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Na svätého Valentína sa v Sládkovičove zamilovaní obdarovávali  nielen kvetmi a sladkosťami.
Tohoročná valentínska darčeková kombinácia
vyzerala nasledovne: bomboniéra, ruža, pečená
klobáska, hurka, kapustnica a za jedno euro šišky. Zdá sa vám táto kombinácia neobvyklá? Verte,
že bola výborná a každý obdarovaný sa potešil (a
pochutil si).
V. fašiangová zabíjačka bola ďalším veľmi
úspešným podujatím, ktoré pre vás pripravilo „ruka
v ruke“ mesto Sládkovičovo, Spoločná koalícia,
hasiči, matičiari a hahotáši. Opäť sa potvrdilo, že
keď dobrí ľudia spoja svoje sily – vec sa musí podariť. Hoci svätý Peter nebol členom organizačného tímu, určite nám bol priaznivo naklonený, lebo
aj keď bola zima a pofukovalo, neposlal na nás
žiadnu meterologickú pohromu.
Finálne prípravy na akciu začali už cez týždeň,
keď pod rukou krstného otca akcie – Ferka Rumana, krstnej mamky – Janka Paula a celého tímu
pomocníkov prišli o život dve pekné svinky, ktoré

šikovní mäsiari premenili na asi kilometer chutných
pitvarošských klobások a huriek.
V sobotu ráno bol na námestí neobvyklý ruch,
stavali sa stánky, pódium, kúrilo sa pod kotlami
a celé námestie malo typický zabíjačkový „odér“,
proti ktorému však neprotestovali ani najradikálnejší zástupcovia ekologických organizácií. Mestská polícia usmerňovala zmätených vodičov, na
panviciach sa piekli klobásky, dymilo sa z kotlíkov
s gulášom a parilo sa z pohárikov s rumíkovým
čajom...
O 10.00 hod. stredoeurópskeho času sa zasadačka MsKS na prasknutie naplnila súťažiacimi,
organizátormi a divákmi, ktorí prišli odšartovať II.
medzinárodný klobáskový festival. Na 15 súťažných družstiev v slušivých zásterách s logom súťaže čakali dve hodiny „makačky“. Na štarte každé
družstvo dostalo navážené a naporcované suroviny – 10 kilogramov bravčového mäsa a 15 metrov
čriev, ktoré za spomínané dve hodiny museli ručne
pomlieť, dochutiť a naplniť do čriev. Pre informáciu
uvádzame všetky súťažné družstvá: SEMA HŠ 1.,
SEMA HŠ 2., Klobáskový klub Sládkovičovo, PZ
Cukrovar, Hasiči, Stolní tenisti, Matičiari, Manažéri,
Traja čuníci, Hahota, Agrotem, Mached team, Király team Košúty a zahraniční zástupcovia z maďarského Csorvásu a Gerendášu.
Primátor mesta Ing. Antom Szabó odštartoval
súťaž a už sa iba krájalo, mlelo, miešalo, prisypávala sa paprika, soľ, korenie a možno aj nejaké
tajné ingrediencie. Pracovnú atmosféru starostlivo sledovali členovia poroty, ale aj diváci. Po
dvoch hodinách každé družstvo porote odovzdalo 30 centimetrovú vzorku s číslom a o 12.00 hod.
vzorky spoločne „odcestovali“ do hotela Tevel, kde
sa všetky upiekli pod odborným dozorom Igora
Mártona, aby následne boli hodnotené mlsnými

  

POZVÁNKY

Miestny odbor Matice slovenskej
v Sládkovičove pozýva svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ
SCHÔDZU,
ktorá sa bude konať 6.3.2009 (v piatok)
o 17.00 hod. v zasadačke MsKS.

MO MS v Sládkovičove usporiada 28.3.2009
od 19.00 hod. v areáli VŠ na Richterovej ulici

ĽUDOVÚ ZÁBAVU

s ponukou zabíjačkových špecialít (klobása,
hurka, sárma, paprikáš).
Vstupné: 10,– € (v cene je večera a prípitok)
O hudbu, tombolu a občerstvenie
je postarané. Predpredaj vstupeniek:
Olívia&Silvia Market Fučíkova ul.
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mesto informuje

jazýčkami odbornej poroty. Členmi poroty pre pečené klobásky boli Ing. Marián Halmeš, profesor Milan
Melnik, Koloman Hrdlica ml., Igor Márton, Ing. Jaroslav Vodička, PhDr. Terézia Pethőová a zástupca
zahraničných účastníkov pani Anna Szántaiová–Szigetné z Csorvásu.   
Druhá porota, v zložení František Ruman, Ján Paulo, Ján Németh, Mgr. Alica Dömötörová, Attila Srejner a naslovovzatý odborník Jozef Bičan, hodnotila vzorky suchých klobás, ktoré si súťažiaci priniesli zo
svojich starších zásob. Prísni porotcovia hodnotili nielen chuť a vôňu klobások, starostlivo sledovali aj
hygienu práce, súhru družstva, pracovné nasadenie, ale aj výzdobu pracoviska.
Ale musíme sa rýchlo vrátiť na námestie, kde si návštevníci pochutnávali na úžasných delikatesách.
Pre tých, ktorí na zabíjačku neprišli (s potešením môžeme konštatovať, že to bola menšina a v našom
mestečku sa k menšinám správáme veľmi pekne), vymenujeme celý sortiment: pečené klobásky, hurky, zabíjačková kaša, hovädzí guláš, držkový guláš, kapustnica, cigánska, fašiangové šišky od babičiek
z klubu dôchodcov a pestrý sortiment nápojov (členovia menšiny, môžete ľutovať, že ste sa nepridali
k väčšine a nepochutili ste si).
Fašiangy sú obdobím zábavy a tak samozrejme nechýbal aj pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili
deti z MŠ Budovateľská, speváčky zo ZŠ S. Petőfiho a deti zo špeciálnej školy. Hlavným ťahákom bol
koncert populárnej skupiny Metalinda, ktorá v závere pribrala posily – spevákov zo súboru Ďatelinka
a všetkých divákov a spoločne zaspievali profesorovi Melnikovi, prezidentskému kandidátovi, jeho obľúbenú pieseň Macejko, Macejko... Poobede a večer hrali vytrvalým divákom a súťažiacim Roviňáci.
Takže na námestí sa jedlo, pilo, spievalo a tancovalo a v zasadačke čakali súťažiaci podporovaní svojimi
realizačnými tímami na verdikt poroty. Nervozita sa zaháňala dobrým jedlom, domácou slivovičkou (najlepšiu, trikrát pálenú mali hostia z Csorvásu, ale aj poľovnícky liečivý liguér bol vynikajúci)  a družnou
náladou. Televízne štáby, fotografovia a novinári sa zoradili do jedného šíku, aby pre širokú verejnosť
zväčnili vyhlásenie výsledkov. V súťaži suchých klobás zvíťazili hostia z Gerendášu, na 2. mieste boli
mladí adepti z Klobáskového klubu Sládkovičovo a bronzovú medailu si odniesli Manažéri.
V súťaži pečených klobások zvíťazil domáci tím SEMA HŠ 1. v zložení Pavol Lovci, Maroš Paulo a Adriana Lovciová, druhí boli úspešní hostia z Gerendášu a na treťom mieste družstvo
SEMA HŠ 2. v zložení Július Popluhár a František Babušek z Čiernej Vody. Porota udelila
aj mimoriadnu cenu za najkrajší tím a to pekným mladým mužom z družstva Traja čuníci, ktorí mali
najvtipnejšie pracovné odevy.
Pre úplnosť musíme spomenúť aj významných hostí, ktorí nás navštívili. Okrem prezidentského kandidáta profesora Milana Melnika sa zabíjačky zúčastnili aj bývalý minister Miroslav Jureňa (súťažil v Agro
teame), europoslaneci Peter Baco a Sergej Kozlík, poslanci NR SR pán József Berényi a Tibor Cabaj.
Dlho do noci svietili okná hasičskej zbrojnice, kde organizátori spolu so súťažiacimi „vyhodnocovali“
V. fašiangovú zabíjačku a II. medzinárodný klobáskový festival a plánovali
budúci ročník. Prvé uznesenie z tejto porady je – akcia sa výborne vydarila.
Druhé uznesenie je – akcia nám vyrástla a jednoducho sa nám už nezmesti
ani do budovy hasičskej zbrojnice, ani do kultúrneho domu. Preto prosíme
všetkých kompetentných, aby do budúceho ročníka bola zrealizovaná rekonštrukcia kinosály v MsKS, aby sa táto krásna akcia mohla rozrastať.
Na záver trochu obligátne, ale veľmi úprimné poďakovanie všetkým vymenovaným organizátorom, pracovným tímom technických služieb a MsKS,
mäsiarom, kuchárom, babičkám z KD, predavačom, súťažiacim, vystupujúcim, hosťom, televíznym štábom, technikom, sponzorom (mesto Sládkovičovo, SEMA HŠ, Mraziarne a.s., Z Bulls – Bohuš Zvolenský, Alexander Bende,
Ing. Viliam Kurinec, hotel Tevel, RS Potravinár, Oravská horáreň), krstnému
otcovi aj krstnej mame... 					        ES

