekvapenie“, ktoré divákom predstavilo
jedinečný motocykel CUSTOM BIKE, ktorý zhotovil HIM motoshop.
Party sa nám veľmi podarila a máme na ňu super ohlasy. Určite v tejto
aktívnej činnosti budeme pokračovať zase o rok. V mene celého Motoklubu
REBELS ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali, sponzorom a mestu
Sládkovičovo.                                                                        Michal Hanes, secretary OZ Rebels

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
MsKS každoročne organizuje stretnutie našich najmenších občiankov
s Mikulášom, ktorého sprevádzala
krásna anjelíčka „Deniska“ a iba trochu strašidelný čert „Milan“. Speváci
zo základnej umeleckej školy si pre
deti pripravili vianočné piesne, ktoré
rozozneli námestie pred podnikateľským inkubátorom.
V tomto roku musíme obzvlášť pochváliť malé detičky, ktoré smelo vystúpili v programe, recitovali a spievali
tak krásne, že si Mikuláš od dojatia aj
poplakal. A keď bol taký „namäkko“,
ani veľmi nepátral po tom, ktoré deti
boli naozaj po celý rok dobré a ktoré
predsa len trochu neposlúchali a vy-

viedli zopár huncútstiev a rozdal celé
koše sladkostí všetkým deťom. Nakoľko sa deti stávajú „úzkym profilom“
(dnes si mladí ľudia musia dvakrát alebo radšej trikrát rozmyslieť, či si môžu
dovoliť dieťatko), aj Mikuláš je veľmi
tolerantný a odmenil všetky deti.
Dúfame, že sme detičky potešili
a ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si
našli čas, aby vzali svoje ratolesti na
stretko s Mikulášom. Ďakujeme aj sponzorom – Ing. Viliamovi Kurincovi, pani
Magde Frantovej a pánovi primátorovi,
ktorý prišiel pozdraviť detičky a zasvietil
im úžasný vianočný strom, ktorý Sládkovičovčanom darovala rodina Vidora
Kariku.                                               ES
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STRETNUTIE MILOVNÍKOV UMELECKÉHO PREDNESU

Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove s podporou Nadácie Matice slovenskej už po pätnásty raz pripravil stretnutie milovníkov umeleckého
prednesu, ktoré sa už tradične konalo 14. novembra 2008 v zborovej sieni
evanjelického cirkevného zboru a.v. v Sládkovičove. Na úvod si diváci vypočuli
zaujímavé hudobno-literárne pásmo o živote Terézie Vansovej, ktoré pripravila
Anna Pokorná a účinkovali v ňom Štefan Ternóczky a Marek Rajt, pedagógovia

základnej umeleckej školy, Mgr. Božena Mikušová, Mgr. Jolana Švihranová,
Dajana Hanesová a Kristína Popluhárová zo Spojenej školy v Sládkovičove.
V programe vystúpili recitátorky: Regina Grunzová (Július Satinský –Okuliarnatá láska), Milena Poláková (Miroslav Válek – Jesenná láska), Katarína
Valová (Ľudmila Podjavorinská – Klebetnice), Andrea Lukačovská (Anna
Podhradská – Sýty v Pánovi), Lenora Nátherová z Bratislavy (Vladimír Solouchin – Ako sa pije slnko a Neschovávajte sa pred dažďom), Alica Dömötörová (Mikuláš Kováč – Až vtedy), Zuzana Zelinková (Milo Urban – Človek,
ktorý hľadal šťastie), Anna Pokorná (Vojtech Mihálik – Krájanie a Veronika
Závodská z Malej Mače (Július Satinský – Dievčenská stratégia).
Ako zhodnotiť toto krásne kultúrne podujatie? Napadajú ma hneď dve slová, ktoré asi najlepšie charakterizujú tohoročné stretnutie recitátoriek – láska
a pestrosť. Láska bola hlavnou témou všetkých vystúpení. Láska vo všetkých
jej podobách, materinská, milenecká, manželská, naplnená i sklamaná, šťastná
i zúfalá. Úžasná bola pestrosť prejavov jednotlivých recitátoriek, ktoré divákom
predviedli bohatú paletu štýlov od klasiky, cez ľudovú nôtu, duchovné slovo,
expresívny prejav, tragiku, ale aj humor a nadsázku. Každé vystúpenie bolo
jedinečné, zaujímavé, poučné, nezabudnuteľné...
Je preto logické, že naše recitátorky žnú úspechy na všetkých pódiách. Najnovšou „trofejou“ je 2. miesto Zuzany Zelinkovej na Timravinej studničke v Lučenci.
Ako spomienku na predošlé ročníky vydal MO MS malý bulletin, v ktorom boli
spomenuté začiatky tradície organizovania stretnutí milovníkov umeleckého prednesu, vzácni hostia, ktorí sa našich podujatí zúčastnili a úspešné sládkovičovské
recitátorky.                                                                                                           ES

ČABAJSKÝ KLOBÁSKOVÝ FESTIVAL 2008

V dňoch 24.–26. októbra 2008 sa
v preplnenej športovej hale a okolitých veľkostanoch konal XII. ročník
Čabajského klobáskového festivalu.
Táto veľkolepá oslava klobások sa
konala priamo v rodisku najslávnejšej klobásky – v Békescsabe. Sobota
bola najdôležitejším dňom, keď sa
v  svätostánku konala súťaž vo výrobe
klobás, ktorá je najnavštevovanejším
podujatím celého festivalu. Podľa
informácií organizátorov sa súťaže
zúčastnilo 426 družstiev z Maďarska,
Slovenska, Chorvátska, Rumunska,
Nemecka a dokonca aj reprezentanti
Fínska. Súťažiaci krájali, mleli, dochu-

covali jedinečné klobásky, na ktoré
sa recitovali básne a spievali oslavné
piesne v neuveriteľnej atmosfére. Pre
zaujímavosť uvádzame, že súťažiaci
vyprodukovali 4,26 ton klobás.
Naše družstvo, ktoré reprezentovalo
mesto Sládkovičovo, súťažilo v zložení
– František Ruman, Ján Paulo a Vladimír Feješ, sa usilovalo čo najlepšie
prezentovat našu tradičnú kulinársku
kultúru nášho regiónu. Dobrý chýr
o tomto festivale sa za tých 12 rokov
rozniesol široko-ďaleko, o čom svedčí
mnohotisícová návštevnosť. Bolo príjemné, keď nás počas súťaže prišli povzbudiť  naši spoluobčania a priatelia
zo Sládkovičova. Miesta na čele súťaže si tradične podelili domáce družstvá
z Békéscsaby, ale my sme si odniesli
veľa úžasných zážitkov, nových priateľstiev a spomienok na stretnutia
s dobrými ľuďmi. A keď už spomínam
priateľov, rád by som poďakoval priateľom z družobného Csorvásu a jeho
slovenskej samospráve za priateľské
prijatie a pohostinnosť, ktorej sa nám
a našim rodinám dostalo počas celého
pobytu.                          František Ruman

