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ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE

PÁR SLOV NA ZAMYSLENIE
Každý deň pociťujeme, že zakázať niečo je
jednoduchšie, ako niečo povoliť. „Keď spustím
závory, ešte sa nič zlé nestalo“ myslí si výpravca. Výpravcovia každodenného života majú
pravdu, ale nesmú zabudnúť na to, že spustené závory bránia cestnej premávke. Najviac
ubližujú práve tým, na ochranu ktorých závory
vymysleli. K tomu, aby sme s čistým svedomím
niečo povolili musíme byť viac pripravení, na
to, aby sme to isté zakázali. Staroveké pravidlo
hovorí: „Sila, aby sme niečo povolili, musí byť
väčšia ako sila, ktorá to isté zakazuje“. Povoliť
určitú vec vždy vyžaduje väčšiu pripravenosť,
odbornú spôsobilosť, ako to isté zakázať. Samozrejme predpokladáme, že nikto nebude
žiadať povolenie takej veci, čo sa povoliť nedá.
Teraz, keď každý deň vidíme neschopnosť
a vôľu niektorých ľudí, aby sa postavili proti

všetkému, tieto nepísané pravidlá majú väčší
význam, ako to bolo predtým.
Občas sa nám zdá, že niektoré zákony
neslúžia ľuďom, ale inštitúciám, ktoré vytvoril
sám človek. Mudrci dávnych čias viackrát pochopili výzvy ich doby a zákony prispôsobili
podmienkam tak, aby boli pre ľudí  prijateľné.
„So zákonmi treba žiť a nie dôsledkom ich nedodržania zomierať“, hovorí staré latinské porekadlo. Podstatu dobrých zákonov pochopíme
z krátkeho židovského príbehu:
Žil raz v Júdei jeden mladý muž, ktorý vyhľadal dvoch významných učiteľov slávnych
Jeruzalemských škôl. Prvému Šammajovi položil neobvyklú otázku: „Viem, že Židia majú
veľa zákonov a predpisov. Mne však stačí, keď
budem poznať len ich podstatu. Nauč ma túto
podstatu, ale za taký čas, aký vydržím stáť na
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jednej nohe“. Šammaj sa nahneval a udrel ho
palicou, čo mal pri ruke. Mladý muž utiekol a
zastavil sa až pri učiteľovi druhej školy, ktorý sa
volal Hillél. Aj toho poprosil, aby ho naučil podstatu zákonov za čas, aký vydrží stáť na jednej
nohe. Hillél mu po krátkej úvahe povedal: „Nikdy nerob iným to, čo by si sám nechcel. To je
podstata zákonov, ostatné je len vysvetlenie“.
Tak ako každý rok predtým, i v tomto roku
začíname vydávanie nového ročníka našich
novín krátkou úvahou. Popri každodenných
povinnostiach je veľmi dôležité, aby sme žili
aj duchovný život. Len tak môžeme načerpať
dostatok síl na zvládnutie starostí bežných dní.
Prajem si, aby sa vám v tomto roku darilo a želám vám veľa zdravia a síl, aby ste v kruhu svojich blízkych boli šťastní a aby ste mohli svoju
prácu zodpovedne vykonávať.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

ODHALENIE SOCHY ALFONZA TALAMONA

JARNÉ UPRATOVANIE

Technické služby a bytový podnik mesta Sládkovičovo oznamujú občanom,
že JARNÉ UPRATOVANIE v meste bude v termíne 17.3. - 18.3.2007. V týchto dňoch
budú v meste na obvyklých miestach rozmiestnené veľkoobjemové kontejnery
na odpad.

UPRATOVANIE JARKOV

V rámci skultúrnenia a skrášlenia životného prostredia nášho mesta organizujú
Technické služby mesta Sládkovičovo ČISTIACE PRÁCE, ktoré budú zamerané na
ČISTENIE JARKOV na príjazdových cestách do mesta.
Čistenie sa uskutoční v sobotu 10. marca 2007 od 8.00 hod. a v prípade nepriaznivého počasia v sobotu 17. marca 2007 v rovnakom čase.
Žiadame preto tých, ktorí majú záujem a chuť pomôcť nech, neváhajú a prihlásia
sa. Bližšie informácie dostanete na tel. 784 09 26.
Pre záujemcov sú prichystané jednorázové rukavice a bezpečnostné vesty. Veríme,
že sa do akcie radi zapojíte a pomôžete tým nášmu mestu, aby bolo čistejšie a krajšie,
za čo vám vopred ďakujeme.
Ing. Ladislav Takács

Ani v čase medzi sviatkami kultúra v našom
meste nemala voľno. V krásne mrazivé poobedie 28. decembra 2006 sa všetci milovníci literatúry zišli na celkom mimoriadnej udalosti,
ktorú Sládkovičovo nezažilo už desiatky rokov.
V priestore pred budovou mestského úradu
bola odhalená socha spisovateľa Alfonza Talamona. Tento mladý talentovaný, maďarsky píšuci spisovateľ, tragicky zahynul pred desiatimi
rokmi. Sochu, ktorá je krásnym umeleckým artefaktom, odhalil jej autor, akademický sochár
Gyula Mag spoločne s primátorom mesta. Za
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku predniesol slávnostný príhovor básnik
Zoltán Hizsnyai a početným hosťom sa prihovorila Mgr. Andrea Lukačovská, sládkovičovská evanjelická farárka. Odhalenia sochy sa
ako hostia najčestnejší zúčastnili pani Edita
Talamonová, Alfonzova mamička a jeho brat
Lóránt. Tento náročný projekt bol realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
pod záštitou mesta a občianskeho združenia
PRO URBE.                (pokračovanie na str. 2)

◄

◄
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II. MESTSKÝ PLES

MILÍ ČITATELIA,

opäť sú tu stránky mestských novín, informácie o rokovaniach mestského zastupiteľstva,
významných udalostiach mesta, o živote ľudí
v našom meste, o tom v čom sa nám darí,
ale aj o tom, v čom máme problémy. Z môjho
pohľadu najväčšie problémy vidím v medziľudských vzťahoch a v komunikácii. Nechceme počuť názor druhého. A vôbec nie, ak je
odlišný od nášho. Často si vypočujem názory dvoch strán a ešte častejšie zisťujem, že
pravda, spravodlivosť je niekde uprostred.
Každý má v niečom pravdu a v niečom by mal
popustiť a rešpektovať toho druhého. Uznať
aj  pravdu a názor iného, možno aj dobre mienenú radu.
Život v Sládkovičove je informačný masmediálny prostriedok mesta. Bol založený na
poskytovanie informácií pre našich občanov.
Mestské noviny vychádzajú už druhé desaťročie. Príspevkov bolo veľa. Boli rôznorodého
charakteru. Nie je vždy možné všetky uverejniť, resp. uverejniť v celom rozsahu. Nie je
možné riešiť osobné spory prostredníctvom
mestských novín.
Záležitosti týkajúce sa mesta však je
možné riešiť prostredníctvom mestského zastupiteľstva, ktorého zasadnutia sú verejné.
Redakčná rada sa zaoberá podnetmi, ktoré
dostáva od občanov. Pri chybách sa snažíme
zjednať nápravu. Za obsah uverejnených príspevkov zodpovedá autor článku. S názorom
v uverejnených príspevkoch sa redakčná rada
nemusí vždy stotožniť.  
Mestské noviny vydáva mesto Sládkovičovo. Poslanci mestského zastupiteľstva majú
možnosť do nich prispievať, prípadne reagovať na podnety občanov.
Touto cestou sa obraciame na všetkých občanov nášho mesta, bývalých občanov nášho
mesta a všetkých tých, ktorých sa dianie
v našom meste priamo alebo nepriamo dotýka, aby sa prostredníctvom redakčnej rady
zapojili do tvorby Života v Sládkovičove.
Radi príjmeme podnety, námety a pomoc
pri vydávaní mestských novín. Ťažko však riešiť podnet, o ktorom sa redakčná rada dozvie
sprostredkovane, náhodou, možno aj inak ako
to bolo povedané.
Veríme, že noviny budeme spoločne tvoriť
a budú naďalej spoločníkom všetkých našich
občanov. Tešíme sa na  vaše príspevky a ďalšiu spoluprácu s vami.
PhDr. Terézia Pethőová,
predsedníčka redakčnej rady a členovia RR