IV. MESTSKÝ PLES
Príjemná zábava bola hlavným atribútom štvrtého mestského plesu. V úvodnom programe sa nám
predstavili sexi tanečnice z tanečnej školy F‘Dance
a všektých srdečne privítala pani Edita Kyselová.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó zaželal hosťom
príjemnú zábavu a zdôraznil zámer organizátorov,
ktorých ambíciou je pripraviť pre všetkých Sládkovičovčanov platformu na spoločenské stretnutia
a príjemný relax pri tanci a dobrom víne. Mesto sa
usiluje zvyšovať spoločenskú úroveň tohto podujatia, aby sa účasť na mestskom plese stala spoločenskou prestížou. So svojimi spoluobčanmi sa tu
stretol nielen primátor, ale aj poslanci, pracovníci
mestského úradu a zamestnanci mestských organizácií a popri zábave neformálne preberali aj svoje
predstavy o fungovaní mesta.
Do tanca nám tentoraz hrala galantská hudobná
skupina Spektrum, ktorú si takmer všetci tanečníci
pochvalovali. Dúfame, že pozitívne ohlasy, ktoré
sme po plese počúvali snáď zo všetkých strán,
budú pre Sládkovičovčanov najlepším pozvaním na
iné plesy a zábavy, ktoré nás v tejto sezóne (a samozrejeme aj na budúci rok) čakajú.      	       ES

mesto informuje				
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23. ZASADNUTIE MsZ V SLÁDKOVIČOVE 4.2.2009
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu.
V bode interpelácia poslancov nevystúpil žiadny poslanec.
Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea
Klabuzai vykonala kontrolu plnenia uznesení
z 22. zasadnutia MsZ, kde skonštatovala, že
uznesenia sú splnené, prípadne sú v štádiu plnenia.
Poslanci MsZ prerokovali a schválili nasledovné uznesenia:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 67/2009 o podnikateľskej činnosti
a určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta
Sládkovičovo,
• vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 11 625,– €
na vypracovanie geometrického plánu na
spevnené plochy (Fučíkova ul. – až po bývalé
ĽKZ),
• prenájmom garáže na TJ Sládkovičovo za
1,– € pre TJ Junior, Fučíkova 1739, Sládkovičovo na uskladnenie materiálu potrebného na
jeho činnosť,
• poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
1400,– € pre Termálne kúpalisko Vincov
les, s.r.o., Fučíkova č. 340, Sládkovičovo na
opravu prasknutého kanalizačného potrubia,
• návrh sociálnej a bytovej komisie pri MZ na
zámenu a pridelenie bytu nasledovne:
• uvoľnený dvojizbový byt (č. bytu 53) na
Fučíkovej č. 405/207 prideliť Erike Myslíkovej,
• uvoľnený jednoizbový byt (č. bytu 5) Eriky
Myslíkovej na Fučíkovej č. 404/205 prideliť
Petre Varjúovej,
• kúpu pozemku vedeného na LV č. 2867 k.ú.
Sládkovičovo od Ministerstva hospodárstva
SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava za celkovú
cenu 881,73,– € (26 563,– Sk),
• výmenu časti pozemku vedeného na LV č.
1705 k.ú. Sládkovičovo za pozemok vedený
na LV č. 389 k.ú. Sládkovičovo v celosti, vo
vlastníctve Edity Belcákovej a Ing. Romana
Belcáka, obaja trvale bytom Cukrovarská
223, Sládkovičovo,
• vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 45 210, – € na
dobudovanie protipožiarnej ochrany budovy
„Kongresové, informačné a poradenské centrum s rekreačno-relaxačným komplexom“
• zmenu zapisovateľov odborných komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove,
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali
a neschválili nasledovné uznesenia:
• podnikateľský zámer Milana Čubu, Plavnica
111, Stará Ľubovňa o prenájom TK VL Sládkovičovo,
• žiadosť Patrika Poláka o odkúpenie pozemku
pod terasou pohostinstva na Sídl. J. Dalloša
1864.
Diskusia:
• primátor mesta informoval o úspechoch mesta v roku 2008, keď mesto obdržalo z projektov EÚ 23 000 000,– Sk na rekonštrukciu
školy, 9 000 000,– Sk na zariadenie zhodno-
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cujúce stavebný odpad a 1 200 000,– Sk na
vybudovanie multifunkčného ihriska. Ďalej
informoval, že mesto chce reagovať na výzvu
regenerácia sídieľ a podať projekt na opravu
chodníkov,.
poslankyňa Frantová sa informovala na
rozmiestnenie kamier v meste a dotazovala
sa, či sa počíta s rozšírením kamerového
systému alebo s posilnením mestskej polície,
nakoľko vzrastá v meste kriminalita,
primátor mesta odpovedal, že s rozšírením
kamerového systému sa ráta a zároveň sa
uvažuje aj s rozšírením na Cukrovarskej ulici,
kde je podľa jeho názoru kriminalita najhoršia,
poslanec Ing. Karsay sa dotazoval, čo sa dá
robiť s pachom zo žumpy, ktorý znepríjemňuje
vyučovací proces v škole na Abrahámskej ul.
primátor mesta informoval, že škola je samostatný právny subjekt, ale mesto je ochotné
pomôcť. Príčina je ale v zlom odvetraní.
poslankyňa Mgr. Halásová informovala, že sa
robili dezinfekčné úkony, nevedia nájsť prípojku kanalizácie, čo by mohlo pach odstrániť.
poslanec Brunner sa domnieva, že nájdenie
prípojky nie je potrebné, nakoľko keď sa
robila rekonštrukcia, bola zle spravená kanalizácia a chýba odvetranie.
prednostka MsÚ informovala, že 21.3.2009
sa uskutočnia voľby prezidenta SR. V meste
bude 5 volebných okrskov. Zmena je pri
volebnom okrsku č. 3, ktorý bol doteraz
v budove CVČ (nakoľko sa budova predala)
volebný okrsok bude v materskej škôlke na
Budovateľskej ulici.
primátor mesta pozval prítomných na V. ročník tradičnej fašiangovej zabíjačky a II. ročník
medzinárodného klobásového festivalu, ktorý
sa uskutoční 14.2.2009 a zároveň požiadal
poslancov MZ o pomoc pri organizácii tejto
akcie a informoval o vydaní Kalendára kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
na rok 2009,
Ing. Lauko doplnil, že spoluorganizátormi
festivalu sú aj Hahota, Spoločná koalícia,
MO Matice a dobrovoľný hasičský zbor, na
festivale sa uskutoční aj koncert skupiny
Metalinda,
Ing. Lauko uviedol, že ho mrzí, že mesto vo
svojom rozpočte plánovalo tržby zo skládky
odpadu na Cukrovarskej ulici, ale túto skládku
ešte nevybudovalo a okolie je veľmi zdevastované, ako aj pripravovaná skládka,
primátor mesta informoval, že okolie je
zdevastované, ale hala je využitá, čo potvrdil
aj pracovník technických služieb Ing. Šimek,
odpad v hale je vyseparovaný, ale nie je ho
kam dať, nakoľko sa teraz nevykupuje.
primátor mesta informoval, že hala nebola dokončená v termíne, nakoľko nebol v termíne
odpredaný pozemok pod halou Ministerstvom
hospodárstva SR,
občan Juraj Pethő sa dotazoval, prečo na
neho mesto podalo exekúciu za TKO, keď
on komunálny odpad nemá, nakoľko všetko
separuje a kompostuje,
primátor mesta ho informoval, že platba za

TKO je zo zákona, čo znamená, že každý
občan za vývoz TKO musí platiť, oslobodení
sú len občania ZŤP a dlhodobo žijúci v zahraničí, ktorí to vedia preukázať, platby za vývoz
sú nižšie, ako v okolitých mestách vďaka
tomu, že v meste separujeme odpad.
• p. Pethő tvrdí, že mesto na jeho pozemku vytvorilo divú skládku, čo vie preukázať listom
vlastníctva a požiadal o možnosť preštudovania kalkulácie ceny za TKO.
• občan Alexander Vígh kritizoval výmenu
miestnotí v MsKS (malá zasadačka a nájomníkom – predajňa Next) a žiadal, aby sa
nájomníci nasťahovali späť do pôvodných
priestoroch. Ďalej kriticky poukázal aj na
rozdelenie finančných prostriedkov na
kultúru a šport z rozpočtu mesta. Podľa jeho
vedomostí na pridelenie finančných prostriedkov bolo potrebné podať projekt, ale dotácie
dostali aj subjekty, ktoré žiadny projekt nepodali. Ďalej poukázal, že do MsKS sú púšťané
aj rôzne havymetalové skupiny, ktoré rušia
priebeh skúšok súboru Dió héj.
• primátor mesta odpovedal na kritiku p. Vígha
a uviedol, že budovu MsKS napĺňa a akcie
v MsKS má v kompetencii p. Sudová a správu
budovy vykonávajú technické služby,
nájomníci v budove MsKS svojimi platbami
pokrývajú náklady na prevádzku budovy, aby
mohla byť bezplatne poskytovaná súborom.
Súbory podľa jeho vedomostí mali rozdelené
finančné príspevky podľa podaných projektov
a možností mesta, rozdelenie bolo prerokované na finančnej komisii a následne na MZ,
• prednostka MsÚ doplnila, že z rozpočtu mesta dostali príspevok len tí, ktorí podali projekty
a mesto kultúru podporuje podľa možností,
požiadavky z rozpočtu boli krátené všetkým
(napr. školám o 1 000 000,– Sk) a využitie
budovy MsKS je vecou korektnej dohody,
• poslanec Brunner upozornil, že vzhľadom na
hospodársku krízu, mesto nemôže vypovedať
subjekt, ktorý platí nájom a súbory sa musia
dohodnúť, rozdeliť si miestnosti v MsKS tak,
aby MsKS bolo obsadené 7 dní v týždni a na
skúšky Dió héj odporučil využívať aj veľkú
zasadačku v MsKS,
• Eva Sudová, vedúca MsKS, uviedla, že
kritizovanú havymetalovú akciu nepovolila
a nájomné zmluvy za priestory v budove
neuzatvára MsKS, ale mesto,
• občan Novomestský žiadal opraviť cestu
smerom na poštu, ktorá je pre dve autá veľmi
úzka, tiež žiadal opravu chodníka smerom na
Cukrovarskú ulicu, žiadal o meranie rýchlosti
áut vychádzajúcich od fy. Koam a poukázal
na potrebu odchytu túlavých psov,
• odpovedal p. Franta, člen mestskej polície,
že odchyt psov sa vykonáva v priemere
trikrát ročne a mesto naň vynakladá nemalé
finančné prostriedky.
Po ukončení diskusie primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

mesto informuje
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VOĽBA PREZIDENTA SR
Oznamujeme obyvateľom mesta, že na
základe rozhodnutia predsedu Národnej rady
SR v zmysle zák. č.1/2009 Z.z. boli vyhlásená voľba prezidenta Slovenskej republiky
na deň 21. marca 2009, v sobotu v čase od
7.00 do 22.00 hod. Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, bude sa
druhé kolo voľby konať dňa 4. apríla 2009,
v sobotu od 7.00 do 22.00 hod.
V meste bolo vytvorených 5 okrskov na konanie volieb prezidenta a to nasledovne:
Okrsok č. 1 – v Základnej škole s vyuč.jazykom maďarským – pri pomníku na Fučíkovej

ulici č. 425 pre voličov bývajúcich na Fučíkovej ul. od č.d. 73 do 145, od 263 do 292, od
č. d. 324 do 371, od 400 do 462, č. d.1147,
1661, 1726, na Školskej ul., na Galantskej ul.,
Jesenského ul., Seredskej ul., Richterovej ul.,
Krátkej ul., Mierovej ul. a ul. Z. Kodálya.
Okrsok číslo 2 – v školskej jedálni SŠ na
Školskej ulici pre voličov oprávnených voliť
prezidenta SR bývajúcich na Devátovej ul.,
Mlynskej ul., Košútskej ul. a na Sídl. J.Dalloša.
Okrsok číslo 3 – v Materskej škole Budovateľská na ul. Janka Kráľa 1315 pre voličov
bývajúcich na Fučíkovej ul. od č. d. 1 do 72,
od 691 do 743 a č. 1101, 1499, na ul. SNP,
kpt. Nálepku, Záhradníckej ul., Železničnej ul.,