Recept na pravú čabajskú domácu klobásu:
☻ 10 kg bravčového mäsa (stehno, pliecko, krkovička, bôčik),
☻ 5 dkg pálivej papriky,
☻ 20 dkg sladkej papriky,
☻ 24 dkg soli,
☻ 3 dkg cesnaku,
☻ 2 dkg kmínu.

REGIONÁLNE STRETNUTIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
25. októbra sa už po druhýkrát stretli folklórne súbory nášho užšieho regiónu. Pod pojmom užší región myslím iba asi 15 km obvod okolo mesta Galanta.
Na prehliadke sa stretlo 5 skupín, menovite folklórny
súbor Gyékényes z Malej Mače, ktorý sa na takomto stretnutí zúčastnil a prvýkrát, skupina Mátyus
z Horných Salíb, súbor Berkenye z Košút a samozrejme obidva súbory zo Sládkovičova: Ágacska a Új
Hajtás. V programe dostal každý účastník dostatok
priestoru na to, aby svojim umením získal priazeň
prítomného, ku podivu vo veľkom počte prítomné-

ho obecenstva. Záver hodinového programu patril
folklórnemu súboru Berkenye, ktorého vedúcim je
Peter Botló, ktorý v tomto roku získal na Antológii
ľudového tanca, celoslovenskej prehliadke maďarských folklórnych súborov, najvyššie ocenenie (popri takých súboroch ako sú Megyer z Veľkého Medera
a Szőttes z Bratislavy).
Po programe miestna organizácia Csemadoku
a pán primátor Ing. Anton Szabó pozvali účinkujúcich na občerstvenie. Je smutné, že po zábave,
ktorá bola po večeri, túžili už iba tanečníci z Košút

a zo Sládkovičova. Tí však príležitosť využili a do
polnoci veselo tancovali. Do tanca hrala hudobná
skupina Árgyélus z Komárna, ktorá je hudobným
doprovodom súborov Új Hajtás a Berkenye. Touto
cestou ďakujeme organizátorom za snahu a výdrž,
ktorou zorganizovali toto stretnutie. Dúfame, že sa
táto prehliadka uskutoční i na budúci rok, ale pevnejšie veríme v to, že počet účinkujúcich sa nezníži,
ale naopak pribudnú k nim ďalší milovníci ľudového
tanca a hudby.
–szm-
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MÚZEUM V SLÁDKOVIČOVE
Rodina Kolomana Hrdlicu je v našom meste
známa nielen svojou súdržnosťou, piatimi šikovnými deťmi, ale aj čímsi veľmi zaujímavým. Venujete sa zachovávaniu ľudových tradícií uchovávaním predmetov našich predkov. V staršej časti
domu zriadili múzeum. Zbierku rozšírili aj v časti
dvora, kde sa nachádzajú poľnohospodárske
stroje a náradia. Rodinu Hrdlicovcov v tradičných
krojoch sme mohli vidieť aj pred niekoľkými rokmi
na súťaži v kosení obilia. Zo svojej zbierky predviedli nielen kroje, ale aj zručnosť pri kosení.
Koloman Hrdlica oslávil nedávno životné jubileum 50 rokov. Pri tejto príležitosti mu srdečne
blahoželáme a položili sme mu niekoľko otázok
o netradičnom záujme.
►Viem, že pre Vás je rodina veľmi dôležitá.
Predstavte ju našim čitateľom.
Vyrastal som v malej rodine, ale dostal som veľa
lásky od rodičov a starých rodičov. Vždy som
chcel mať veľkú rodinu, aspoň 3 deti. Boh nás
obdaroval 5-timi. Všetky sú, zdá sa, vydarené. Od
rovesníkov sme utŕžli veľa poznámok a úškrnov
– „toľko detí?“. Nevšímali sme si ich otázky „ako
ich vychováš?“, „iste ich ukrátiš, lebo ich je viac.“
Kde sa najedia šiesti, naje sa aj siedmy. Ťarcha
starostlivosti o domácnosť bola vždy na manželke. Doniesť do špajze, či do „sýpky“ bola moja
starosť. Prečo veľká rodina? Viete si predstaviť,
keď sedíte okolo veľkého stola? Stôl je plný nielen
jedlom, ale aj nami – mojou rodinou, vtedy som
vždy šťastný.
►Človek zažíva radosti i starosti. Život prináša úspech i sklamania ... Ako je to s vami?
Ako by som definoval život? Ako tok rieky, ako
búrlivú hladinu mora. Iste sa to dá aj takto nazvať.
Bolo by to odo mňa egoistické, keby som povedal,
že išlo všetko ľahko. Aj v našej rodine boli starosti
i radosti ako v každej inej. Vždy, keď sa zamračí,
dúfame, že sa znova rozsvieti slnko. Veľká rodina
pomáha prekonávať všetko, vždy jeden druhého
povzbudí. A tak sme vždy spolu riešili problémy.
Najväčšia radosť v našej rodine bol príchod detí.
Starosti prichádzali, ale snažili sme sa z detí vychovať zodpovedných a správnych ľudí.
►Krásny dvor, záhrada, oáza pokoja. To je
obydlie, v ktorom žije rodina Hrdlicových,
kde sa nachádza kus našej minulosti. Ako
sa zrodila myšlienka budovať si súkromné
múzeum?
Moja terajšia práca je náročná a je veľmi potrebné,
aby človek mal miesto, kde môže, ako sa hovorí,
prehodiť stranu i myšlienku. Mám prácu, akú som
vždy chcel mať. Veľa cestovať, pracovať s ľuďmi.
Naplnila sa mi túžba. Stretávam sa s rôznymi ľuďmi, s rôznymi názormi a to ma napĺňa. Myšlienka
založiť múzeum vznikla z jednej obyčajnej rohovej
lavice, ktorá stála na prahu zániku alebo znovuzrodenia. Osud rozhodol o znovuzrodení. Lavicu
som zachoval. Môžem s určitosťou povedať, že
má zas takú úlohu ako v minulosti. Sedeli na nej
moji rodičia, starí rodičia a teraz na nej sedíme
my. Proste v tom momente som si uvedomil, že
všetky časom ošarpané veci majú veľmi veľkú
duchovnú hodnotu.
►Kto si neváži minulosť, ten si nezaslúži budúcnosť. Považujete to za pravdivý výrok?
Určite. Toto by som chcel odkázať najmä mladým.
Je veľmi dôležité vedieť, odkiaľ pochádzame
a kam smerujeme. Minulosť je aj naše múzeum