◄

Tradícia mestských plesov je v našom meste iba kratučká, ale všetkých, ktorí sa podieľali na príprave, teší záujem občanov. Sme radi, že
účasť na plese sa stáva prestížou a tak sme tu stretli samozrejme primátora, ktorý ples otváral, pani prednostku, poslancov, zamestnancov
mestského úradu, ale samozrejme aj veľa sympatických Sládkovičovčanov, ktorí sa prišli zabaviť. Do tanca hrali ako vlani Fókovci, výbornú večeru pripravili dievčatá zo školskej jedálne a milé „barmanky“ a šikovné
servírky sa postarali o to, aby sa všetci hostia výborne cítili.

oznamujeme občanom

Úroveň plesu sa radikálne posunula z kategórie „dedinská zábava“
do kategórie „ples“ a k ozajstnému plesovému trblietaniu chýba už len
zútulnenie plesovej sály. Na plese sa zišli mladí aj starší, deti aj ich rodičia, šéfovia i podriadení, ale v tento jeden večer boli všetci predovšetkým hostia, ktorí sa prišli zabaviť, zatancovať si a v prípadne aj vyhrať
niečo v bohatej tombole, do ktorej prispeli snáď všetky sládkovičovské
podniky, podnikatelia i niektoré súkromné osoby. Plesová sezóna je        
v plnom prúde a do fašiangov ešte určite nájdete príležitosť zatancovať
si a tak prosím všetci na tanečný parket, lebo tanec je umenie, ktoré
povznáša dušu i telo, zbližuje ľudí a prináša im radosť.                      ES

ŽIVOT, PUBLICISTICKÁ A LITERÁRNA
ČINNOSŤ ALFONZA TALAMONA
Alfonz Talamon sa narodil 14. mája 1966 v Dunajskej Strede. Tri roky žil v Horných Salibách a potom sa rodina presťahovala do Sládkovičova. Už na
základnej škole sa rysoval jeho talent a jeho vzťah
k literatúre a k histórii.
Jeho mimoriadne nadanie sa týkalo slohu a jeho
fantázia a cieľavedomosť sa prejavila už na základnej škole, keď sa sám od seba prihlásil na literárnu
súťaž „Literárny a výtvarný Trenčín” a z okresného
kola tejto súťaže sa vrátil s hlavnou cenou. V rokoch
1981-1984 študoval na Gymnáziu s vyučovacím
jazykom maďarským v Galante. Ako nádejný spisovateľ so záujmom pristupoval k novým veciam.
Počas stredoškolského štúdia si natoľko obľúbil
chémiu, že chcel byť chemickým inžinierom, bol aj
úspešným športovcom a reprezentoval svoju školu
v basketbale.  
Prvé literárne práce publikoval v školskom časopise a sú spojené s dejepisom. Stal sa členom
redakčnej rady školského časopisu „Alkotó Ifjúság”,
kde publikoval sedem vedeckých príspevkov a pätnásť noviel. V svojich prácach často píše o svojich
priateľoch, svojich skúsenostiach, vnútorných pocitoch, o svojom duševnom svete. Okrem školského
časopisu „Alkotó Ifjúság” sa jeho práce objavili
i v „Iródii”.
Po maturite sa prihlásil na Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave na odbory maďarský jazyk a dejepis. Pre nedostatok miesta ho
neprijali. V tom čase musel štát zabezpečiť prácu
každému a tak Alfonz Talamon, ako vlakový poštár,
cestoval na trase Bratislava - Košice. Zážitky z ciest
mali vplyv i na jeho literárnu prácu a vlak sa objavil vo viacerých jeho dielach (Éjszaka árkádsorai,        
A pikádorok ivadéka, Gályák Imbrium tengerén,
vagy éppen az Álomkereső utazásai). Po roku strávenom vo vlaku sa dostal konečne na univerzitu.     
V roku 1986 bolo v maďarskom literárnom časospie
„Tiszatáj” vydané dielo „Az utolsó író memoárja”,
ktoré kritika prijala priaznivo.
Rok 1988 bol rozhodujúcim rokom v živote Fonziho, zomrel mu otec a musel ukončiť štúdium na
univerzite. V tomto roku uzrel svetlo sveta zväzok

noviel pod názvom „A Képzelet szertartásai”.
V apríli 1989 odchádza na 20 mesiacov trvajúcu vojenskú službu do Českej Kremnice pri Děčíne, kde bol vojenským poštárom. Po vojenčine sa
stal športovým redaktorom novín „Szabad Újság”,
a neskôr sa stal profesionálnym spisovateľom. So
svojou priateľkou Ildikó Serédiovou žil v tom čase
v Nových Zámkoch. V roku 1992 vydal román „Gályák Imbrium tengerén” a Lajos Grendel povedal,
že na pulty kníhkupectiev sa dostala kniha, ktorá
sa zásadne odlišuje od zvyčajných, priemerných
a tuctových diel. Tri roky sa čakalo na dalšie Talamonove dielo, vydané pod názvom „Az Álomkereső
utazásai”.
8. februára 1996, po návrate z Esterházyho kaštiela v Galante, ho pred ich domom zrazilo auto. Sedem mesicov ležal v kóme v Galantskej nemocnici.
Medzitým za knihu noviel „Az Álomkereső utazásai”
obdržal Madáchovu cenu. Pri preberaní ceny mladého spisovateľa reprezentuje jeho matka. Rodina,
priatelia, známi do poslednej chvíle dúfali v jeho uzdravenie. Jeho matka ho denne navštevovala, čítala
mu, no márne. 8. septembra 1996 Alfonz Talamon
odišiel do iného sveta. Na jeho pohrebe sa s ním      
v mene priateľov, spoločnosti maďarsky píšucích
spisovateľov a vydavateľstva Kalligram rozlúčil Lajos Grendel.
Po jeho smrti v roku 1998 bola vydaná jeho najznámejšia, žiaľ nedokončená kniha „Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából.”
(v slovenskom jazyku vydaná pod názvom Samuel
Borkopf: Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy).
Napriek tomu, že Alfonz Talamon nás opustil v najkrajších rokoch života, jeho životné dielo dáva čitateľom zážitok naozaj trvalej hodnoty.
Jeho diela sa nachádzajú v knižniciach väčšiny
maďarskej inteligencie. Podľa môjho názoru čitateľov Fonziho diel môžeme zaradiť do dvoch skupín. Jednu skupinu tvoria ľudia, ktorí po prečítaní
talamonovských dlhých viet, po niekoľkých stranách
knihu odložia a po čase ju pokryje prach. Do druhej
skupiny patria tí, ktorí s úžasom čítajú znova a znova jeho diela, zabezpečujúc mu nesmrteľnosť. Do
tejto druhej skupiny patrím i ja.
                                                László Gulyás