Budovateľskej ul., ul. Janka Kráľa, Fr. Kazinczyho, Muškátovej, Lipovej ul.
Okrsok číslo 4 – v Základnej škole SP na
Abrahámskej ul. č. 385 pre voličov bývajúcich
na ul. Cukrovar, ul. Cukrovarskej, Fučíkovej ul.
od č. 372 do 373, Abrahámskej ul., Cintorínskej ul., Hviezdoslavovej ul., Pionierskej ul., ul.
Sigetskej, na Dánoši a v Zátiší.
Okrsok číslo 5 – v objekte Hordeum Nový
Dvor pre voličov bývajúcich na Novom Dvore.
Každý volič obdrží oznámenie o čase konania volieb, o mieste volebného okrsku, kde
môže volič voliť.

MESTSKÁ POLIKLINIKA

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom, že všetky ordinácie lekárov
sa presťahovali do zrekonštruovanej budovy mestskej polikliniky na
Sídlisku J. Dalloša č. 1354. V najbližších týždňoch sa do tejto budovy nasťahujú aj ďalší odborní lekári a lekáreň. Dúfame, že v nových
bezbariérových priestoroch sa zlepší aj lekárska starostlivosť a to
hlavne vďaka vyššiemu komfortu, ktorý táto budova poskytne tak pacientom, ako aj lekárom a sestričkám.

BESNOTA
Besnota je vírusové ochorenie
všetkých teplokrvných živočíchov,
ktoré je prenosné na človeka.
Choroba postihuje hlavne centrálny nervový systém. Prejavuje
sa poruchou vedomia, zvýšenou
dráždivosťou, poruchou hltania
(hlavne tekutín) a neskoršie celkovým ochrnutím. Po objavení sa
klinických príznakov končí vždy
smrťou. Pôvodcom ochorenia je
vírus vylučovaný slinami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože. Besnota
je typické ochorenie s prírodnou
ohniskovosťou, čo znamená, že
sa udržiava a šíri u voľne žijúcich
zvierat v prírode (líšky, vlci, poľné
hlodavce). Besnota sa prejavuje v troch formách: zúrivá, tichá
a atypická. Najčastejšia je zúrivá
forma, ktorá má tri štádiá. V prvom štádiu sa zviera stáva smutným, apatickým, vyhľadáva tmavé miesta, má zvrátenú chuť (líže
a prehltáva kamene a drevo).
Neskôr prestáva prijímať krmivo,
prejavujú sa poruchy hltania, slinenie a agresivita. V poslednom
štádiu dochádza k ochrnutiu hltana, nekoordinovanosti pohybov
a nakoniec uhynie za príznakov
udusenia. Uvedené tri štádiá od
nástupu príznakov do úhynu trvajú asi 8 až 12 dní.

Opatrenia pri výskyte choroby
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje
odchyt túlavých zvierat, dezinfekciu miesta usmrtenia alebo uhynutia zvieraťa, neškodné odstránenie,
izoláciu a sledovanie ostatných
vnímavých zvierat, ochranné očkovanie neočkovaných vnímavých
zvierat a zákaz voľného pohybu
a premiestňovania zvierat.
Po vstupe SR do EÚ Ministerstvo pôdohospodárstva SR spolu
so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou vypracovalo národný program eradikácie besnoty, čo
znamená úplné ozdravenie celého
územia SR od tejto veľmi nebezpečnej choroby. Stratégia ozdravenia sa týka domácich ako aj voľne žijúcich zvierat. Podľa zákona
číslo 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti u domácich zvierat je
nariadené:
a) každoročné povinné očkovanie všetkých mäsožravcov
starších ako 3 mesiace (psy,
mačky, fretky, kožušinové
zvieratá),
b) povinná identifikácia a
evidencia všetkých psov
starších ako 3 mesiace (pod
identifikáciou sa rozumie
označenie tetovaním alebo tzv.
mikročipom – tieto psy musia
byť evidované v centrálnom

registri spoločenských zvierat).
Toto spolu s vydaním pasu
zabezpečuje veterinárny lekár.
Evidencia v centrálnom registri
je povinná u zvierat, ktoré sa
premiestňujú medzi členskými
štátmi EÚ a tretími krajinami.
Chov a držanie spoločenských
zvierat, ktoré nie sú premiestňované, nariaďujú ustanovenia orgánov
miestnej samosprávy (všeobecné
záväzné nariadenia), kde sa ukladá majiteľom spoločenských zvierat povinnosť očkovania, evidencie, spôsob a podmienky chovu.
Pri nedodržaní týchto zásad
môže byť uložená pokuta, hlavne
pri pohryzení neočkovaným psom
u fyzických osôb, až do výšky
331,94 € (10 000,- Sk).
U voľne žijúcich zvierat sa prevencia besnoty vykonáva kladením
vakcinačných návnad dvakrát ročne, ktorú zabezpečujú poľovnícke
združenia v koordinácií so Štátnou
veterinárnou správou SR.
Na základe dlhoročných skúseností musím konštatovať, že
v meste Sládkovičovo pri stúpajúcom počte chovaných psov klesá
počet očkovaných proti besnote.
Približne 30 % psov nie je očkovaných a u majiteľov psov v cukrovarskej časti mesta asi 90 %.
Pričom stúpa počet pohryzení
neevidovanými a túlavými psami.

Tento fakt každoročne značne
odčerpáva finančné prostriedky
z rozpočtu mesta (odchyt túlavých
psov).
Ako poverený úradný veterinárny lekár pritom každoročne na
jar zabezpečujem očkovanie psov
v deň pracovného voľna na troch
miestach v meste.
Popritom v rámci ordinačných
hodín v ambulancií vykonávame
okrem vakcinácie proti besnote aj
komplexnú prevenciu, vyšetrenie
a terapiu aj proti ostatným chorobám (čipovanie, čistenie zubov,
sonografické a RTG vyšetrenie).
Od roku 1995 štát nehradí žiadne
náklady v spojitosti s očkovaním
proti besnote, preto poplatok za
očkovanie stanovuje Komora veterinárnych lekárov SR pre celé
Slovensko.
MVDr. Pavol Bartaloš
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MESTSKÁ ŠTATISTIKA ZA ROK 2008
Narodenia – v roku 2008 sa narodilo celkom 64 detí, z toho 31 chlapcov
a 33 dievčat, čo je o 10 detí viac ako v predchádzajúcom roku. Oproti
roku 2007 sa narodilo o 9 chlapcov a o 1 dievča viac. Najviac detí sa
narodilo v mesiacoch december – 9, jún a október – 7 a naopak najmenej
v mesiaci november – 1 a august – 2.
Medzi najobľúbenejšie mená v roku 2008 patrili: z dievčenských mien
– Veronika, Dominika, Kristína a Sára a z chlapčenských mien to boli
– Adam, Dominik, Filip, Matúš a Oliver. Možno málokto vie, že meno
Veronika je z gréckeho pôvodu Bereniké „prinášajúca víťazstvo“ alebo
v latinčine (vera icona) znamená „pravý obraz“. Meno Dominika z latinčiny (dominicus) znamená „pánov“.
Meno Kristína v gréčtine (christianos) znamená „kresťan“. Meno Sára
je starozákonné meno z hebr. šárá(h), znamená „kňažná, vznešená“.
Meno Adam je starozákonné meno z hebr. (hádám) znamená „prsť, zem“,
t.j. človek z hliny, pozemšťan. Meno Dominik znamená to čo meno Dominika (vyššie uvedené). Meno Filip v gréčtine (philos+hippos) znamená
„milovník koní“, Meno Matúš je novozákonné meno z hebr. (Mattithjah)
– „dar boha Jehovu“ a meno Oliver z latinčiny (oliva) – „pestovateľ olív“
znamená tiež „nejasné, azda“ alebo zo škandin. (alp+beri, richi) „vládca
pomocou duchov elfov“.