a zároveň je však aj budúcnosť, lebo je pre ďalšie
generácie.
►Pamätáte sa na prvý kus vašej zbierky?
Ktorý predmet považujete za najvzácnejší?
Samozrejme. Je to rohová lavica po starých rodičoch a drevený kríž s obrazmi svätých. Ostatné veci by som asi znevážil, lebo tiež mi prirástli
k srdcu hneď, ako som ich dostal od darcov, za čo
sa im chcem aj touto cestou poďakovať. Iste sa
s nimi nelúčili ľahko, lebo je v nich kus minulosti,
ale v našom múzeu sa zachovajú. Viem, že ich
darovali s radosťou a hrdosťou.
►Budovať si múzeum si vyžaduje nielen
priestory, ale aj veľa náročnej práce pri
konzervovaní a udržiavaní jednotlivých
predmetov zbierky. Kto pomáha pri týchto
prácach?
Priestory na múzeum som hľadal už dlhšiu dobu,
aby zodpovedali času, z ktorého veci pochádzajú.
Rozhodnutie padlo na miesto, tak trochu typické
pre tento účel a to na „pajtu“ pri našom dome.
Myšlienku postavenia múzea sa mi podarilo uskutočniť pomocou mojej veľkej rodiny. To, že je priamo pri dome, v ktorom bývame, je pri realizácii
tohto projektu veľkou výhodou a to je z hľadiska
údržby veľmi výhodné.
►Koľko času venujete múzeu?
Časovo sa to nedá ohraničiť. Beriem to ako hobby, relax pri zamestnaní. Rodina je pri jeho zveľaďovaní spolu, deti sa učia zručnostiam remesla
a taktiež spolupatričnosti.
►Prezrela som si zbierku krásnych predmetov. Mnoho z nich mi pripomína detstvo
a starých rodičov. Plánujete sprístupniť
múzeum verejnosti?
Cieľom tohto úsilia bolo aj to, aby múzeum navštevovali ľudia, aby múzeum žilo. Uvažoval som
o tom, že pre začiatok sprístupníme návštevníkom
expozíciu každú prvú nedeľu v mesiaci. Sme blízko tohto cieľa. Nebude však problém vidieť expozíciu múzea aj v inom čase pri včasnom ohlásení
návštevy.

►Aká je predstava o budúcnosti vašej
rodiny?
Ťažko predpovedať. Sme veriaci. Vždy sme osud
našej rodiny vkladali do Božích rúk. Každý dostal
do vena svoje talenty, schopnosti. Ako ich však
využije a ako ich do života premietne, je vecou
jedinca. O tom je aj budúcnosť rodiny.
►A budúcnosť múzea?
Pri stavbe a budovaní múzea bolo vidieť, kto
s akým prístupom realizoval, respektíve pomáhal
realizovať naše plány. Vyžadovalo si to veľa trpezlivosti, ohľaduplnosti, lebo zaiste si každý vie predstaviť, že to nespadlo hotové z neba, bolo to treba
všetko zozbierať, nahromadiť ako drevo v kôlni.
Zo začiatku to nevyzeralo dobre. Avšak vždy, keď
sa niečo zrodí, je z môjho pohľadu krásne. Preto
chcem, aby ľudia prišli a videli veci, s ktorými žili
ich predkovia. Nedá sa popísať tá chvíľa, keď sme
otvárali múzeum v kruhu rodiny, priateľov a susedov. Proste ten zážitok je nezabudnuteľný. Ukázal
som im náradia a pracovné pomôcky našich otcov
a oni ma na oplátku obohatili svojimi skúsenosťami zo svojej mladosti. Verím, že sa pokračovateľ
môjho snaženia nájde. Som presvedčený, že budem mať následníka, ktorý bude s radosťou a záujmom pokračovať v mojom diele.
►Na záver aktuálna otázka. Blíži sa čas pokoja a mieru – Vianoce. Čo pre vás a vašu
rodinu znamenajú Vianoce a aké je vaše
prianie pri tejto príležitosti?
Vianoce sú pre nás obzvlášť pekným a dôležitým
sviatkom. Celá rodina je spolu a pripomíname si
narodenie Ježiša Krista. Je to zachovávanie jednej najstaršej tradície roka. Kde nie hojnosť je
prvoradá, ale duchovné je dôležité. Touto cestou
chcem zaželať všetkým občanom milostiplné vianočné sviatky.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa krásnych
predmetov do zbierky, ale najmä veľa úspechov
celej rodine. Krásne a pokojné vianočné sviatky.
PhDr. Terézia Pethőová
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BOH DÁVNO STAL SA JEDNÝM Z NÁS...
To je začiatok jednej mládežníckej piesne, ktorá mi prichádza na um, keď vám chcem vyjadriť
svoje vianočné prianie, bratia a sestry nášho mestečka. Pokračovanie tejto piesne má aj takéto slová:....“ učil (Pán Ježiš), že Boh miluje nás, všetci
sme navzájom bratmi...
Máme jedného Otca, ktorého Jednorodený Syn
je naším bratom... Keď sa aspoň trochu zamyslíme nad touto skutočnosťou, mali by sa nám srdcia naplniť radosťou – nikto z nás nie je na svete
sirotou, aj keby už nemal nijakého člena svojej