mesto informuje

KOMISIE MZ

Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky
predseda - Alexander Bende, podpredseda - Ing. Alexander Karsay, zapisovateľka - Adriana Bolechová, členovia - Ing. Pavol Doval - ĽS HZDS, Katarína Reindlová - RIS, Ing. Ladislav Piši - SMK, Ing. Andrea Mažárová - SMK,
Ing. Katarína Vinceová - nezávislá, Ing. Michal Štangel - nezávislý.    
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
predseda - Viliam Brunner, podpredseda - Bc. Béla Zsille, zapisovateľ - Tomáš Bednár, členovia - Ing. Roman Belcák, - ĽS - HZDS, Ing. Tibor Pethö
- ĽS - HZDS, Ing. Štefan Mikuš - SDKÚ, František Ruman - SMER, Vincent
Kuki - RIS, Bc. Gábor Krommer - SMK, Ing. Dušan Janíček - SMK, Tibor
Hollósy - nezávislý.
Komisia rozvoja vzdelávania mládeže
predseda: PhDr. Terézia Pethöová, podpredseda: Mgr. Mária Halásová,
zapisovateľka: Ing. Mária Gubíniová, členovia - Mgr. Tibor Bagi - nezávislý
poslanec, Mgr. Adriana Slováková - SMER, Mgr. Božena Mikušová - SDKÚ,
Emil Laššu - ĽS - HZDS, Monika Sárkoziová - RIS, Karolína Flaškárová
- SMK, Alexander Kovács - SMK, Ing. Alena Kurincová - nezávislá, JUDR.
Mária Gálová - nezávislá, Mgr. Jana Horváthová - nezávislá.
Komisia kultúry
predseda - Bc. Béla Zsille, podpredseda - Edita Frantová, zapisovateľka:
Mária Srejnerová, členovia - Albert Sárkozi - RIS, Alexander Vígh - SMK,
Mária Szabóová - SMK, Mária Valová - nezávislá, Miriam Matlohová - nezávislá, Gabriel Karika - nezávislý.
Komisia sociálna a bytová
predseda - Mgr. Ladislav Szkladányi, podpredseda - Ján Németh, zapisovateľka - Mária Pišiová, členovia - Peter Valo - SDKÚ, Oto Piši - SMER,
Štefan Grunza - RIS, Mgr. Arpád Farkas - SMK, Attila Srejner - SMK, Mgr.
Mária Halásová - SMK, PhDr. Terézia Pethöová - nezávislá, Mária Novotová
- nezávislá.
Komisia dopravná, cestovného ruchu a verejného poriadku
predseda - Ing. Alexander Karsay, podpredseda - Agáta Zelinková, zapisovateľ - Attila Oravec, členovia - Emil Laššu - ĽS - HZDS, Miroslav Čulák
- SDKÚ, Ladislav Linka - RIS, Viliam Mikeš - SMK, Rudolf Krommer - SMK,
Ing. Gabriel Weisz - nezávislý, Ladislav Karika - nezávislý.
Komisia športu a telesnej kultúry
predseda - Mgr. Attila Takács, podpredseda - MVDr. Pavol Bartaloš, zapisovateľka - Ing. Soňa Dömötörová, členovia - Emil Dovalovszkí – SMER, Tibor
Reindl st. - RIS, Arpád Dömötör - ĽS - HZDS, Štefan Józsa - SMK, Ladislav
Magyarics - SMK, Ing. Peter Galamboš - nezávislý, Ing. Viliam Kurinec nezávislý, Ing. Ján Pelec - nezávislý.  
Komisia mandátová a o ochrane verejného záujmu
predseda - Agáta Zelinková, zapisovateľka - Katarína Vangelová, členovia:
Mgr. Tibor Bagi - nezávislý, Edita Frantová - nezávislá, Mgr. Attila Takács
- SMK. 	 

ZÁHRADKÁRSKE TRHY
Technické služby Sládkovičovo, Mestské kultúrne
stredisko Sládkovičovo a inkubátor INOVATECH pripravujú na 14. apríl 2007 ZÁHRADKÁRSKE TRHY. Naši občania tak budú mať mimoriadnu príležitosť zakúpiť si
ovocné aj okrasné stromčeky a kríky, letničky i trvalky.
V spolupráci s Radou rytierov svätého Urbana chceme
usporiadať súťažnú prehliadku vín, prednášku o ochrane rastlín, prezentáciu záhradnej techniky, zavlažovacích systémov a doplnkového tovaru.
Všetkým našim občanom i firmám ponúkame touto
cestou možnosť účasti na trhoch i na prehliadke vín.
Bližšie informácie vám poskytnú pracovníčky MsKS
alebo vedúci technických služieb Ing. Ladislav Takács.
INFO: tel. 0905/863 495, e-mail: evasudova@zoznam.sk,
fax: 031/784 01 22
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MESTSKÁ POLÍCIA

Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva začala počnúc dňom
1.9.2006 v meste Sládkovičovo opätovne pracovať Mestská polícia, ktorú
tvoria dvaja príslušníci.
Činnosť mestskej polície upravuje zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej
polícii, ktorý stanovuje základné úlohy činnosti, povinnosti a oprávnenia
príslušníkov mestskej polície. Medzi základné úlohy mestskej polície patrí
zabezpečovanie verejného poriadku v meste, dbá o dodržiavanie poriadku
a čistoty v meste a na verejne prístupných miestach. Kontroluje dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Všeobecne záväzné nariadenia mesta pojednávajú okrem iného o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o podmienkach držania a chovu psov a iných domácich zvierat, o dodržiavaní prevádzkového času v reštauračných zariadeniach, zákaz spaľovania odpadu.
Príslušníkov mestskej polície podľa Zákona o obecnej polícii riadi primátor mesta a majú štatút verejného činiteľa a pri výkone svojej právomoci
majú oprávnenie požadovať od občanov preukazovanie totožnosti, požadovať vysvetlenie, vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania,
zadržať osoby pristihnuté pri páchaní trestného činu a presvedčiť sa, či tieto
osoby nie sú ozbrojené.
Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky
ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo
dopravnými zariadeniami. Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci je podľa zákona o priestupkoch priestupkom.
Mestská polícia pri svojej činnosti spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky a inými inštitúciami.
Počas doterajšieho pôsobenia v meste Sládkovičovo sme zistili, že
najviac priestupkov sa vyskytuje pri nesprávnom parkovaní, porušení zákazu zastavenia a zákazu vjazdu nákladných motorových vozidiel.Okrem
uvedeného riešime aj parkovanie nákladných motorových vozidiel, ktoré je               
v nočnej dobe v meste na verejných priestranstvách zakázané. V meste sa
rozmohlo vandalstvo, ktoré sa prejavuje poškodzovaním zvislého dopravného značenia hlavne v nočnej dobe. Ďalším veľkým problémom je zakladanie
nepovolených skládok odpadu v meste a jeho okolí a spaľovanie odpadu.
Sťažnosti občanov na zvýšený výskyt túlavých psov v meste sme riešili
objednaním renomovanej firmy, ktorá vykonala ich odchyt a tento sa bude
podľa potreby opakovať.
Predpokladáme, že všetci obyvatelia mesta majú záujem na tom, aby
Sládkovičovo bolo bezpečné a čisté mesto, preto prosíme občanov o poskytnutie  pomoci oznamovaním zistených nedostatkov a informácií, ktoré
nám pomôžu pri výkone našej práce.
			