Sobáše – v roku 2008 bolo v Sládkovičove uskutočnených 28 sobášov,
z toho 18 sobášov občianskou formou a 10 sobášov cirkevnou formou.
Oproti roku 2007 stúpol počet sobášov o 6.
Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom meste bolo ešte uskutočnených
17 sobášov našich občanov mimo nášho mesta.
Žiaľ, neklesá ani počet rozvodov. V roku 2008 bolo rozvedených 11 manželstiev našich občanov.
Úmrtia – V roku 2008 zomrelo 69 našich občanov, z toho 36 mužov
a 33 žien. Žiaľ, stúpol počet úmrtí o 19, zomrelo až o 16 mužov a o 3 ženy
viac ako v roku 2007. Najviac našich občanov zomrelo v mesiacoch november a marec, najmenej v septembri a októbri.
Stav obyvateľstva mesta k 31.12.2008
V roku 2008 bolo prihlásených k pobytu 90 občanov, narodených 64 detí,
odhlásených 130 občanov a zomretých 69 občanov
Celkovo vykazujeme v meste úbytok: 45 občanov.
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2008 je 5 675, z toho je mužov 2 714
a žien 2 961.
Edita Kyselová, matrikárka

rozhovor s poslancom

PhDr. TERÉZIA PETHŐOVÁ
PhDr. Terézia Pethőová, poslankyňa
MsZ v Sládkovičove už štvrté volebné
obdobie, pracovná
funkcia – vedúca
odboru živnostenského podnikania
Obvodného úradu
v Galante, vydatá,
matka dospelého syna, predsedníčka Komisie rozvoja vzdelávania mládeže pri MsZ
v Sládkovičove.
►Patríte k služobne najstarším poslancom
a preto by sme vás poprosili o stručné
zhodnotenie jednotlivých volebných období. Každé z nich istotne niečo charakterizovalo, raz sa budovala infraštruktúra,
bytovky, ikubátor, kúpalisko... Menili
sa primátori aj vaši kolegovia poslanci.
Ktoré volebné obdobie bolo pre vás
najúspešnejšie?
4-ročné volebné obdobie je na realizáciu mnohých predsavzatí volebného programu veľmi
krátky čas. Prvé dve volebné obdobia sa budovala kanalizácia, budova školy na Richterovej
ulici, nájomné byty v centre mesta. Kanalizácia
pohltila miliónové investície, ale tvár mesta sa
nemenila. Dobudovanie kanalizácie nás ešte
čaká. V ďalších volebných obdobiach sa dobudoval inkubátor, kongresovo–informačné
centrum, mestská poloklinika. Bolo to obdobie,
kedy boli dobré podmienky na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Realizácia projektov však nekončí volebným
obdobím. Vybudovať niečo je len začiatok. Do
každej budovy treba vdýchnuť život, postarať
sa o to, aby budova žila, aby sa v nej žilo, aby
v nej občania našli služby, ktoré potrebujú, kultúrny a spoločenský život, možnosti vzdelávať
sa, regenerovať sa. K budovaniu nášho mesta

významne prispeli aj podnikatelia, ktorí svoje
podnikateľské aktivity uskutočnili práve v našom mestečku napr. vybudovaním hotelu Tevel,
Grand, obchodného domu Jednota. Firmy Bekaert, Fekollini, Saving, AWR a ďalšie vytvorili
pracovné príležitosti. Každé volebné obdobie
prinieslo niečo pozitívne. Nespokojnosť je však
dobré znamenie. To znamená, že chceme dosiahnuť viac, skvalitniť život v našom meste, reagovať na aktuálne potreby našich občanov. Pri
riešení aktuálnych otázok rozvoja mesta chýba
schválený územný plán mesta.
►Vo svojej poslaneckej práci sa orientujete na problematiku školstva. Môžete
vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa naše
školy a škôlky, ktoré patria pod mesto,
momentálne nachádzajú?
Poslanci mestského zastupiteľstva sa pravidelne zaoberajú problematikou školstva. Riešia ich
aktuálne problémy. V rozpočte mesta každý rok
vyčlenia dostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie výchovy a vzdelávania. V prípade potreby, v opodstatnených požiadavkách, sa
ich rozpočet upravuje. Pozitívne v našom meste
je, že máme všetky stupne vzdelávacích zariadení. Materské školy, základné školy, špeciálnu
základnú školu, strednú a vysokú školu. Do nášho mesta prichádzajú mladí ľudia za vzdelaním,
využívajú reštauračné služby, kupujú v našich
obchodoch. Mladí ľudia sú budúcnosťou každej
obce či mesta.
►V posledných rokoch sme zaznamenali
skutočnosť, že rodičia prehlasujú svoje
deti do škôl mimo Sládkovičova (Pusté
Úľany, Galanta...) a preto by sme radi
poznali váš názor na tento problém
a prípadne návrh opatrení, ktoré by tento
trend zastavili a zvrátili.
Demokracia priniesla aj možnosť výberu. Je na
rodičoch, ktoré školské alebo predškolské zariadenie si vyberú pre svoje dieťa či už na území

mesta alebo mimo neho. Vzdelávanie môžeme
považovať za služby. Za službami hľadá človek
kvalitu. Máme 3 pekné materské školy, ktoré
vytvárajú našim najmenším domov. Výška finančných prostriedkov na vzdelávanie závisí od
počtu žiakov. Viac žiakov, viac peňazí. Dostal
sa mi do rúk veľmi pekný bulletin ZŠ S. Pethofiho, v ktorom škola prezentovala svoju činnosť
a dosiahnuté výsledky. Možno aj to je cesta k informovanosti o výsledkoch škôl. Vyrastala som
v Sládkovičove. Tu som dostala základy svojho
vzdelania. Ďakujem všetkým svojim učiteľom.
►Práve uplynula polovica volebného obdobia a práve vy ste boli „dušou“ spoločnej
kandidatúry nezávislých poslancov, ktorí
získali v MsZ spolu 6 mandátov. Ako hodnotíte uplynulé dva roky a výsledky, ktoré
mesto za toto obdobie dosiahlo?
Na začiatku môjho poslancovania ma uviedol do tajov práce poslanca jeden môj známy,
uznávaná osobnosť, odborník samosprávnej
politiky, v tom čase pôsobiaci takmer 40 rokov
v poslaneckej funkcii samosprávy takto: „Poslanec musí chodiť s otvorenými očami a ušami,
pretože musí vidieť a počuť problémy občanov,
ak ich chce riešiť.“ Po čase som zistila, že to
nie je také jednoduché. Byť poslancom je predovšetkým veľká zodpovednosť. Zodpovednosť
za rozhodnutia. Pozerať sa na veci očami občanov, očami tých, ktorí návrh podporujú, ale
brať do úvahy aj tých, ktorí majú iný názor. Voliči i poslanci majú vždy isté očakávania, ktoré
smerujú k vytvoreniu lepších životných podmienok v meste. Pokračovalo sa v projektoch predchádzajúceho volebného obdobia. Výsledkom
je dokončené kongresovo–informačné centrum
a mestská poliklinika. Čaká nás rekonštrukcia
základnej školy na Školskej ulici. Snahy smerujú aj k získaniu financií na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb. Postarať sa o tých, ktorí
to potrebujú by nemalo byť len našou povinnos-
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ťou, ale samozrejmosťou. Rozprávka o troch
grošoch je aktuálna stále viac. K prioritám by
som zaradila aj vybudovanie multifunkčného ihriska a vytvorenie podmienok pre vybudovanie
ďalšieho obchodného domu.
► Záverom sa poslancov pýtame na ich
predstavu „svetlej perspektívy“ mesta, ale
vaše názory čitatelia dobre poznajú (veď
toto je už váš tretí rozhovor s poslancom)
a preto sa zameriame na aktuálnu tému.
Máte skúsenosti zo štátnej správy i zo
samosprávy a preto sa vás chceme opýtať, aký bude, podľa vášho názoru, dopad
ekonomickej krízy na život mesta?

Pri vypracovaní hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja nášho mesta a vízie do budúcnosti som si predstavila, ako by naše mestečko mohlo vyzerať v budúcich rokoch. Veľa
zelene, čistota a bezpečnosť. Malé námestie
s lavičkami, na ktorých sedia matky s deťmi,
starí rodičia s vnukmi. Je to obraz spokojnosti občanov. Možno je to odvážna predstava,
ale mnoho vecí máme na dosah. Mesto, to sú
v prvom rade ľudia v ňom. Za najdôležitejšieho
považujem vždy človeka, ľudí v našom meste,
ich potreby a názory. To je tá ideálna predstava
o budúcnosti nášho mesta.
Ekonomická kríza neobíde ani štátnu správu

ani samosprávu. Dopad ekonomickej krízy na
život mesta bude závisieť od našich postojov.
Je potrebné včas prijať opatrenia v rámci šetrenia, zodpovedne plánovať, už v čase prípravy
projektov zapracovať do rozpočtu všetky výdavky súvisiace s realizáciou projektu, aby sme nemuseli navyšovať rozpočet dodatočne a uberať
financie z iných položek. Šetrenie je riešenie na
zmiernenie dopadu ekonomickej krízy na život
občanov v našom meste.
Prajem všetkým občanom, aby sa ich ekonomická kríza dotkla čo najmenej.
redakcia
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DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV A ICH RODIČOV
aktivita

rodičia

žiaci

testovanie žiakov Monitor 11.3.2009

Zabezpečiť, aby sa v uvedený deň ich dieťa
dostavilo do školy, pretože náhradný termín nie
je vyhlásený.

Dostaviť sa najneskôr o 7.50 hod. do školy, v prípade neúčasti na Monitore bude znevýhodnený
na prijímacích pohovoroch.

prihlášky na SŠ, na ktorej sa konajú
talentové skúšky (stredné školy sú povinné do 1.2.2009 zverejniť na internete
kritériá prijímacích pohovorov)

20.2.2009 najneskorší termín podania prihlášky Dostaviť sa v termíne od 25.3. do 15.4.2009
riaditeľovi príslušnej základnej školy, riaditeľstvo (presný dátum určí SŠ v pozvánke na prijímacie
školy musí poslať prihlášku
pohovory).
na SŠ do 28.2.2009. 	

prihlášky na SŠ, na ktorej sa nekonajú 10.4.2009 najneskorší termín podania prihlášky Dostaviť sa na prijímacie pohovory v termínoch:
talentové skúšky – 1. kolo (stredné
riaditeľovi príslušnej základnej školy, riaditeľstvo 11.5.2009 (pondelok) – prvá stredná škola
školy sú povinné do 31.3.09 zverejniť na školy musí poslať prihlášku na SŠ do 20.4.2009. 14.5.2009 (štvrtok) – druhá stredná škol.
internete kritériá prijímacích pohovorov
prihlášky na 8-ročné gymnáziá

10.4.2009 najneskorší termín podania prihlášky Dostaviť sa na prijímacie pohovory
riaditeľovi príslušnej základnej školy, riaditeľstvo 3.6.2009 (streda).
školy musí poslať prihlášku na SŠ do 20.4.2009.

2. kolo prijímacích pohovorov
6.6.2009 – najneskorší termín rozhodnutia SŠ o uskutočnení 2. kola prijímacích pohovorov

Ak žiak nebol prijatý v prvom kole ani na jednu
strednú školu, prísť do ZŠ a požiadať o vydanie
ďalšej prihlášky a urýchlene ju zaslať na SŠ, na
ktorej sa uskutoční 2. kolo.

Dostaviť sa na prijímacie pohovory
16.6.2009 (utorok).