pokrvnej rodiny! Vedomie, že patríme do jednej
rodiny Božích detí, by nám malo pomôcť zadívať
sa na svoje okolie novým pohľadom, takým, ktorý
zbadá potreby svojich blížnych a zareaguje na
ne konkrétnou pomocou. Tak nás to učí Nebeský
Otec, ktorý hneď po tragédii, v akej sme sa ocitli
po hriechu prvých ľudí, prisľúbil pomoc a slovo
dodržal - poslal nám Záchrancu, Pána Ježiša.
Chorému dobre padne, keď ho navštívime
a vypočujeme. Unavený potrebuje uznanie, smutný potešenie, nerozhodný dobrú radu, ubližujúci

odpustenie a každý jeden modlitbu, aby Boh dal
naším srdciam túžený pokoj.
Bratia a sestry, z celého srdca vám želám,
aby sme pripomenutie si príchodu Ježiša Krista
na tento svet prežili ako prejav osobného záujmu
Pána Boha o každého jedného z nás. Potom nám
nebude problém prejaviť vďačnosť za lásku Božiu
voči nám doma i mimo domu a v našom mestečku
budeme prežívať novú spolupatričnosť, ktorú si
iste všetci prajeme.
Ladislav Šálka, farár

VIANOCE
Milí bratia a milé sestry, pozdravujem vás v tieto dni, keď si pripomíname udalosti, ktoré sa stali v Betleheme. Práve svätíme najkrajší cirkevný
sviatok – Vianoce. Nie je významný
neopodstatnene. Správa z Lukášovho evanjelia nám to potvrdzuje:
“lebo narodil sa vám dnes v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus
Pán.“ V tomto anjelskom oznámení je vyjadrená veľkosť a význam
Vianoc. V ňom je pravé evanjelium
– radostná zvesť. O vonkajšiu krásu
tohto sviatku sa pričiňujeme, my, ľudia; svedčia o tom pekne ozdobené
stromčeky, ligotavé sviečky, bohaté darčeky – no, je to všetko, čo si
majú naše rodiny na Vianoce prijať?

V evanjeliovej správe nevidieť takúto
krásu, veď dieťa Ježiš - sa ocitlo na
okraji mesta v biednej maštaľke ako
bezdomovec. Narodil sa do chudoby
tohto sveta. A hoci máme mnohokrát
všetko pekne pripravené na Vianoce,
chýba to, najpodstatnejšie – chýba
láska, pokoj, chýba to aby rodina
bola spolu, chýba darca týchto darov
– Ježiš. On nie je chudobný, tak ako
si možno mnohí myslia, že nemá čo
ponúkmuť. Ježiš nie je chudák ani
žobrák – On je Pán a je bohatý; má
bohaté srdce – plné lásky. Narodil sa
v biednej maštaľke, aby ticho ukázal,
aký je svet v skutočnosti nahý a biedny. Narodenie Ježiša v maštaľke
ukazuje na chlad, biedu a chudobu

sveta. No pre toto aj prišiel, aby vo
svete, v nás samých – v srdci vybudoval skutočné hodnoty, aby nám dal  
zmysel života tu na zemi a aby sme
zmysluplným kráčaním došli po ceste do večného života. Aké to budú
krásne Vianoce, ak tento rok pozveme Ježiša modlitbou ku sebe.
Pán Ježiš prišiel, aby sme „život
mali a hojne mali“ (J 10, 10). Trojjediný Pán Boh nech žehná, ochraňuje
a sprevádza vás, vaše rodiny i všetky cirkevné zbory a cirkvi na území
Sládkovičova. Buďme s ním všetci
spojení vierou a láskou i v Novom
roku 2009.
Mgr. Andrea Lukačovská,
Ev. a. v. zborová farárka

dopisovatelia

POĎAKOVANIE
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v týchto dňoch ukončil náročnú opravu kostolných zvonov. Od roku 1969
zvonili zvony na veži takmer 40 rokov. A aby mohli
naďalej plniť svoju funkciu, s Božou pomocou sa
uskutočnila rozsiahla oprava. Ďakujeme Pánu Bohu
za pomoc, múdrosť, ktorú nám daroval, ale ďakujeme i za vás bratia a sestry všetkým vám, bez rozdielu
vierovyznania, ktorí ste pomohli cirkevnému zboru
finančným milodarom i svojimi modlitbami. Ďakujeme
všetkým zo srdca a prosíme Pána Boha, aby vám vynahradil vašu obeť na daroch svojej milosti a na tom,
čo budete najviac potrebovať.
členovia evanjelického a.v. cirkevného zboru

SPRÁVY Z CIVILNEJ OCHRANY
Základné školy obvodu Galanta súťažili
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu usporiadal v Galante 9. októbra 2008
usporiadal už 15. ročník obvodného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany v areáli Základnej školy Z. Kodálya s VJM Švermova ul. v Galante, na
ktorej sa zúčastnilo 12 súťažných družstiev. Riaditeľ
súťaže JUDr. Miloš Hanus s pocitom radosti, ale i úcty,
otvoril súťaž a vyslovil odhodlanie úspešne obstáť
v boji o Putovný pohár prednostky Obvodného úradu
v Galante, ktorého súčasným držiteľom bola Základná
škola J. A. Komenského v Seredi.
Žiaci si preverili teoretické vedomosti a praktické
zručnosti v šiestich disciplínach a vo vedomostnom
teste. Na celorepublikovom finálne v Tajove sa ako víťaz krajského kola zúčastnilo družstvo Základnej školy
Pusté Uľany. O tom, že na tejto škole venujú náležitú
pozornosť uvedenej problematike, svedčí i opätovné
víťazstvo. Na druhom mieste v tejto súťaži sa umiestnila Základná škola Fándlyho ul. v Seredi a na treťom
mieste Základná škola J. A. Komenského Sereď.
Na tejto aktivite sa zúčastnili i vzácni hostia, prednostka Obvodného úradu v Galante, o ktorej Putovný
pohár sa súťažilo PaedDr. Anna Piláriková, primátor
mesta Galanta Ing. Alexander Mézeš, vedúci odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja Ing. Jozef Kluka a ďalší hostia.
V závere mi touto cestou dovoľte poďakovať základným školám, pedagógom, rozhodcom a organizátorom
za vytvorené výborné podmienky k súťaži. Tešíme sa
na ďalšie stretnutia rozšírené o ďalšie základné školy
a gymnáziá v obvode Galanta.