Spracovali Jozef Šajben a Tibor Franta

OPRAVA

V slovenskej verzii čísla  6 /2006 Život v Sládkovičove bol v  článku „Výsledky komunálnych volieb 2006“ nesprávne uvedený
názov strany, za ktorú kandidoval za poslanca MZ v Sládkovičove  Štefan
Grunza - a to - ROI (Rómska iniciatíva Slovenska). Správny názov strany,
za ktorú Štefan  Grunza  kandidoval je RIS (Rómska iniciatíva Slovenska).                                                                
redakcia ŽS
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SEPAROVANÝ ZBER

Medzi najaktuálnejšie témy na celom svete v poslednom čase patrí globálne otepľovanie. Mnohí túto tému prijímajú mávnutím ruky, ale všetci nemôžeme k tejto problematike pristupovať ľahostajne.
Prosím, porozmýšľajme spolu: „Ako môžem ja prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania?“. Jeden z najdôležitejších bodov je separácia odpadu,
čo znamená pristupovať k odpadu zodpovedne. Technické služby v r. 2006
vyseparovali 328 ton domového odpadu. Okrem toho odovzdali 437 ton vyseparovaného odpadu. Číslo z roku 2006 je oveľa vyššie ako v predchádzajúcich rokoch, nakoľko sa produkcia podnikov v meste zvýšila. Veľmi by nás
potešilo, keby sa medzi obyvateľmi zlepšila dôslednosť v separácii odpadu.
Pri zvoze odpadu kuka nádoba často obsahuje viac ako 65 % takého odpadu,

2. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 13.12.2006
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta, vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 41., 42. a 1.
zasadnutia MZ a konštatoval, že uznesenia sú
splnené, respektíve v štádiu plnenia.
Poslanci prerokovali a schválili nasledovné uznesenia:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 53 o
určení sadzieb dane z nehnuteľností a o daňových úľavách na rok 2007,
• návrh úpravy rozpočtu na rok 2006 k
15.12.2006,
• viacročný rozpočet mesta Sládkovičovo na roky
2007 až 2009 a v tom záväzný rozpočet na rok
2007 v príjmovej aj výdajovej časti v sume 218
009 tis.Sk,
• viacročný rozpočet MsKS Sládkovičovo na roky
2007 až 2009 a v tom záväzný rozpočet na rok
2007 v príjmovej aj výdajovej časti v sume 2 000
tis.Sk,

3. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 31.1.2007
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• p. Németh dotazoval sa na cestný spomaľovač  
v miestnej časti Nový Dvor, montáž ktorého bola
v roku 2005 odsúhlasená, žiadal vyzvať majiteľa
budovy (býv. obchodu) k zabezpečeniu svojho
objektu z dôvodu nebezpečia úrazu,
• PhDr. Pethöová poukázala na množstvo
túlavých psov v meste a dotazovala sa na              
ich odchyt.
Na interpelácie odpovedal primátor mesta:
• dopravná situácia v meste si vyžaduje viac
spomaľovačov, ich rozmiestnenie bude prerokované v komisii dopravnej, cestovného ruchu                
a verejného poriadku,
• odchyt túlavých psov bol vykonaný 31.1.2007
(bolo odchytených 10 psov) a koncom februára
bude zopakovaný, odchyt túlavých psov je
finančne náročný.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta, vykonal kontrolu plnenia uznesení a konštatoval, že
uznesenia sú splnené resp. v štádiu plnenia.
Poslanci prerokovali a schválili uznesenia:

oznamujeme občanom

ktorý by sa dal vyseparovať. Na jednej strane sa sťažujeme na výšku poplatku
za odvoz odpadu, na druhej strane na zníženie objemu domového odpadu
nerobíme nič.
Neprekvapte sa, keď budeme nútení pristúpiť k udeľovaniu pokút za vytváranie  divokých skládok v katastri mesta na uliciach Poľnej, Janka Kráľa pri
MŠ, na Sídlisku Jána Dalloša pri garážach, kde sa divoké skládky vyskytujú
pravidelne.
V okolitých obciach sa nestretávame so smetiskami pred domami, ani na
verejných priestranstvách. Technické služby nie sú schopné zastaviť kolotoč
opakujúcich sa verejných skládok. Snažíme sa všetkým obyvateľom mesta
robiť servis a plniť ich želania. Plátame všetky naše činnosti, aby sme mohli
pracovať k spokojnosti obyvateľov mesta. Aby ste vy boli spokojní, k tomu
potrebujeme vašu pomoc.                                                  Ing. Ladislav Takács

• viacročný rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na roky 2007 až 2009 a v tom záväzný
rozpočet na rok 2007 v príjmovej aj výdajovej
časti v sume 6 823 tis.Sk,
• odmeny za II. polrok 2006 pre poslancov MZ     
a pre veliteľa DHZ,
• odmeny za II. polrok 2006 pre primátora mesta,
• odmeny za II. polrok 2006 pre hlavného kontrolóra mesta,
• odmeny za II. polrok 2006 pre riaditeľa technických služieb,
• odmeny za rok 2006 pre riaditeľku termálneho
kúpaliska,
• odmeny za rok 2006 pre vedúcu MsKS,
• Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 54 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady    a drobné
stavebné odpady,
• odovzdanie stavby „rozšírenie vodovodu na
Cukrovarskej ulici“ do správy Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti
• dotáciu 420 tis. Sk pre Termálne kúpalisko VL
s.r.o. Sládkovičovo,
• dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s Termálnym kúpaliskom VL s.r.o. Sládkovičovo platný od 1.1.2007,
• odklad splátok nájomného za rok 2006 Termál-

neho kúpalisko VL s.r.o. Sládkovičovo,
• zmenu otváracích hodín v prevádzke Biliard
PUB a to každú nepárnu sobotu do 03.00 hod.,
• odkúpenie pozemku vo výmere 50 m2, podľa LV
č. 353 k.ú. Sládkovičovo za cenu 200,-Sk/m2,
• odkúpenie pozemku vo výmere 156 m2, podľa
LV č. 22 k.ú. Sládkovičovo za cenu 200,- Sk/m2,
• poskytnutie dotácie na nákup bazénového
vysávača a na nákup kosačky pre Termálne
kúpalisko VL s.r.o. Sládkovičovo,
• návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Sládkovičovo na I. polrok
2007,
• čerpanie finančných prostriedkov v mesiaci
január 2007 pre ZŠ vo výške 1/12 ročného
rozpočtu v zmysle schváleného rozpočtu mesta
na rok 2007.
Poslanci prerokovali a neschválili uznesenie:
• odpredaj pozemkov v chatovej osade na Termálnom kúpalisko VL s.r.o. Sládkovičovo.
Poslanci prerokovali a zrušili uznesenia:
• z roku 2005 uznesenie č. 375 a z roku 2006
uznesenia č. 606, 607 a 641.
Rokovanie MZ ukončil primátor mesta Ing. Anton
Szabó.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