Neúčasť či neúspech v I. a II. kole prijímacích pohovorov – náhradný termín
určí riaditeľ SŠ najneskôr v poslednom
augustom týždni.

Dôvod neúčasti zo závažných dôvodov nahlásiť
riaditeľovi SŠ najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Dostaviť sa stanovenom termíne na prijímacie
pohovory.

odvolanie proti neprijatiu

Odvolanie treba podať písomne riaditeľovi SŠ
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

DECEMBROVÉ AKTIVITY SPOJENEJ ŠKOLY V SLÁDKOVIČOVE
Je už tradíciou, že začiatkom decembra k nám zavíta Mikuláš. Nebolo
to inak ani tento rok. Najviac sa na neho tešili tí najmenší, prváčikovia.
Každé dieťa dostalo malú pozornosť vo forme sladkosti, za čo ďakujeme
pánovi K. Hrdlicovi i združeniu rodičov.
Vianoce, najkrajšie sviatky, ktorým snáď všetci s radosťou pripravujeme „pôdu“, svoje domovy a srdcia. Vianočné zvyky si uchovávame ako
drahokamy a i keď nás na stoloch obklopuje blahobyt a pod stromčekmi
množstvo darčekov – to, čo prežívame v našich srdciach, je vždy nemenné, jednoduché a pritom tak vzácne. Každý z nás túži počas týchto dní
po láske, pohode, pokoji a obyčajnom ľudskom šťastí. My sme si túto atmosféru priblížili tretím ročníkom „Vianočných trhov“, ktoré sa uskutočnili
18.12.2008. Aj napriek nepriaznivému počasiu mali trhy svoje čaro, lebo
sa konali priamo v budove školy. Atmosféru trhov spríjemňovali vianočné
koledy, vládla dobrá nálada, radosť a typický trhový ruch.
Na túto akciu sme sa chystali od septembra. Pani učiteľky na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy a na
krúžkoch zhotovovali z rôznych materiálov výrobky určené na predaj.
Sponzormi žiakov z I. stupňa boli pani Pócsová, Dubačová, Fabianová,
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Šramová, Lukačovská, Dömötörová, Koláriková, Drličková a Chrenková.
Na II. stupni pani učiteľka Krnáčová napiekla so žiačkami D. Kubrickovou, V. Hrdlicovou, S. Ondrušekovou a M. Víghovou na pernikárskom
krúžku výborné perníky, a to aj jednoduchšie k výbornému teplému čaju,
ale aj nádherne zdobené rôznymi technikami. Pani učiteľka Sárkányová
na krúžku šikovné ruky zhotovila so žiačkami Káčerovou V., Otrubovou
S., Hrbánovou M., Kunovou P. a Kondákorovou A. vyšívané obrazy s vianočnou tematikou a pani učiteľka Fašiangová na krúžku kreatívne práce
so žiačkami Mészárosovou D. a Kováčovou N. pestro zdobené náramky.
Nádherné stromčeky a anjelikov z jemných korálikov zasponzorovala pani
učiteľka Krčmárová, taniere a šálky pani učiteľka Bicková a ikebany pani
Fűzeková. Okrem toho bolo postarané aj o občerstvenie. Popri nákupoch
a príjemných rozhovoroch si návštevníci mohli pochutiť na výbornej klobáske, cigánskej pečienke a vianočnej kapustnici, ktoré zasponzoroval
pán Kurinec, za čo mu ďakujeme.
Deti a dospelí si mohli pochutiť na teplom čaji, dospelým možno dobre
padol pohárik lahodnej medoviny alebo vareného vína. Výborné zákusky
napiekli mamičky našich žiakov z II. stupňa, pani Műllerová, Šípošová,
Nagyová, Kondákorová, Hrdlicová, Hallasyová, Grunzová, Petrovičová,
Ižáková, Mészárosová, Kaločaiová, Nedomová, Danielová, Kubrická
a Vavríková. Svojou návštevou nás poctili nielen deti, rodičia a starí rodičia, ale aj čelní predstavitelia mesta.
Veríme, že všetkým, ktorí nás v tento deň poctili svojou návštevou, sa
na trhoch páčilo, že popoludnie strávili v pokojnej a príjemnej vianočnej
atmosfére. Výťažok z trhov bude použitý na nákup učebných pomôcok.
V duchu Vianoc sa niesol aj posledný deň v škole pred prázdninami.
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Na deti čakali vyzdobené triedy, voňavé medovníčky a darčeky, ktoré
našli pod vianočným stromčekom od svojich kamarátov a rodičov. Každá
trieda si pripravila individuálny program, spievali sa koledy, hrali sa hry,
súťažilo sa, bola diskotéka. Čas v príjemnej atmosfére rýchlo ubiehal,
bolo treba sa rozlúčiť. Všetci sme si zaželali príjemné prežitie sviatkov
a šťastný nový rok a pobrali sme sa domov na vytúžené prázdniny.
Mgr. Annamária Mészárosová, zástupca riaditeľa SŠ Sládkovičovo

U NÁS SA VŽDY UDEJE NIEČO...
Žiaci a pedagógovia Základnej školy s VJM
Sándora Petőfiho sa zaoberajú nielen učením,
ale zúčastňujú sa aj na kultúrnych podujatiach
mesta Sládkovičovo. Pozrime sa teda, čo všetko sa udialo na našej škole.
■ Začiatkom decembra sa žiaci prvého stupňa
zúčastnili na predstavení, ktoré bolo plné zážitkov s názvom „Prišiel k nám Mikuláš“. Mikuláša
a jeho pomocníkov k nám doviedlo kočovné
divadlo z maďarského mesta Tihany (Tihanyi
Vándorszínház).
■ V Galante bol zorganizovaný festival malých
rozprávkarov, na ktorom naši žiaci Viktória Michaleková a Viktor Tóth porozprávali galantským škôlkarom ich najobľúbenejšie rozprávky,
za čo zožali obrovský potlesk.
■ Náš bábkový súbor „Diócska“ žne úspech za
úspechom. 1. decembra sa zúčastnili na rozprávkovom festivale v Nových Zámkoch, kde za
svoju namáhavú prácu dostali zaslúženú odmenu. Obecenstvo úplne očarili svojim vystúpením.
5.12.2008 sa zas vo Veľkej Mači so svojim predstavením vkradli do sŕdc publika, pretože ich mi-

kulášske predstavenie zožalo obrovský úspech.
Naši malí bábkari ani teraz neleňošia, chystajú
sa totiž na celoslovenský festival bábkarských
súborov „Duna Menti Tavasz“.
■ Pred Vianocami sme mali koncert, na ktorom
Attila Zsapka pričaroval Vianoce do našej školy.
Samozrejme, že známe pesničky spolu s ním
spievali malí i veľkí.
■ Naši žiaci sa aktívne zapojili do príprav na
vianočné trhy. Škola sa na jeden deň premenila na „dielňu“, kde sa usilovne vyrábali darčeky,
ozdoby na mestské vianočné trhy. Detičky boli
aktívnymi účastníkmi i samotných trhov, veď ako
ozajstné „kofy“ núkali svoje produkty. Touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí kúpou podporili
našu školu. Naše speváčky úspešne vystúpili na
mestskom vianočnom koncerte.
■ Predvianočná oslava je už tradíciou na našej
škole. V tento deň sa naše triedy vyzdobia, žiaci
sa navzájom obdarúvajú a doobedie uzatvárame
veľkou zábavou. Na predvianočnej oslave porota
videla nápadito vyzdobené triedy, vychádzajúc
od Severného pólu až po kozubom vyhriatu izbu.
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■ Čo sa týka učenia, naši žiaci opäť dosiahli vynikajúce výsledky. Zúčastnili sa na mnohých súťažiach a niektoré ich ešte len čakajú. Z nemeckého
jazyka je našim najlepším žiakom Ricsi Sípos z 8. triedy, ktorý na okresnej olympiáde z nemeckého jazyka skončil na prvom mieste a tak on
bude reprezentovať ZŠ S. Petőfiho i na krajskom kole.
■ Aj z matematiky sme sa dostali do okresného kola, na ktorom si zmerajú sily žiaci zo všetkých škôl galantského okresu.
■ Pretože sme školou s vyučovacím jazykom maďarským, nezanedbávame ani súťaže z maďarského jazyka. Zúčastníme sa súťaže „Szép magyar beszéd“ (Krásna maďarská reč) i na súťaži v prednese poézie a prózy
(Tompa Mihály vers – és prózamondó verseny) budeme reprezentovať
našu školu.
■ 26. –29.1.2009 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka základnej školy.
Našich budúcich prváčikov očakávame s veľkou láskou a dúfame, že sa
šikovne zorientujú v ríši písmen a čísiel.
■ Na konci mesiaca si žiaci odniesli svoju „výplatu“ a to vo forme vysvedčenia. Niekto ho mal lepšie, niekto horšie, ale každý si odniesol to, čo si
zaslúžil, podľa práce v prvom polroku.
■ Pre školu je dôležité, aby udržiavala dobré vzťahy s rodičmi svojich
žiakov. 31.1.2009 sa uskutočnil už tradičný rodičovský ples, na ktorom
si zatancovali rodičia, pedagógovia i priatelia školy. Zábava trvala až do
skorého rána. S kultúrnym programom sa predstavili naši žiaci. Videli sme
ukážku spoločenských tanco a mohli sme si vypočuť i krásne pesničky.

■ 8.–14.2.2009 sme boli na lyžiarskom výcviku v Liptovskom Jáne spolu
so žiakmi zo ZŠ z Veľkej Mačeba Veľkých Úľan. Na lyžovačke sme sa
zoznámili so základmi lyžovania. Nechýbali aj menšie pády, ale napriek
tomu sme sa cítili veľmi dobre a smutne sme sa lúčili s Liptovským Jánom, no spomienky sme si doviezli domov.
Správy zo života školy podala Mgr. Katarína Balogová.

JAZYKOVÉ ZAMYSLENIE...