Cvičenie Holubica 2008
Dňa 14.10.2008 bolo vykonané súčinnostné cvičenie orgánov krízového riadenia obvodných úradov
v   Trnavskom kraji, územnej samosprávy a základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pod názvom Holubica 2008. V súlade so
zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočnilo v lokalite Jaslovské
Bohunice celoareálové havarijné cvičenie v súčinnosti s vonkajšími orgánmi a organizáciami napojenými
na Organizáciu havarijnej odozvy EBO.
Na základe východiskovej situácie boli členovia
krízového štábu a evakuačnej komisie Obvodného
úradu v Galante oboznámení podpredsedom krízového štábu JUDr. Milošom Hanusom so všeobecnou
situáciou, situáciou v civilnej ochrane, so zvláštnou situáciou a všeobecným popisom mimoriadnej udalosti.
Boli simulované podmienky 3. stupňa havárie Bohunice a po vyhlásení signálu „havárie Bohunice“ bola
vyhlásená pohotovosť a následne na to i mimoriadna
situácia pre Trnavský kraj.
Celková činnosť nasadených jednotiek bola i slovne komentovaná a doplnená odborným radcom,  
chemikom odboru CO a KR p. Milošom Csepreghym.
Ciele, zámery a vytýčené úlohy súčinnostného cvičenia Holubica 2008 tak vo veliteľsko–štábnej, ako aj
praktickej – ukážkovej časti, boli splnené. Cvičenia
sa zúčastnilo 22 subjektov a boli zapojené tri okresy – Trnava, Galanta a Dunajská Streda.
JUDr. Miloš Hanuš

dopisovatelia
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NÁVŠTEVA POSLANCOV V NAŠOM REGIÓNE
21. novembra 2008 navštívili náš región Ing. Peter Baco, bývalý minister
pôdohospodárstva a dnes poslanec Európskeho parlamentu, prof. JUDr.
Katarína Tóthová DrSc., bývalá ministerka spravodlivosti SR a dnes poslankyňa Národnej rady SR za ĽS–HZDS a Diana Štrofová, bývalá poslankyňa
za ĽS–HZDS a dnes štátna tajomníčka na ministerstve zahraničných vecí.
Stretli sa s primátormi Galanty a Serede a navštívili aj Matúškovo, kde
sa konala tlačová beseda a stretnutie s občanmi. Hostia sa podrobne zaujímali o problémy v našom regióne a prisľúbili pomoc pri riešení niektorých
naliehavých situácií.
V tento deň navštívil náš región i predseda ĽS–HZDS Vladimír Mečiar,
ktorý prišiel na večeru do sládkovičovského hotela Tevel a pri tejto príležitosti sa zaujímal aj o dianie v našom meste.                                                 ES

PROFESIONÁLNE RODIČOVSTVO
Rozhodli sme sa napísať príspevok
do Života v Sládkovičove o našej práci v snahe informovať vás a zabrániť
tak šíreniu fám a nepravdivých informácií, ktoré mnohých zavádzajú.
Už takmer 6 rokov sme profesionálnymi rodičmi a sme zamestnancami detského domova. Dostávame
plat podobne ako vychovávatelia
v domove, ale svoju prácu vykonávame doma a to 24 hodín denne. Máme
dve vlastné deti a štyri prijaté, ktoré
sú u nás iba dočasne. Ak sa zlepšia
podmienky v ich vlastnej rodine, po
súdnom rozhodnutí sa môžu vrátiť

späť. Ak sa podmienky nezlepšia,
deti môžu byť dané do pestúnskej
starostlivosti či do adopcie. Na toto
musíme byť pripravení.
Okrem platu dostávame na každé dieťa   finančný príspevok, ktorý
musíme vydokladovať a pokryje iba
základné výdavky a veľakrát musíme dať zo svojho. Okrem jedného
jednorázového príspevku od štátu
nedostávame žiadnu inú materiálnu podporu (ako si niektorí myslia).
Počuli sme už aj, že štát nám kúpil
dom, ale o tom môžeme iba snívať.
Na dome máme dlhodobú hypotéku,

ktorú splácame, ale vďaka Bohu,
dobrým ľuďom a   svojim rukám sa
nám darí.
Predtým, ako sme sa dali na profesionálne rodičovstvo, sme museli
prejsť prípravou, ktorá trvala takmer
jeden rok a spočívala v školeniach
a psychologických pohovoroch. Museli sme mať vytvorené aj primerané
bytové podmienky a preto sme si
museli kúpiť byt a neskôr dom.
Naša práca je náročné povolanie
a to hlavne psychicky. Veľakrát máme
deti, ktoré boli vo vlastných rodinách
sociálne aj emocionálne zanedbané

a musíme ich naučiť základné veci
ako sú hygienické návyky, správanie,
sebaobslužné práce a pod. Tieto deti
sa často nevedia ani hrať a hračky
iba demolujú a kazia.
Blíži sa čas Vianoc – čas obdarúvania a chceli by sme upozorniť
na to, že tieto deti potrebujú hlavne
lásku a rodinu a to im nenahradia
ani veľké sponzorské dary. Chceme
poďakovať všetkým príbuzným, známym, učiteľkám, vychovávateľkám
a všetkým, ktorí nám pomáhajú.
Boh vám žehnaj.
manželia Kriškovci  

STRETNUTIE 50 A 60 ROČNÝCH JUBILANTOV
Stretnutie 60 ročných spolužiakov po 45 rokoch
V roku 1963 opustilo školské lavice Základnej deväťročnej školy slovenskej
v Sládkovičove 68 žiakov. V priebehu 45 rokov si každý vybudoval svoje rodinné a pracovné hniezdočko a život priniesol, že z týchto žiakov sa stali rodičia
a starí rodičia, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhlej šesťdesiatky.
Z iniciatívy mestského úradu a Zboru pre občianske záležitosti bolo organizované stretnutie 50 a 60 ročných jubilantov, ktorí sa stretli 15.11.2008
v priestoroch Vysokej školy v Sládkovičove. Po ukončení kultúrneho programu
predniesol slávnostný príhovor primátor mesta p. Ing. Anton Szabó, ktorý poďakoval jubilantom za účasť a poprial vo svojom mene, ako aj v mene mestského zastupiteľstva, všetkým jubilantom mnoho zdravia a optimizmu do ďalšieho
života.
Svojou účasťou nás poctili aj naše milé pani učiteľky ZDŠ slovenskej p. Alica
Dömötörová, p. Kamila Fuknová a p. Alžbeta Rekeňová, ktoré s nami strávili celý večer v družnom rozhovore v spomienkach na školské časy v rokoch
1956–1963.
V mene jubilantov srdečne ďakujeme organizátorom za uskutočnené stretnutie, na ktoré budeme radi spomínať.  		         	     Ján Paulo