• odbornú komisiu pri MZ - Komisiu mandátovú    
a na ochranu verejného záujmu,
• členov a zapisovateľov odborných komisií        
pri MZ,
• členov školských rád základných škôl,
• čerpanie rozpočtu základných škôl v II. a III.
mesiaci 2007 vo výške 1/12 mesačne z ročného
rozpočtu v zmysle schváleného rozpočtu mesta,
• finančný príspevok vo výške 60% zo získanej
sumy za separovaný odpad pre Technické
služby Sládkovičovo, dodržiavajúc schválenú
príjmovú položku v rozpočte mesta na rok 2007,
• zmenu otváracích hodín zariadení: Videoklub,
Renegade a ABI-CS, s.r.o. v piatok a sobotu do
03.00 hod. a v nedeľu do 22.00 hod.. Pre prevádzku MT VIZ s.r.o. v piatok a sobotu do 24.00 hod.
a v nedeľu do 22.00 hod.,
• odpredaj 38 m2 podľa LV 1705 k.ú. Sládkovičovo
za cenu 400,- Sk/m2 pre Gizelu Jungovú,
• odpredaj 736 m2 podľa LV 1705 k.ú Sládkovičovo za cenu 400,- Sk/m2 pre manž. Novákovcov,
• odpredaj 675 m2 v podiele 252/10000  podľa LV
1705 k.ú Sládkovičovo za cenu 400,- Sk/m2 pre
Mgr. Kovácsovú,
• odpredaj 190 m2 podľa LV 1705 k.ú Sládkovičovo za cenu 400,- Sk/m2 pre majiteľov bytovky   
J. Kráľa 1321,
• odpredaj 192 m2 podľa LV 1705 k.ú Sládkovičovo za cenu 400,- Sk/m2 pre majiteľov bytovky        
J. Kráľa 1323,

• odpredaj bytu na prízemí bytového domu č. 255
pre V. Kocana,
• názov ulice novej obytnej zóny „Zátišie“.
Poslanci prerokovali a uložili uznesenia:
• riaditeľke Spojenej školy Sládkovičovo zabezpečiť presťahovanie základnej umeleckej školy       
z Fučíkovej ulice do priestorov Spojenej školy,
• riaditeľke Spojenej školy prehodnotiť činnosť
Centra voľného času v termíne do 15.2.2007.
Poslanci prerokovali a neschválili nasledovné
uznesenia:
• úhradu členského príspevku do Združenia miest
a obcí Slovenska,
• prenájom priestorov a budovy Telovýchovnej
jednoty Slavoj Sládkovičovo,
• finančný príspevok na vydanie knihy „Život
rómskych detí“.
V diskusii vystúpili:
• poslanec Ján Németh poukázal na neoznačené
a nevyhovujúce parkovisko pri budove pošty     
a na úzku príjazdovú cestu k objektu,
• odpovedal primátor mesta, že pozemky okolo
pošty, na ktorých je parkovisko, sú majetkom
pošty, ktorá už napriek niekoľkým výzvam,
nepristúpila k rokovaniu s mestom.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

mesto informuje

MESTSKÁ ŠTATISTIKA

V roku 2006 sa v Sládkovičove narodilo 56 detí a z toho bola presne polovica chlapcov a polovica dievčatiek. Rodičia im všetkým vybrali
krásne mená a najčastejšie to boli chlapčenské mená Dominik, Martin,
Lukáš, Patrik Tomáš a Tamás. Najobľúbenejším dievčenským menom
bola jednoznačne Viktória, ďalej aj Skarlet a Skarleta, Sarra a Sarrah.
Snúbenci v Sládkovičove uzatvorili 25 sobášov, z čoho 11 sobášov
bolo občianskych a 14 cirkevných. Mali sme o 3 sobáše menej ako           
v roku 2005 a oproti minulému roku stúpol počet cirkevných sobášov.

rozhovor s primátorom
V pravidelnej rozhovorovej rubrike našich
mestských novín sme počas minulého volebného obdobia vyspovedali všetkých poslancov a vedúcich pracovníkov mesta. Každý
z nich dostal priestor na vyjadrenie vlastných
názorov, plánov aj kritických pripomienok.
Dnes stojíme na štartovej čiare nového štvorročného volebného obdobia a opäť budeme
čitateľom sprostredkovávať aktuálne informácie o všetkom, čo sa v Sládkovičove deje.
Naše prvé otázky sme logicky položili primátorovi mesta Ing. Antonovi Szabóovi.
Na úvod vám gratulujeme k presvedčivému
víťazstvu vo voľbách a prajeme do ďalšieho
volebného obdobia menom redakcie veľa
zdravia, síl a vytrvalosti do náročnej práce,
ktorá vás čaká.
Čo bolo, podľa vás, hlavným faktorom, ktorý
presvedčil tých 1742 voličov, aby vám v
komunálnych voľbách dali svoj hlas?
V uplynulých štyroch rokoch som sa snažil
svoju prácu vykonávať zodpovedne, opieral som
sa pritom o historické skúsenosti a o schopnosti
našich predkov, ktorí veľakrát museli riešiť výzvy,
aby prežili v náročných podmienkach danej doby.
Kto chodil s otvorenými očami, ten videl pozitívne
zmeny. Ďakujem za prejavenú dôveru a sľubujem,
že naďalej budem pracovať v prospech nášho
mesta.
Ako by ste stručne charakterizovali, čo pre
vás osobne znamenali uplynulé štyri roky, čo
hodnotíte pozitívne, ale aj čo vás sklamalo?
Vždy bolo   pre mňa dôležité svoju prácu vykonávať tak, aby som sa  za ňu  nikdy  nemusel
hanbiť. Vždy som veril v to, že môžeme uzavrieť
kompromisy a bol som sklamaný, keď som videl,
že pre druhú stranu sú neprijateľné. Ten, ktorý       
v roku 1986 odišiel na stranícku centrálu a vrátil
sa po 16 rokoch do samosprávy, nezmenil svoje
spôsoby. To,  čo sa naučil  vtedy, v tom pokračoval
aj teraz. Žiaľ, vplyv veľkej politiky  sme pocítili aj
v samospráve. Princíp „všetko je dovolené a na
dosiahnutie  cieľov sa dá všetko použiť“ sa prejavilo aj v Necenzurovaných novinách. Veľkým sklamaním  pre mňa bolo, že niektorí ľudia, ktorí pracovali v samospráve a mali dostatočné informácie,
vedome zavádzali, aby dosiahli svoje ciele. Ale
našťastie, ostalo veľa ľudí, ktorí postupovali podľa
princípu „audi alteram partem“, čiže vypočujme aj
druhú stranu, za čo im úprimne ďakujem.
Vaša práca je hlavne o budúcnosti, o plánoch, investičných zámeroch... V minulom
období boli vašim cieľom predovšetkým dve
veľké investičné akcie - inkubátor a termálne
kúpalisko. Čo bude prioritou v tomto volebnom období?
Predovšetkým realizovať rozvoj mesta investíciami s podporou EÚ, realizovať sociálny program,
podporiť kultúru a šport. Plánujeme dobudovať