IV. ZASADNUTIE SPV

Naša jazyková škola tu nie je dlho, len lektori učia pridlho. Od r. 2002 učíme len dospelých, teda
tých, ktorí v čase socializmu nemali možnosť učiť sa alebo vycestovať a študovať alebo pracovať
a tak vstrebávať cudzí jazyk.
Ako učiteľka ruského, francúzskeho a anglického jazyka s 28 ročnou praxou som teda učila tri
svetové jazyky a to mi snáď dáva právo hodnotiť. Teraz, v období krízy, ma prekvapuje prístup
firiem k jazykovému vzdelávaniu. Zlé správy sa na nás valia zo všetkých médií. Firmy, v ktorých
pracujeme a ktoré zabezpečili výuku jazyka pre svojich zamestnancov, túto výuku rušia ako prvú
v rámci tzv. technických zmien a štruktúry firiem. Je to veľmi zlé rozhodnutie. Nie je nič horšie, ako
ušetriť na zamestnancovi pár euro.
Dovoľte mi malé zamyslenie.
Ak v období totality sme sa „museli“ učiť ruský jazyk povinne a skutočne s odporom, ale dnes
pri stretnutí s Rusom mu rozumieme, vieme sa opýtať a pokecať si pri stakanku vodky. Drvivá
väčšina Slovákov sa neučila iný ako ruský jazyk a to preto, lebo sme nemuseli. Dnes sú už dospelí
a niektorí navševujú kurzy v našej VIA škole. Sú to skvelí študenti a ja ich úprimne obdivujem, že
v čase „rozvoja kapitalistického Slovenska“ si nájdu čas na seriózne štúdium.
V čase socializmu sme nepotrebovali žiadny iný jazyk ako ruský (až na pár výnimiek) a dnes
si bez znalosti anglického jazyka takmer nenájdeme prácu. A tak od revolúcie drvíme angličtinu,
ale stále ju akosi nevieme. Navyše si ju je treba platiť. Keď platí firma, tak chodíme tak do marca
a potom už je teplo a to sa nám nechce. Ak si platíme sami, tak sa hneváme na seba, že to dlho
trvá a tiež sa učíme pomaly. Striedavo chodíme a nechodíme a stále začíname a opakujeme.
Nejdem sa pýtať, ako ste sa naučili niečo, čo veľmi potrebujete a ako si to udržujete v pamäti?!
Len učením sa, nijak inak. A pevnou vôľou, ale tá sa už nenosí.
Dojazykovania, vaša Daniela Palkovičová

Dňa 27.1.2009 zasadali členky Spoločnosti pre predškolskú výchovu (SPV) pre región
Galanta v Materskej škole na Fučíkovej ulici v
Sládkovičove. SPV má v regióne Galanta 71
členiek, ktoré pripomienkujú metodicky riešenia otázky vyplývajúce zo školského zákona
a zaoberajú sa aktuálnou problematikou Školského vzdelávacieho programu. Zasadnutia
sa zúčastnila aj pani inšpektorka Mgr. Elena
Čanakyová, ktorá prítomné členky odborne
usmernila.
Medzi aktívne členky patria práve učiteľky
Materskej školy na Fučíkovej ulici pod vedením
pani zástupkyne PaeDr. Anety Mikešovej, ktorá
je členkou výboru pre SPV v Galante.
Ďakujeme pani zástupkyni za veľmi príjemnú atmosféru, ktorú vytvorila v priestoroch MŠ,
za ochotu spolupracovať a viesť učiteľský tím
k dosiahnutiu pedagogických cieľov.
Mgr. Edita Katonová,
predsedníčka SPV v Galante

RODIČOVSKÉ ZAMYSLENIE...
Oslávili sme Vianoce, spolu sme privítali nový rok, a už sa pomaličky
dostaneme aj ku koncu prvého mesiaca v roku. Toto obdobie pre školákov znamená náročnú prácu. Začalo sa preverovanie vedomostí, učitelia
dávajú žiakom písomky a rôzne testy. Blížia sa k ukončeniu prvého polroka, čo sa slávnostným odovzdávaním vysvedčení uzatvára.
Priznám sa, nezávidím školákom, ktorí teraz musia ozaj podať výkony, ale ani ich učiteľom, ktorí hodnotia ich práce. Nakoniec sa ovocie tej
veľkej práce urodí a 31.1. každý žiak dostane do ruky ten spomínaný
papier, ktorý potom odzrkadlí jeho vedomosti.
Žiaľ, polročné prázdniny, ktoré potom nasledujú, nie sú každému
dieťaťu bezstarostné a radostné. Sú deti, ktoré so strachom berú domov svoje vysvedčenia, obávajúc sa reakcie svojich rodičov, ktorým
najdôležitejšie sú známky. A keď vysvečko obsahuje “vyššie čísla“ od
očakávaných, rodičia sa rozčúlia a sklamú vo svojich deťoch. A to im
potom riadne dajú na vedomie vo forme trestov,” zarazenia vychádzky“
či fyzického násilia.

Tu by som sa chcela spýtať, akým spôsobom prispievajú vážení rodičia k napomáhaniu vzdelávania svojich detí, či sledujú ich práce aj počas
polroka, či sa im venujú denne aspoň polhodinku?
V prípade, ak ste na otázky odpovedali záporne, oplatí sa nad tým
trošku porozmýšľať  a možno v budúcnosti to zmeniť... Vývin a vzdelanie
dieťaťa ovplyvňujú nielen škola, učitelia či rôzne centrá voľného času,
ale na čo často zabúdame – je to rodina, ktorá v najväčšej miere prispieva k dospievaniu dieťaťa! Je to rodina, čo dieťa najviac potrebuje, k jeho
zdravému vývinu je potrebná istota, bezhraničná láska a starostlivosť!
Povinnosťou každého rodiča je stáť pri svojom dieťati, sprevádzať ho
na ceste vzdelávania, aby raz aj z neho sa stal jeden samostatný, aktívny, zodpovedný a dobrý človek!
Ďakujem, že ste si našli chvíľu času a prečítali tieto riadky, a pevne
verím, že malo a  bude mať význam podeliť sa s vami o moje myšlienky.
študentka univerzity
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Spojená škola Sládkovičovo
Materská škola, Fučíkova 366.
Vedenie materskej školy oznamuje všetkým rodičom, že zápis detí na školský rok 2009/2010
bude od 16.2. do 13.3.2009.
Žiadosť na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v uvedenom termíne v budove
MŠ v čase od 7.00 do 16.30 hod.

kultúra

Spojená škola Sládkovičovo
Materská škola na Budovateľskej ulici.
Vedenie MŠ na oznamuje rodičom, že zápis
detí na školský rok 2009/2010 bude od 17.2.
do 13.3.2009. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni v budove MŠ
v čase od 8.00 do 15.00 hod. Vyplnené a pediatrom potvrdené tlačivo predložte v MŠ.  

KRST KNIHY LADISLAVA TAVALIHO

V roku 2008 získalo mesto grant Ministerstva kultúry SR na vydanie knihy rómskeho autora, nášho spoluobčana Ladislava Tavaliho Život rómskych
detí – Romane čhavórengero dživibe. V decembri uvidela svetlo sveta hotová kniha a v januári sa konal slávnostný krst, na ktorom sa zišli autorovi
príbuzní, priatelia, bývalí spolužiaci a sponzori, ktorí tento projekt podporili.
Všetkých prítonmých privítal primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý
vo svojom príhovore zdôraznil multinárodnostné zloženie obyvateľov
nášho mesta a vyslovil želanie, aby všetci naši občania bez rozdielu národnosti, materinského jazyka, viery, či etnickej príslušnosti spolu naďalej
nažívali v pokoji. Táto pestrosť nás musí obohacovať a spájať a nie rozdelovať. Mesto má snahu v rámci svojich možností podporovať všetky kreatívne aktivity svojich občanov. Práve realizácia tohto projektu je dôkazom
toho, ako táto snaha prináša ovocie.
Autor poďakoval všetkým, ktorí ho podporili v jeho literárnej tvorbe –
svojej rodine, primátorovi mesta, prednostke mestského úradu Ing. Milene
Polákovej, sponzorom a inštitúciám, ktorí projekt financovali.
Knihu pokrstila Mgr. Alica Dömötörová, ktorá bola krstnou mamou aj
literárnej prvotiny Ladislava Tavaliho. Bývalá
autorova učiteľka je dodnes jeho odbornou poradkyňou a prvou čitateľkou jeho textov.
Literárna tvorba Ladislava Tavaliho má dve
základné hodnoty.
Prvou je skutočnosť, že je napísaná v rómskom a v slovenskom jazyku, lebo pôvodnej
rómskej literatúry je stále poskromne. Väčšia
časť nákladu bude preto prostredníctvom Úradu spolnomocnenca vlády pre rómske komunity
distribuovaná do rómskych komunít na celom
Slovensku, aby si všetci Rómovia mohli prečítať
poetické príbehy vo svojom jazyku.
Druhá hodnota je faktografická, nakoľko
poviedky opisujú skutočné príbehy a skutočné
osoby. Autorovi rovesníci v tejto knihe nájdu
svoje vlastné spomienky, svojich priateľov, svoVšetci veríme, že toto nie je posledná kniha
je detstvo a mladosť.
Ladislava Tavaliho, lebo na vydanie už čaká
Ilustráciami knihu doplnil talentovaný mladý jeho román Šúko a Apolka, s ktorým sa autor
výtvarník a autorov synovec Ladislav Varga opäť uchádza o grant Ministerstva kultúry SR
a knihu vytlačili v tlačiarni v Dolnom Ohaji.
a aj pracovníci Úradu splnomocnenca vlády pre

rómske komunity vyjadrili príslub, že tento projekt podporia.
Ak máte záujem zoznámiť sa s knihou bližšie,
obráťte sa priamo na autora alebo na mestskú
knižnicu v Sládkovičove.                               ES