Stretnutie 50 ročných jubilantov
V mene všetkých 50 ročných jubilantov, ktorí sa zúčastnili 15. novembra
2008 slávnosti, zorganizovanej mestom Sládkovičovo pri príležitosti životného
jubilea, si dovoľujem poďakovať vedeniu mesta Sládkovičovo za vynikajúcu
myšlienku každoročne organizovať takéto stretnutie. Bola to mimoriadne vydarená akcia, ktorá bola organizátormi zvládnutá zo všetkých aspektov skutočne
perfektne.
Poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým prítomným členom Zboru pre
občianske záležitosti, ktorí pre oslávencov pripravili krásny kultúrny program,
primátorovi mesta za úprimné blahoželanie, pracovníkom mesta Sládkovičovo,
ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení akcie, ako aj všetkým tým,
ktorí akoukoľvek mierou prispeli k nádhernej a dôstojnej atmosfére, ktorá vládla
počas konania stretnutia.
Všetci zúčastnení oslávenci sa v kruhu svojich bývalých spolužiakov z ročníka cítili skutočne príjemne. Ďakujeme!                            Ing. Zuzana Masárová

naši seniori
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ČINNOSŤ KLUBU DÔCHODCOV

ÚCTA K STARŠÍM

Už je tradíciou, že každý rok si uctíme našich jubilantov a to 70, 75,80 a 85
ročných a prichystáme im posedenie. Tento rok sme mali 12 jubilantov.
Trojdňového výletu do Csorvásu sa zúčastnilo 20 členov klubu. Dobre sme sa
tam cítili a ďakujeme vedeniu mesta, za to, že nám toto umožnilo.
V auguste sme boli na výlete v Čičmanoch, kde sme si prezreli ľudovú architektúru, v Oravskej Lesnej, kde sme si pozreli svetoznámy Betlehem a cieľom
výletu boli Rajecké Teplice, kde sa nám veľmi páčilo. V auguste sme mali aj „guláš
párty“, ktorej sa zúčastnilo 42 členov a všetci sa dobre zabávali.
V septembri sme mali posedenie „všetkých menín“ v reštaurácii Jamajka s bohatou tombolou a k dobrej nálade nám hral pán Gál. Navštívili nás Ing. Anton
Szabó, primátor mesta a Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ. V septembri sme
boli aj na výlete v Pezinku na vinobraní, ktorého sa zúčastňujeme každoročne.
V októbri pre nás mesto prichystalo posedenie „Úcta k starším“ a na Katarínu sme mali posedenie formou „Baťu bálu“ s dobrou hudbou, výbornou náladou
a opäť nás navštívil pán primátor s manželkou. Ďakujeme sponzorom, za ich
podporu, vďaka ktorej môžeme organizovať takéto akcie. Okrem týchto akcií sa
zúčastňujeme na všetkých kultúrnych, spoločenských i politických podujatiach
v meste a ochotne pomáhame pri ich organizovaní.                                       vedenie KD

Sociálna a bytová komisia pri MZ aj v tomto roku usporiadala tradičné stretnutie najstarších občanov nášho mesta. Je pre nás potešením, že každým rokom rastie záujem o toto stretnutie. 24.10.2008 sa zišli najstarší občania, aby
sa stretli so svojimi rovesníkmi. Slávnostné stretnutie otvorili členovia Zboru pre
občianske záležitosti, ktorí prítomných privítali slávnostným pozdravom, básňami a piesňami. Po ich vystúpení prítomných občanov pozdravil i primátor mesta
Ing. Anton Szabó. Poďakoval sa im za záujem o dianie v našom meste, za to, čo
vykonali v predchádzajúcich desaťročiach. Zároveň ich oboznámil s dosiahnutými  výsledkami a úlohami, ktoré čakajú vedenie mesta. Prítomných oslávencov
svojou krásnou básňou pozdravila i pani Edita Talamonová. Po oficiálnej časti
nasledoval obed a občerstvenie, po ktorom sa začala ozajstná zábava. Hudba
Laca Gála sa prítomným veľmi páčila, mnohí si zaspievali, ba aj zatancovali.
Vedenie mesta ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti, ale i tým,
ktorí boli s nami iba v myšlienkach. Rozlúčili sme sa v nádeji, že v roku 2009
sa znovu stretneme. Ďakujeme členkám ZPOZ-u – pani Edite Katonovej, Katke
Jónásovej, Edite Kyselovaj, Erike Križanovej a Melinde Srejnerovej za krásny
program, obsluhujúcemu personálu za pomoc, zamestnancom školskej jedálne
za vynikajúci obed, ktorým prispeli k úspechu tejto slávnosti.       Mária  Pišiová

jubilanti
Blahoželáme spoluobčanom, ktorí
sa v roku 2009 sa dožili životného
jubilea:
50 roční
Anna Alpárová, Mária Audiová, Jana Bališová, Mária Bedečová, Marta Benešová, Oto Bondor, Edita Budayová, Rozália
Csanakyová, Mária Csanakyová, Mária
Čerňáková, Helena Deáková, Olívia Dovalová, Daniela Drozdová, Mária Eliášová, Eva Farkašová, Ružena Farkašová,
Tibor Fóka, Mária Fóková, Edita Frantová, Zuzana Gallée, Juraj Gázsik, Mária
Gubíniová, Miroslav Halaši, Jaroslav
Haško, Anna Hauková, Alojz Hegyi, Mária Hegyiová, Zuzana Horáková, Štefan
Horňanský, Mária Hrbánová, Koloman
Hrdlica, Božena Chovancová, Jozef
Jánoška, Emília Javorová, Ján Jonáš,
Mária Jonášová, Tibor Karika, Emília
Kariková, Edita Katonová, Pavol Kmeťo,
Júlia Kovácsová, Anna Krepsová, Eva
Križanová, Oto Križek, Tibor Krommer,
Emília Krommerová, Vincent Kuki, Eva
Kukiová, Ladislav Kuták, Alojz Lakatoš,
Juraj Lakatoš, Štefan Lauko, Mária Lauová, Peter Lenárt, Eleonóra Lenártová,