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 1/2007, str. 5
Okrem toho naši občania uzavreli 11 sobášov mimo Sládkovičova.
V minulom roku nás opustilo 43 našich spoluobčanov, z toho 24 mužov a 19 žien, čo je o 17 úmrtí menej ako v roku 2005. Už niekoľko rokov
zomiera v našom meste viac mužov ako žien.
Počet obyvateľov mesta Sládkovičova k 31.12.2006
V roku 2006 bolo prihlásených k pobytu 108 občanov, narodených 56
detí, odhlásených 135 občanov a zomrelo 43 občanov. Celkovo vykazujeme úbytok 14 občanov a celkový počet je 5.658 občanov, z čoho je
2.718 mužov a 2.940 žien.                              Edita Kyselová, matrikárka

chýbajúce objekty občianskej vybavenosti mesta ako dom dôchodcov, postaviť športovú halu
pre 400 divákov, dobudovať zdravotné stredisko.
Ďalej chceme zrekonštruovať a obnoviť miestne
komunikácie, vybudovať nové kruhové objazdy a
cyklistické chodníky, dokončiť splaškovú kanalizáciu a vybudovať novú čistiareň odpadových vôd,
rozvíjať priemysel a dobudovať technickú infraštruktúru priemyselných parkov. Samozrejme, že
na plánované investície musíme získať zdroje
z Európskej únie. Ďalej plánujeme pokračovať
v bytovej výstavbe a zriadiť nový stavebný obvod
individuálnej bytovej výstavby. Zvýšenú pozornosť venujeme realizácii programov na využitie
alternatívnych energií ako je biomasa a zriadenie
malej vodnej elektrárne v budove bývalej cukrovarskej turbíny (s výkonom 20-25 KW). Samozrejme plánujeme aj dobudovanie Termálneho kúpaliska Vincov les.
Čo je z vášho pohľadu hlavnou úlohou mesta
v najbližšom období?
Je nevyhnutné vytvoriť také prostredie malého
mestečka, kde občania budú žiť spokojne. Aby
naše Sládkovičovo bolo čisté, útulné a  aby v ňom
vládla dobrá atmosféra. Plánujeme zrealizovať
také investície, na ktoré bude hrdý každý občan
nášho mesta.
Aká je momentálne situácia v meste v oblasti
zamestnanosti a ako mesto podporuje vznik
nových pracovných príležitostí?
Miera nezamestnanosti je veľmi nízka, ale to
neznamená, že všetko je v poriadku. Potrebujeme kvalitatívne zmeny, aby si každý mohol nájsť
vhodnú prácu. Mesto  budovaním technickej infraštruktúry pre priemyselné parky bude podporovať
rozvoj priemyslu.
Je samozrejmé, že nie všetky problémy sa
dajú vyriešiť mávnutím kúzelného prútika
a tak majú občania stále dosť dôvodov
k nespokojnosti. Problémom je predovšetkým dopravná situácia a aj celková bezpečnosť v meste. Cez týždeň nás trápi množstvo
automobilov a kamiónov, počas víkendov vyčíňajúci vandali a problematická je aj situácia
na Cukrovarskej ulici. Aké opatrenia chystáte
v najbližšom období a aké sú perspektívne
možnosti na riešenie tejto problematiky?
Zvýšenie verejnej bezpečnosti je jedným z nosných pilierov nášho programu. Bezpečnosť cestnej premávky plánujeme zvýšiť inštaláciou  zariadení na meranie rýchlosti, nakoľko je nevyhnutné
na niektorých úsekov našich ciest znížiť dovolenú
rýchlosť. Veľmi dôležitým prvkom bezpečnosti
bude aj kamerový systém, ktorý začneme postupne realizovať už v tomto roku. Na Cukrovarskej
ulici plánujeme postupne obnoviť sociálny bytový
fond a budovať s ním súvisiacu technickú infraštruktúru. Samozrejme, podmienkou realizácie
týchto zámerov je získanie finančných prostried-

kov z eurofondov.
Často počúvame ponosy detí a mladých,
že v meste nie sú možnosti na voľnočasové
aktivity. Chýbajú športoviská, ihriská pre
deti, mamičky s bábätkami sa nemajú kde
stretávať, mládež si nemá kde zatancovať...
V mnohých oblastiach sa situácia v meste
výrazne zlepšila, ale voči našim deťom,
študentom a mladým ľuďom máme takpovediac dlh. Aké plány má mesto na zlepšenie
tejto situácie v oblasti športu, kultúry a iných
voľnočasových aktivít?
Máme pripravený projekt prestavby a dobudovania mestského kultúrneho strediska, ktoré bude
slúžiť kultúre a vytvorí podmienky a vhodné zázemie pre miestne kultúrne súbory a skupiny. Potrebujeme nové detské ihriská a musíme zabezpečiť
výstavbu nových športovísk, ako som spomenul,
plánujeme výstavbu mestskej športovej haly.
V Sládkovičove žije veľa seniorov, ale aj
sociálne slabších občanov, ktorí od mesta
očakávajú, že sa postará o zaistenie dôstojných podmienok pre ich život. Aké programy
či projekty mesto pripravuje v tejto oblasti ?
Našim veľkým snom je výstavba domu dôchodcov, ktorý verím, že sa nám podarí zrealizovať. Je
veľmi dôležité, aby starší ľudia cítili, že ich potrebujeme. Ich životné skúsenosti a ich morálne základy sú veľmi potrebné pri budovaní nášho mesta.
Zdravé mesto môže byť budované len na pevných
základoch našich predkov. Pre niektorých sociálne slabších občanov, ktorí sa môžu ocitnúť na ulici, plánujeme vybudovať núdzové ubytovanie, aby
sme im pomohli v ťažkej situácii.
Redakcia obdržala výzvu predsedu MO RIS
pána Grunzu, ktorý nás žiada o zaujatie
stanoviska k prejavom rasovej diskriminácie,
s ktorou sa v meste stretáva a odporučením,
aby mesto pri podpisovaní zákaziek uvádzalo
„klauzulu o diskriminácii a rovnosti šance
pracovať“. Aké je vaše stanovisko k tejto
problematike?
Odsudzujem všetky formy diskriminácie.            
S pánom Grunzom som rokoval viackrát. Z týchto
rokovaní mi je  zrejmé, že chce pomôcť sociálne
odkázaným rodinám na Cukrovarskej ulici a my
mu chceme pomôcť podľa našich možností.
Sládkovičovo roku 2002 a Sládkovičovo roku
2006 je celkom iné mesto. Ako si predstavujete Sládkovičovo na konci tohto volebného
obdobia v roku 2010?
Snahu a vôľu, aby sme vybudovali krajšie
mesto máme. Ale toto všetko nestačí. Len vtedy
môžeme byť úspešní, ak všetci budeme chcieť
dosiahnuť to isté - aby naše mesto bolo lepšie a
krajšie. Prajem si, aby ste boli trpezliví, lebo všetko sa nedá  urobiť  naraz, ale len postupne.
K tomu prajem každému veľa síl, veľa zdravia
a veľa úspechov.

naše školy
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NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
NA SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE - PRVÍ MATURANTI!!!