VRÁŤME SA DO STREDOVEKU
Milá mládež!
Srdečne vás pozývam do skupiny, má ambíciu zaoberať sa zachovaním stredovekých tradícií.
Pomôžte nám oživiť obdobie, v ktorom žili králi a rytieri.
V prvom rade by sme sa zaoberali lukostreľbou a šermom, ďalej by sme chceli oživiť i stredovekú
kultúru, zoznámiť sa so stredovekým oblečením, tancom, stredovekými remeslami a životom tohto
obdobia. Tieto aktivity by sme uskutočnili v letnom tábore.
Mohol by si byť bojovníkom, ktorý mečom bojuje za mier alebo lukostrelcom, ktorý svojim lukom
zaženie nepriateľa, či aspoň sluhom, ktorý pomáha svojmu pánovi niesť ťažké zbrane. Alebo by si
sa chcela stať dvornou dámou, ktorá očarí svojou krásou stredovekých maliarov?
Pridaj sa k nám, aby sme prežili spolu stredovek!
Viac informácií dostanete na telefónnom čísle 0910 599 444 alebo napíš e-mail: argo@inmail.sk
Attila Miklós

dopisovatelia
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EKUMENICKÉ STRETNUTIE
„A budú jedno v Tvojej ruke...“ Ezechiel 37, 17 (Biblia)
V duchu týchto slov z Biblie sme sa zišli pri ekumenických Bohoslužbách 23.1.2009 v evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove.
V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sme sa v modlitbách
ako predstavitelia evanjelickej a. v. a rímskokatolíckej cirkvi, ale i iných
vyznaní modlili, aby nás Boh spájal a aby cirkev Božia bola svedectvom
o Láskavom, Odpúšťajúcom a Všemocnom Pánu Bohu. Aby sme si boli
svetlom v Bohu, aby sme si týmto Svetlom pomáhali a svedčili všetkým,
ktorí potrebujú Božiu nádej a Božiu lásku. Lebo len Boh je schopný preniknúť do našich sŕdc a dať im skutočný pokoj, vyliečenie, oslobodenie, povzbudenie – Boh má silu, keď ju mynemáme a má silu, aby nás
zdvihol. Aké úžasné je to, keď vieme, že v rukách Božích máme všetci
svoje miesto. Po skončení bohoslužieb sme ako bratia a sestry spoločne
strávili čas v rozhovoroch v zborovej miestnosti pri evanjelickom chráme.
Boh všetkých žehnaj.             Mgr. Andrea Lukačovská, ev. a. v. farárka

OZNAMY
Ekonomicko–obchodná spoločnosť so sídlom v Trnave obsadzuje pre pobočku v Sládkovičove
pracovné pozície:

• asistent/ka predaja,
• obchodný reprezentant,
• riadiaci pracovník.

Požiadavky:

• min. stredoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• flexibilita,
• reprezentatívne vystupovanie,
• ochota vzdelávať sa.

Ponúkame:

• prácu v silnej medzinárodnej
konzervatívnej spoločnosti,
• vnútropodnikové vzdelávanie,
• motivujúce pracovné ohodnotenie,
• práca v mladom kolektíve,
• možnosť osobného rastu.

Prax nie je podmienkou !!!!

Vážení rodičia,
Dovoľte aj nám, aby sme vaše
dieťatko privítali v našom svete a to
tak trochu netradičným spôsobom.
V snahe pomôcť vám preklenúť
neľahké začiatky, sme sa rozhodli
prispieť sponzorsky každému novonarodenému dieťatku sumou 17,– €
(512,15 Sk) na otvorenie investičného sporenia, aby bol v budúcnosti
zabezpečený jeho bezproblémový
štart do života. Toto sporenie môže
byť v rôznych výškach a je možné
k nemu dojednať aj úrazové poistenie, tiež podľa vašich požiadaviek.
Podrobnejšie informácie na tel.
čísle: 0918 962 454.
Radi sa s Vami stretneme v našej
novootvorenej kancelárii v Sládkovičove (Pionierska 17, kancelária
č. 8) a v Trnave (Invalidská 3, 1. posch.)

kontakt: 0904 284 438
e-mail: personalne.hel@gmail.com

Jana Bohunická, okresná vedúca

WIN TOUR cestovná agentúra
V minulom čísle mestského spravodaja sme
uverejnili reklamu tejto agentúry a v tomto čísle
vám prinášame rozhovor s majiteľkou CA Win
Tour – Máriou Poliakovou zo Šale.
► Čo vás viedlo k tomu, aby ste si otvorili
kanceláriu v Sládkovičove?
Rozhodnutiu otvoriť cestovnú agentúru práve
v Sládkovičove predchádzalo viacero okolností. Niekoľko rokov som pracovala v oblasti
cestovného ruchu v jednej z najväčších CK na
Slovensku, ale rozhodla som sa založiť cestovnú agentúru, ktorá ponúka väčšiu možnosť
výberu z produktov mnohých CK na Slovenku,
ale aj v zahraničí. Toto hľadisko je významné
vzhľadom na rôzne požiadavky klientov. Zárukou správneho výberu je spolupráca so spoľahlivými cestovnými kanceláriami, ktoré už
majú na trhu svoje miesto.
► Prečo práve v Sládkovičove?
Tak ako každé mesto, aj Sládkovičovo sa neustále rozrastá, napreduje, poskytuje pracovné
priležitosti. Sú tu firmy, základné, stredná aj vysoká školy – teda potencionálni klienti z mesta
a okolia. Ak využijú služby cestovnej agentúry
Win Tour, nemusia ďaleko cestovať, ale majú
možnosť si všetko, čo sa týka cestovania, vybaviť vo svojom meste.
► Aká je vaša klientela, kto dnes najviac
cestuje?
Mladí, aj tí skôr narodení, potrebujú cestovať
za prácou, praxou, štúdiom, ale aj zdokonaľovaním sa v cudzích jazykoch za hranice Slovenska. U nás si môžu zaobstarať medzinárodné autobusové lístky alebo letenky do celého
sveta. Špeciálne na webovej stránke www.
wintour.sk je možnosť priamo sa dostať do systému vyhľadávania, rezervácie a kúpy leteniek
aj ubytovania po celom svete a to aj bez toho,

aby navštívili kanceláriu.
► Ktoré služby cestovnej agentúry klienti
najviac využívajú a kam cestujú?
Našim cieľom je pomôcť všetkým, ktorí majú
záujem a poradiť kde a ako si odpočinúť. Ak
začneme Slovenskom, ponúkame hotely,
penzióny a chalupy, ktoré sú vybudované na
zaujímavých miestach pri vode, v horách,
uprostred prírody. Poskytujú kvalitné služby,
dobrú stravu, možnosti pre aktívny odpočinok.
Tieto pobyty sa dajú pekne spojiť s návštevou
historických pamiatok, vodných nádrží, kúpeľov, aquaparkov. S tým sú spojené ponuky na
wellness pobyty v kúpeľoch na víkend alebo aj
dlhšie obdobie. V balíku služieb sú procedúry a
odborné poradenstvo.
► Akú zahraničnú dovolenku odporúčate?

V rámci pobytov v zahraničí je veľmi obľúbené
Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko, Grécko a jeho ostrovy, Španielsko a jeho ostrovy, Turecko, Tunisko a Egypt. Tí, ktorí cestujú častejšie
a ďalej, určite ocenia exotické destinácie po
celom svete, podľa ich predstáv. Mnohé vzdialenejšie destinácie majú už aj slovensky alebo
česky hovoriacich delegátov a priame lety do
týchto krajin. Tí, ktorí radšej cestujú za poznanim, majú širokú ponuku poznávacích zájazdov
v rámci Slovenska, Európy aj celého sveta.
► Aká je aktuálna ponuka vašej agentúry?
V súčasnosti ešte stále sú zaujímavé zľavy tzv.
First minute za skorý nákup s výhodnými platobnými podmienkami na pobytové aj poznávacie zájazdy.
► Aké ďalšie služby ponúkate klientom?
Školám, ale aj jednotlivcom ponúkame možnosť návštev koncertov, kultúrnych predstavení, športových podujatí, nakoľko sme sa stali
predajným miestom Ticketportal-u pre región
Sládkovičovo. Pre školy sú pripravené školské
výlety, školy v prírode, lyžovačky. Pre podnikateľov a firmy zabezpečíme dopravu aj ubytovanie počas služobných ciest, víkendových pracovných stretnutí, konferencií, na Slovensku aj
v zahraničí.
► Aká je filozofia vašej firmy?
Každému, kto navštívi CA, vieme „ušiť“ dovolenku alebo cestu na mieru. Najväčšou odmenou je klient, ktorý sa vráti a je spokojný. Je
pekné plniť ľuďom sny o tom, ako môžu stráviť
príjemné chvíle so svojimi najbližšími.
Odporúčame čitateľom navštíviť kanceláriu
cestovnej agentúry Win Tour (Fučíkova, pri
požiarnej zbrojnici), sledovať aktuálne ponuky
na informačnej tabuli pred budovou alebo na
www.wintour.sk.

šport						
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FUTBALISTI SLAVOJA V PRÍPRAVE
Futbalisti Slavoja Sládkovičovo po jesennej
časti súťaže 2008/09 zimujú na peknom treťom
mieste a pod vedením trénera Michala Gašparíka sa pripravujú na jarnú odvetnú časť. V prvej
polovici súťaže sa našim futbalistom darilo najmä doma, kde sme postupne zdolávali súperov
(Hurbanovo 2:1, Patu 8:1, Šahy 5:1, Demanice
2:1, Tešedíkovo 3:0, Hornú Kráľovú 3:1, Imeľ 8:2
a jedine Komárno v Sládkovičove uhralo remízu
1:1. Napriek tomu, že vonku sme viac prehrávali
(v Seredi 3:0, v Palárikove 1:0, vo Vieske 2:1
a v Čiernom Brode 2:0), dokázali sme doviezť
body aj zo súperovho ihriska. V Šuranoch sme
zvíťazili 2:0, v Kolárove 1:0 a vo Vione 3:2 a tie-

to výsledky nás vyniesli do hornej časti tabulky.
Nad nami zimujú mužstvá ako Sereď a Palárikovo a v tesnom závese za nami sú futbalisti
z Čierneho Brodu. Našou výhodou je, že odvetnej v jarnej časti budeme s týmito súpermi  hrať
na domácom trávniku. Ako túto výhodu zúročia
naši futbalisti, ukážu až spomínané zápasy, na
ktoré samozrejme pozývame našich verných
domácich fanúšikov.
V polovici januára sme začali prípravu na jarnú súťaž, ktorá prebieha formou tréningov (3 x
týždenne) + prípravné zápasy. Hneď v januári
sme zvíťazili na halovom futbalovom turnaji
v Galante, kde sme získali titul halového majstra