Eva Maceková, Helena Mačaliová, Oto
Magnus, Ladislav Manczal, Erika Mažárová, Annamária Mészárosová, Iveta
Mészárošová, Ľudovít Mezei, Anton Mišovič, Zlata Nagyová, Drahomíra Nagyová, Mária Nedecká, Peter Németh, Mária
Némethová, Marta Nikoléniová, Helena
Ostrožanská, Silvester Ostrožanský,
Ľubomíra Paulenová, Alica Pavlovičová, Jiřina Petrovičová, Alexander Pisi,
Anna Pokorná, Alžbeta Potisková, Jozef
Rajčány, Jozef Recska, Vincent Roth,
Ján Ružička, Oto Sidó, František Slíž,
Rozália Slížová, Adriana Slováková, Mária Srejnerová, Miroslav Staštiak, Anna
Staštiaková, Pavol Stopiak, Ladislav
Szabó, Peter Szöllösy, Magdaléna Šalátová, Vincent Šidó, Daniela Škultétyová,
Katarína Štefunková, Zdenka Štellerová,
Pavol Štiak, Jozef Šupala, Alexander
Tóth, Mária Varanaiová, Juraj Varga,
Mária Večerková, Elena Valuhová, Jolana Zelinková a Agáta Zelinková.
60 roční
Ján Augustín, Eva Augustínová, Marta
Baumannová, Jolana Biliczká, Mária
Čambálová, Mária Čanakyová, Jozef

Dorák, Judita Dovalovszká, Kvetoslava
Gáliková, Rudolf Haďár, Jozef Halász,
Ján Horváth, Alžbeta Horváthová, Irena
Chittelová, Milan Chityel, Jaroslav Jančo,
Mária Józsová, Helena Jursová, Imrich
Katona, Jozef Komjanský, Anna Kopáčiková, Eva Kováčová, Eva Krajčovičová,
Anna Krišková, Ladislav Krommer, Július
Kuki, Ružena Kukiová, Ján Kuzma, Zuzana Ľachová, Mária Lanczová, Helena
Lehocká, Alexander Linka, Rudolf Linka,
Oľga Linková, Anna Manczalová, Helena
Matejdesová, Anna Melišková, Helena
Nagyová, Ľudmila Némethová, Magdaléna Ochabová, Anna Oravcová, Jozef
Páleník, Ján Papp, Ján Paulo, Helena
Siposová, Barbora Šramová, Ján Šuľan,
Mária Švihranová, Ladislav Takács, Eva
Takácsová, Ladislav Tavali, Július Tóth,
Anna Tóthová, Mária Valová, Mária Vavríková, Štefan Vince, Štefan Vörös, Irena
Zamrazilová, Mária Zaťková, Mária Zigová a Katarína Zuzáková.
70 roční
Michal Bauman, Štefan Benkovič, Dezider Bleho, Zuzana Cichová, Štefan
Dančo, Margita Dóková, Arpád Dömö-

tör, Valéria Filová, Helena Hollósiová,
Mária Hrašková, Zuzana Chovanyeczová, Maria Kanásová, Gizela Katonová,
Štefan Kiss, Mária Kolláriková, Ondrej
Kriška, Barbora Lakatošová, Barbora Lenártová, František Makó, Anna
Manicová, Alžbeta Ondrušková, Mária
Pethőová, Margita Pethőová, Jozef Popluhár, Alžbeta Rekeňová, Ján Rosenberg, Tibor Rostás, Anna Slížová, Ján
Šperka, Zoltán Takáč, Ľudmila Tóthová,
Jozef Uher, Michal Vacula, Priska Varjúová, Július Weintráger, Katarína Weintrágerová.
80 roční
Helena Barciová, Júlia Feješová, Mária
Frantová, Anna Grošaftová, Priska Guckyová, Margita Hajnová, Zoltán Hollósi,
Etela Karsayová, Emília Kovácsová,  
Helena Kubinská, Helena Kuttnerová,
Anton Pethő, Dezider Szulcsányi a Anna Zelmanová.
90 roční
Alžbeta Majová a Terézia Vinceová
Najstarší občania
Terézia Dumanová, Helena Katonová,
Jozef Kováč a Mária Majerská.

šport

STOLNÝ TENIS
Stolnotenisový oddiel Slavoja Sládkovičovo usporiada 27.12.2008 od 9. hod.
Vianočný
turnaj
pre hráčov hrajúcich I.ligu a nižšie
súťaže, na ktorý všetkých srdečne
pozývame.
Prezentácia hráčov je od 7.30 do
8.30 hod., vylosovanie a otvorenie
turnaja je o 8.30 hod.
O občerstvenie je postarané.

CVIČENIE PILATES
Takmer storočná prax ukázala, že doktor Pilates neklamal. Cvičenie Pilates spevní svalstvo,
budete chodiť vystretí a chrbát vás prestane bolieť. Na stoličke obsedíte dlhšie,bez toho aby ste
sa skrútili ako paragraf. Všetci si budú myslieť, že
ste schudli, ale to len chrbát a hlava sa vytiahnu
do výšky, plecia budete držať správne a brucho
bude ploché. Stačí ak dodržíte niekoľko zásad
a vynikajúci výsledok sa určite dostaví. Aj preto
ho cvičí toľko hollywoodskych hviezd. Najdôležitejšia je pravidelnosť a trpezlivosť. Toto cvičenie
môžeme prirovnať k bodyformingu,alebo kedysi
populárnej kalanetike. Pilates sa cvičí pomaly,
bez hudby. Pri pohybe sa kladie veľký dôraz na
správne dýchanie.                              
Cvičenie má 6 základných pravidiel: správ-

ne dýchanie, koncentrácia, kontrola, plynulosť,
presnosť a sústredenie na centrum tela. Dôležitá
je oblasť brucha, panvy, lopatiek a pliec, ktoré
sa cvičením spevňujú. Pilatesu sa môže venovať
naozaj každý. Muži, ženy aj deti.
Týmto krátkym článkom by som rada upozornila na dôležitosť nášho zdravia a ukončím
mottom MUDr. Pilatesa. Po desiatich cvičeniach
rozdiel cítite, po dvadsiatich cvičeniach ho vidíte
a po tridsiatich máte nové telo.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú zacvičiť
s nami. Po sviatkoch, vo štvrtok 8.1.2009 pokračujeme v cvičení, ktoré je každý pondelok
a štvrtok o 19.15 hod. v zasadačke starého
kultúrného domu.
Rozália Khernová, inštruktorka pilates cvičenia
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S
A P

rdečne blahoželáme

L

lžbete a
avlovi
ovciovým,
pri príležitosti ich Diamantovej svadby,
ktorú oslávili 29. novembra 2009.
60 spoločne prežitých rokov je dôkazom
sily ich lásky, vzájomnej úcty a dôvery.