Každá organizácia, ktorá má svoju víziu budúcnosti, by sa mala snažiť svoju činnosť zdokonaľovať, rozširovať. Takouto cestou sa poberá
aj Súkromná stredná odborná škola v Sládkovičove, ktorá počas svojej
štvorročnej existencie zažila popri mnohých ťažkostiach a problémoch,
aj mnohé pokroky a zlepšenia. Snažíme sa vychádzať v ústrety novým
požiadavkám a potrebám. V školskom roku 2006/07 sme otvorili popri študijnom odbore strojárstvo aj dva nové študijné odbory: obchodnú
akadémiu a technické a informatické služby a od budúceho roka ponúkneme záujemcom o štúdium dva nové odbory - Technické lýceum            
a Informatické systémy a služby - hospodárske informácie. Všetky odbory sú štvorročné a poskytujú študentom úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou, čo je v dnešnej dobe už neodmysliteľnou požiadavkou na
trhu práce.
Na odbore strojárstvo sa vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety
a odborné predmety ako strojárska technológia, technické kreslenie,
automatizácia, kontrola a meranie, aplikovaný softver, mechanika, automatizácia inžinierskych prác, elektrotechnika, strojárska konštrukcia,
grafické systémy. Študenti sa naučia pracovať v grafických programoch,
čo môžu využiť aj v iných odvetviach (ako napr elektrotechnika, stavebníctvo, reklamná grafika...).
Študenti Obchodnej akadémie popri všeobecno - vzelávacích predmetoch študujú aj odborné predmety ekonomického zamerania ako
podniková ekonomika, tovaroznalectvo, účtovníctvo, hospodárska geografia, hospodárske výpočty a štatistika, administrácia a korešpondencia, bankovníctvo. Veľký dôraz sa kladie na výučbu cudzích jazykov                
a výpočtovú techniku a samozrejme na praktickú výuku.
Na odbore technické a informatické služby sú okrem všeobecnevzdelávacích predmetov aj odborné predmety, ktoré možno rozdeliť do
dvoch skupín. Skupina odborných predmetov technického charakteru
so zameraním na strojárstvo a skupina odborných predmetov, ktoré sú

ekonomické, podobne ako na obchodnej akadémii.
Pri výbere nových akreditovaných študijných odborov Technické lýceum a Informatické systémy a služby, ktoré otvárame od septembra 2007,  
sme vychádzali práve z požiadaviek trhu práce, kde sú základnými kritériami popri odbornosti aj znalosť cudzích jazykov a práca s počítačom.
V škole je moderne vybavená počítačová miestnosť s internetovým
pripojením, multimediálna miestnosť. Do školského roku 2005/06 bola   
v škole zariadená aj malá dielňa, ktorá slúžila na praktickú výučbu odborných predmetov. Avšak boli nakúpené nové väčšie stroje do dielne,
ktoré budú umiestnené v novej dielni, ktorá bude ponúkať širšie možnosti
pre študentov v oblasti praktického vyučovania. Túto dielňu v súčasnosti
budujeme a v blízkej budúcnosti už bude slúžiť pre študentov.
Nakoľko má škola moderne vybavenú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, ponúkame všetkým našim študentom, ich rodičom
ale aj ostatným záujemcom možnosť bezplatne využiť našu počítačovú
miestnosť, respektíve prístup na internet.
Od minulého školského roka sme ponúkli možnosť štúdia aj popri zamestnaní pre záujemcov, ktorí si chcú svoje vzdelanie doplniť maturitou.
Diaľkové štúdium sme otvorili v odbore strojárstvo a obchodná akadémia. Výuka na ďiaľkovom štúdiu je raz za dva týždne, vždy v sobotu.
Môžeme sa pochváliť, že diaľkovou formou študuje u nás vekovo veľmi
široká škála študentov od osmenásťročných až po päťdesiatnikov.
V máji tohto roku sa popasujú s maturitným skúškami prví absolventi
našej školy. Prví maturanti sú študenti, ktorí prekročili prah novovzniknutej strednej školy v septembri 2003 a aj prvých desať lastovičiek na
diaľkovej formy štúdia. Majú za sebou štyri roky štúdia okorenených
úspechmi i väčšími-menšími šibalstvami a pred sebou ťažké tri mesiace prípravy na skúšku dospelosti. Prajeme im k tomu veľa síl, výdrže              
a energie!                                                              Ing. Andrea Mažárová

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ
ŠKOLY
Vedenie MATERSKEJ ŠKOLY na
Fučíkovej ulici v Sládkovičove, oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ
na školský rok 2007/2008 bude od
1.3. do 31.3.2007. Prihlášky si rodičia
môžu vyzdvihnúť v uvedenom termíne v budove MŠ. 		
PaedDr. Aneta Mikešová,
tel. 031/7841398

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do zariadenia
vydá riaditeľ spravidla do 30. apríla.
V prípade, že prihláška bola podaná počas školského roka, má riaditeľ
na rozhodnutie 30 dní.

◄

Vedenie MATERSKEJ ŠKOLY Budovateľská v Sládkovičove, oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ
na školský rok 2007/2008 bude od
19.3. do 23.3.2007. Prihlášky pre
deti si každý rodič môže vyzdvihnúť v uvedenom termíne v budove MŠ denne od 8.00 do 15.00 hod..
Ida Józsová, tel. 031/78411 44

JAZYKOVÁ ŠKOLA KRSTILA DVD

V rámci množstva predvianočných žúrov, ktoré organizovali niektoré sládkovičovské  firmy, nás
zaujala jedna netradičná Chrismas party. Jazyková škola VIA Mgr. Daniely Palkovičovej, ktorá
má sídlo v podnikateľskom inkubátore, pozvala svojich študentov, spolupracovníkov a partnerov
na milé posedenie pri príležitosti krstu DVD „Angličtina bez slovníka“. Toto interaktívne DVD je
novým produktom jazykovej školy a vzniklo v spolupráci s firmou YZAMER s.r.o. Trnava.
Pre jazykových začiatočníkov je neoceniteľnou pomôckou pri štúdiu angličtiny a to predovšetkým pri napočúvaní slovnej zásoby, ktorá je nahovorená kanadským lektorom. Krstným otcom
DVD bol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý je tiež študentom školy a propagátorom jazykovej
gramotnosti. Novému DVD-čku prišiel na krst zaspievať spevácky zbor TIRNAVIA z Trnavy. Túto
výbornú jazykovú pomôcku si môžete zakúpiť v Jazykovej škole VIA v INOVATECHu.             ES

mesto informuje
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SOCIOLOGICÝ VÝSKUM HUSRC