okresu. V prípravnom zápase s Bolerázom sme
zvíťazili 7:1, so Zvončínom sme remizovali 3:3,
s Hrnčiarovcami 4:0, so Šúrovcami sme vyhrali
4:3, s Galantou sme prehrali   0:1 a čakajú nás
ešte zápasy v s Veľkými Kostolanmi – 21.2.2009,
Šamorínom – 28.2.2009 a generálkou bude
zápas s vedúcim mužstvom II. ligy, s Vráblami
– 7.3.2009. Keďže v zimných mesiacoch sa nedá
hrať na prírodnom trávniku, prípravné zápasy sa
odohrali na umelých trávnikoch v Trnave alebo
v Galante a zostávajúce zápasy budú odohrané
v Malej Mači vždy o14.00 hod.
Hráčský káder sa nám oproti jesennej súťaži zúžil a na polročné hosťovanie do Váhoviec odišiel Tomáš Sabatovič a do rakúskeho
Badenu Juraj Pokrývka. Prestupový termín je
stále otvorený, uvidíme aké zmeny nastanú
v sládkovičovskom „Ačku“. Momentálne disponujeme nasledovným kádrom: Milan Maglócky,
Ján Szabó, Ľubomír Nagy, Gabriel Nagy, Tomáš Józsa, Artúr Krull, Radovan Piši, Marián
Dudáš, Karol Michal, Vlastimil Kovařík, Marcel
Šimek, Tomáš Hruška, Roman Horváth, Vladimír Varkonda, Vladimír Mochnaľ, Gabriel Bucsko, Miroslav Varga, Róbert Štiak, Martin Vörös,
Daniel Vörös, Alexander Sido a Ján Kuyokva.
Jarná časť súťaže začína 14. marca a naši
futbalisti cestujú do Hurbanova. Veríme, že
sa im v príprave bude dariť a svoje skúsenosti
z nej zúžitkujú v majstrovských zápasoch, aby
potešili srdcia sládkovičovských divákov.
Dušan Heriban  

STOLNÝ TENIS
Dňa 27.12.2008 usporiadal stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo
tradičný Vianočný turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 40 hráčov z Trnavského kraja. Víťazom hlavnej súťaže sa stal Miroslav Varga zo Špačiniec,
2. miesto obsadil Martin Ježo z Dubnice a 3. miesto získal Roland Bögi
z Veľkej Mače. Cenu útechy vyhral domáci hráč Gabriel Nagy.
Po turnaji registrovaných hráčov sa odohral tradičný turnaj pre amatérov, na ktorom sa zúčastnilo 16 hráčov a víťazom sa stal Marián Nagy,
druhý bol Jaroslav Jasovský a tretí Miloš Hudák.
Po turnaji primátor mesta Ing. Anton Szabó zablahoželal víťazom a všetkým poďakoval za účasť.
Menom stolnotenisového oddielu by som rád vyslovil poďakovanie
sponzorom, ktorí darovali ceny pre víťazov jednotlivých súťaží.
Emil Dovalovszkí

Tabuľka po 14. kole 3. liga TT (2008–2009)
por. družstvo

body

záp.

výh.

rem.

preh.

+/-

1.

ŠK Dobrá Voda

42

14

14

0

0

185:67

2.

TJ Biogal Špačince B

37

14

10

3

1

171:81

3.

Sokol Skalica

36

14

10

2

2

166:86

4.

Slavoj Sládkovičovo B

29

14

5

5

4

121:131

5.

Družstevník Petrova Ves

29

14

6

3

5

125:127

6.

STK Majcichov

28

14

6

2

6

122:130

7.

Maco Trnava B

25

14

3

7

9

113:139

8.

Bricon Trnava

23

14

4

1

9

109:143

9.

ŠKST Gabčíkovo B

23

14

3

3

8

101:151

10.

Byt Centrum Senica

23

14

3

3

8

107:145

11.

Propria Kúty B

21

14

3

1

10

90:162

12.

Gastro Galanta B

24

14

2

2

10

102:150

naši seniori
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VIANOČNÉ SVIATKY V DOMOVOCH DÔCHODCOV
Koncom februára je už ťažšie pripomenúť si atmosféru Vianoc, ale
ešte ste určite nezabudli na tieto sviatky, ktoré očakávame každý rok
s takým zvláštnym pocitom.
Atmosféra Vianoc naplní naše pracoviská, naše domovy. Ale aké je
prežiť tieto sviatky v domove dôchodcov?
Už vrcholili prípravy na vianočné sviatky, keď sme 22.12.2008 navštívili našich bývalých občanov v Domove dôchodcov Patria v Galante
a v Domove dôchodcov v Košútoch.
Na chodbách a v izbách už boli vyzdobené vianočné stromčeky.
22 dôchodcov, ktorí svoju život prežili v Sládkovičove, býva teraz v týchto domovoch. Pri prípravách na tento sviatok ich potešilo, že ich navštívil
primátor mesta Ing. Anton Szabó a obdaroval ich drobnými darčekmi od
mesta. Potešili sa tomu stretnutiu a hlavne tomu, že sa mohli popýtať

na svojich známych doma a na rozvoj nášho malého mestečka. Porozprávali nám o svojich malých radostiach i starostiach. So spokojnosťou
nám rozprávali o starostlivosti, ktorú v domove dostanú. V nádeji, že sa
čoskoro stretneme, sme sa rozlúčili so starými ľuďmi a popriali sme im
príjemné vianočné sviatky, šťastný a pokojný rok 2009.
Na pozvanie Domova dôchodcov v Košútoch sme sa zúčastnili na
benefičnom koncerte, ktorý sa konal v košútskom dome kultúry. Po
príhovore pani riaditeľky sa v programe predstavili obyvatelia domova,
folklórny súbor Berkenye a toto úspešné podujatie uzavrela hudobnozábavným programom pani Gizela Oňová. Obecenstvo, ktoré tvorili obyvatelia jednotlivých domovov a členovia klubov dôchodcov z okolitých
obcí, dostalo krásny vianočný darček od usporiadateľov.
Mária Pišiová

spoločenská kronika

Z

osobášili sa...

Ivan Viskupič (Sládkovičovo)
a Kamila Vargová (Sládkovičovo)
Ladislav Petrovič (Sládkovičovo)
a Oľga Bertóková (Pavlice)
Martina Szöllösyová (Sládkovičovo)
a Martin Gál (Senec)
Martin Halmo (Šaľa)
a Mgr.Andrea Zahradníková (Šaľa)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom...

N

arodili sa...

Dominik Hanik 6.12.2008
Veronika Horáková 9.12.2008
Dominika Meszárosová 16.12.2008
Eliáš Kajan 17.12.2008
Viktória Zoe Gábová
a Nikoleta Chloe Gábová 23.12.2008
Benjamín Kuchár 24.12.2008
Natália Droppová 29.12.2008
Prvým dieťaťom roku 2009
v Sládkovičove i v okrese je Kevin Krátky
1.1.2009
Saskia Koričová 4.1.2009
Bianka Bilická 9.1.2009
Daniel Dakoš 14.1.2009
Ladislav Lukovič 22.1.2009
Úspešný štart do života...

N

avždy nás opustili...

Ignaz Pux (63) 10.12.2008
Vladimír Šupala (58) 12.12.2008
Anna Hanzelová (77) 13.12.2008
Alexander Križan (68) 16.12.2008
Oľga Horváthová (71) 18.12.2008
Valéria Pethöová (74) 25.12.2008
Etela Karsayová (80) 7.1.2009
Ondrej Kriška (71) 22.1.2009
Július Katona (55) 7.2.2009
Alžbeta Majová (90) 9.2.2009
Bývalý občan nášho mesta:
Mária Molnárová (67) 15.12.2008
Terézia Horváthová (87) 15.2.2009
Česť ich pamiatke...

SPOMÍNAME
Úprimne ďakujeme za kvetinové
dary a slová plné sústrasti a útechy
všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu drahú
a milovanú mamičku
Etelku Karsayovú, rod. Misovicsovú, ktorá nás 7. januára 2009
vo veku 80 rokov navždy opustila.
Requiescat in pace!
smútiaca rodina

V srdci bolesť, v duši žiaľ,
to najdrahšie nám osud vzal.
S hlbokým zármutkom ďakujeme
všetkým, ktorí 27.1.2009 odprevadili
na poslednej ceste
Ondreja Krišku
a svojou účasťou a kvetmi sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
manželka, syn Igor, syn Ondrej
s manželkou a vnuk Adamko
Zhasli oči, utíchol hlas,
mala rada život a všetkých nás.
Dnes už len kytičku vieme jej na
hrob dať a s láskou spomínať...
S láskou a úctou si pripomíname
2. výročie úmrtia našaj milovanej
mamičky, babičky, prababičky,
sestry a švagrinej
Gizely Víghovej, rod. Kovácsovej,
ktorá nás dňa 21.2.2007 vo veku 77
rokov navždy opustila.
syn Karol, dcéry Rozália a Edita
s rodinami
24.3.2009 uplynie rok, čo nás vo
veku 78 rokov po ťažkej chorobe
opustila naša milovaná mama
Helena Frantová, rod. Dumanová.
Nieto dňa, aby naše myšlienky
a spomienky nezablúdili za tebou.
milujúci manžel, dcéra a syn s rodinami a všetci, ktorí ťa mali radi

S úctou a láskou spomíname na
drahého manžela a otecka
Ondreja Kakvica
ktorý nás navždy  opustil pred štyrmi
rokmi. NIkdy nezabudneme...
manželka a dcéra s rodinou

Dňa 1.4.2009 uplynie 15 rokov
a 19.4.2009 5 rokov čo nás opustili
naši drahí rodičia, starí rodičia a prarodiačia
Pavel Kučerák
a Emília Kučeráková.
S láskou spomínajú dcéra a syn
s rodinami a pravnučka Martinka.

So smútkom v srdciach spomíname
na 10. výročie úmrtia
Michala Orlického,
ktorý nás navždy opusti 8.1.1999.
S úctou spomínajú manželka, syn,
dcéra a vnučka.
S hlbokým zármutkom v srdci si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca, starého otca
Františka Vargu,
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
manželka a deti s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname na manžela, otca a dedka
Ervina Červenku
pri príležitosti 15. výročia jeho
úmrtia. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
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