Z

osobášili sa...

Mgr. Boris Klinčok, PhD (Banská Bystrica)
a Kristína Bottlíková (Sládkovičovo)
(ospravedlňujeme sa za tlačovú chybu pri uvedení
nesprávneho priezviska nevesty v minulom čísle)

Andrej Audi (Sládkovičovo)
a Veronika Šubová (Sládkovičovo)
Alena Hrbanová (Sládkovičovo)
a Michal Haromšitz (Košúty)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom...

N

arodili sa...

Simona Vozárová 7.7.2008
Tamara Kolláriková 29.9.2008
Richard Lošonský 8.10.2008
Damian Chudý 16.10.2008
Linda Džubinová 16.10.2008
Natália Bittová 19.10.2008
Sára Jamrišková 28.10.2008
Matúš Balogh 29.10.2008
Filip Adamovič 29.11.2008
Adam Jančo 6.12.2008
Úspešný štart do života...

O

pustili nás navždy...

Elemír Rigo (60) 26.10.2008
Priska Kurtanská (69) 2.11.2008
Helena Kľačanská (94) 9.11.2008
Rozália Deáková (81) 10.11.2008
Prom. mat. Katarína Bartošová
(67)11.11.2008
Jozef Reindl (52) 14.11.2008
Anna Weiszová (78) 15.11.2008
Ján Perašín (81) 17.11.2008
Žigmund Dumann (78) 24.11.2008
Anna Kuruczová (85) 25.11.2008
Michal Németh (73) 30.11.2008
Mária Šutriepková (85) 8.12.2008
Bývalý občan nášho mesta:
Štefan Pelec (66) 11.11.2008
Jozef Horváth (76) 8.12.2008
Česť ich pamiatke...

Dňa 24.11.2008 nás navždy opustil
vo veku 78 rokov náš milovaný
manžel, otec, svokor a dedko
Žigmund Dumann.
Chceme poďakovať tým, ktorí ho
odprevadili na poslednú cestu
a svojou prítomnosťou a kvetmi
si uctili jeho pamiatku a zmiernili
náš žiaľ.
smútiaca manželka a synovia
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí
na poslednú ceste odprevadili
našu milovanú mamičku a babičku
Annu Weiszovú,
ktorá nás navždy opustila
15.11.2009 vo veku 78 rokov.
Vďaka za kvety a slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť
náš žiaľ.
synovia s rodinami
Naša milovaná sestra, mamička,
babička, prababička a krstná mama
Helena Kľačanská
nás navždy opustila 9.11.2008
vo veku 94 rokov. Ďakujeme všetkým blízkym, priateľom a známym,
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť.
Nech drahé oči spia navždy sladký
sen.
V srdci bolesť, v duši žiaľ,
to najsladšie nám osud vzal.
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme rodine, známym a všetkým,
ktorí odprevadili na poslednej ceste
Elemíra Riga
a svojou účasťou a kvetmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
manželka, synovia a dcéra
s rodinou
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 10.10.2008 nás
navždy opustila naša sesternica
Oľga Karnůfková,
rod. Horáková.
S úctou a láskou na ňu spomína
sesternica s rodinou
So smútkom v srdciach spomíname
na nášho manžela a brata
Ota Horvátha,
ktorý nás navždy opustil
26.10.2007.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku pri prvom výročí jeho
úmrtia.
smútiaca manželka Ruženka
a sestra s rodinou

spoločenská kronika
S bolesťou v srdciach spomíname
na manžela, otca a dedka
Jána Hudáka,
ktorý nás opustil 2.11.2003. Nikdy
nezabudneme na starostlivosť,
životnú múdrosť, dobrotu a lásku,
ktorú nám všetkým dával.
smútiaca manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčka
Dňa 26.11.2008 uplynie 5 rokov
od úmrtia nášho príbuzného
Viliama Molnára.
Pri tomto smutnom výročí s úctou
spomína
smútiaca rodina.
S bolesťou v srdci spomíname na
Jozefa Drozda,
ktorý nás opustil 31.10.1998 pred
10 rokmi a najdrahšiu mamičku,
babku a prababku
Helenku Drozdovú,
ktorá nás navždy opustila
8.12. 2007 pred rokom.
S láskou spomíname na krásne
chvíle, ktoré sme s vami prežili
smútiaca rodina.
Uplynulo 27.12.2008 uplynulo
6 rokov, čo nás opustila naša drahá
manželka, mamička a dcéra
Valéria Križanová.
S láskou spomínajú manžel, dcéra,
syn s rodinou a mama.
Dňa 15.12.2008 ulpynulo 6 rokov, čo
nás opustila milujúca
Priska Hollósiová,
rod. Gucká. Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach si stále
s nami.
Spomínajú mama, sestry a dcéry
s rodinami.
S hlbokým žiaľom v srdciach si
pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho milovaného
Alexandra Vargu.
Aj keď smútok v srdciach máme,
vždy s láskou na neho spomíname.
manželka a dcéra s manželom
So smútkom v srdciach
spomíname na
Vendelína Mega,
ktorý nás navždy opustil pred
10. rokmi.
manželka a deti s rodinami
31.7.1983 – deň, na ktorý sa nedá
zabudnúť. Už je to 25 rokov, čo nám
navždy odišiel náš milovaný syn
a brat
Ing. Pavol Feješ.
Aj keď nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.
Venujte mu tichú spomienku.
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