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 212, 925 21 Sládkovičovo
tel./fax: 031 7842020
e-mail: as@szssladkovicovo.edu.sk

DO POZORNOSTI RODIČOM, ŽIAKOM,
RIADITEĽOM ŠKÔL, VÝCHOVNÝM
PORADCOM A PORADNIAM!
Špeciálna základná škola v Sládkovičove pre
žiakov s mentálnym postihnutím v zrekonštruovanej budove školy s bezbariérovým prízemím i vstupom otvára v šk. r. 2007/2008

TRIEDU PRAKTICKEJ ŠKOLY
a ODDELENIE ŠKOLSKÉHO
STREDISKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

•  PRAKTICKÁ ŠKOLA

Obsah vzdelávania - poskytuje vzdelávanie
a prípravu žiakov s mentálnym postihnutím
na život v rodine, na sebaobsluhu, praktické
práce v domácnosti a zacvičuje na vykonávanie práce tak, aby mohli vykonávať jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom.
Podmienky prijatia - na základe prihlášky
(ako na stredné školy) bez prijímacích pohovorov pre žiakov, ktorí skončili špeciálnu
základnú školu, pre žiakov, ktorí neboli prijatí
do odborného učilišťa alebo do špeciálneho
učilišťa, prípadne nezvládli jeho vzdelávací
obsah.
Podávanie prihlášok - marec - máj 2007, počet miest 10.
Doba štúdia a ukončenie - príprava v praktickej škole trvá jeden, dva alebo tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania je záverečné
vysvedčenie.

•  ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ
ČINNOSTI

Zameranie - poskytuje deťom a mládeži
s mentálnym postihnutím (až do veku 26
rokov) hodnotné využitie voľného času s výchovným pôsobením, vytvára podmienky
pre rozvoj schopností v praktickej činnosti                   
a návyky užitočného využívania voľného
času na základe záujmu. Počet miest - 10.
V prípade záujmu žiakov i rodičov o prípravu v praktickej škole a v školskom stredisku záujmovej činnosti radi navštívime školu
i rodinu a poskytneme bližšie informácie           
o podmienkach štúdia. Zároveň uvítame
návštevu záujemcov z radov žiakov i rodičov
priamo v našej škole, kde sa im bude venovať riaditeľka školy a výchovný poradca.
Mgr. Adriana Slováková, riaditeľka školy

Obraciame sa prostredníctvom mestského časopisu Život v Sládkovičove na všetkých absolventov našich základných škôl s prosbou o spoluprácu na projekte Hokkaido University, Slavic
Research Center (ďalej HUSRC). Vedúci profesor HUSRC Dr. Osamu Ieda (otec talentovaného
hudobníka Takashiho Ieda, ktorý spolupracoval         
s našou základnou umeleckou školou a Základnou školou SP) zhromažďuje pre vedecké účely
štatistické údaje o uplatnení žiakov základných
škôl v našom regióne, ktorí ukončili školskú dochádzku v rokoch 1980/1981 až 2004/2005. Tento projekt je podporovaný Slovenskou akadémiou
vied a môže priniesť nové poznatky o možnostiach a problémoch spojených s uplatnením absolventov škôl na slovenskom i medzinárodnom
pracovnom trhu.
Vaša spolupráca bude spočívať vo vyplnení
dotazníka, ktorý v najbližších dňoch obdržíte

poštou alebo ho môžete vyplniť na internete
http://web.naex.sk/HUSRC/. Za každý vyplnený
dotazník bude škola odmenená sumou 1 USD
(vrátane dotazníkov vyplnených cez internet), čo
pri veľkom počte absolventov, ktorých bolo za
týchto 25 rokov v Sládkovičove viac ako tri tisícky
môže byť veľmi zaujímavá suma. Pomoc našim
školám, ale i dobrá vôľa zúčastniť sa medzinárodného sociologického projektu, by nás všetkých
mala motivovať k tomu, aby sme obetovali chvíľu
svojho voľného času a vyplnili dotazník. Ten potom v priloženej obálke pošlite poštou (poštovné
hradí príjemca).
Dúfam, že využijete túto možnosť spolupráce
na medzinárodnom projekte renomovanej japonskej univerzity a zároveň aj možnosť získania
finančných prostriedkov pre vašu školu.
Lóránt Talamon

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S. PETŐFIHO
S MŠ S VVJM SLÁDKOVIČOVO

Život na našej škole sa v mesiacoch november a december niesol v znamení kultúry. Naši
žiaci pre svojich rodičov a občanov nášho mesta
pripravili krásny vianočný program, ktorým sa
predstavili na javisku podnikateľského inkubátora
INOVATECH 19. decembra 2006. Rôzne scénky,
pastierske hry a nádherné vianočné piesne potešili srdcia prítomných. Naši škôlkári prispeli k adventnej atmosfére svojim tancom a básničkami.
Ich predstavenie si zaslúžilo dvojitý potlesk, pretože polovica z detičiek bola chorá a nemohla vystúpiť na doskách znamenajúcich svet. Adventnú
atmosféru stupňovala i príprava na vianočné trhy,
veď takúto akciu sme organizovali poprvýkrát.
Naši žiaci v kluboch a krúžkoch pripravili veľa
- veľa pekných pohľadníc, vianočných ozdôb,
svietnikov, ktoré pred predstavením predávali       
v hale Inovatechu. Veľmi ich potešilo, že si hostia
kúpili ich práce a ostro sledovali čie dielo sa kúpi
ako prvé.
Adventná atmosféra dosiahla vrchol 21. decembra. Práve na tento deň bola vyhlásená súťaž
o najkrajšie vyzdobenú triedu. Krásne a nápadité
výzdoby veru postavili porotu, ktorú tvorili členky
združenia rodičov, pred veľmi ťažkú úlohu. Po dlhej porade bola cena najkrajšej triedy udelená 7.
triede za zimný obraz.
Ďakujeme združeniu rodičov za darčeky, kto-

PLESALI SME

rými prekvapili každého žiaka našej školy a obdarili i víťaznú triedu. Záverom tohto dňa bola diskotéka, na ktorej mohli prezentovať, čo sa naučili na
tanečných krúžkoch. Pre mnohých bol tento deň
nakrajším dňom starého roka.
Od januára sa na našej škole začala znovu
vážna práca. 10. januára 2007 sa Richárd Sípos,
žiak 6. triedy, zúčastnil na okresnej olympiáda nemeckého jazyka. Získal prvé miesto a bude školu
reprezentovať na krajskej súťaži. Na olympiádu
ho pripravila Mgr. Mária Halásová.
24. januára 2007 bolo v Galante okresné kolo
matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali Tamás Recska a Zsolt Recska. Na súťaž ich
pripravila Mgr. Csilla Tánczosová.
11 našich žiakov sa zapojilo do matematickej
korešpondečnej súťaže. Týmto spôsobom môžeme porovnať vzdelanostnú úroveň žiakov v celoslovenskom meradle.
31. januára 2007 každý žiak obdržal polročné
vysvedčenie. Dali sme bodku za polovicou 10
mesačného školského roku. Niekto s radosťou,
niekto s výčitkami svedomia ukázal dokument
odzrkadľujúci výsledok päťmesačnej práce.
V druhom polroku nás čaká ďalšia náročná
práca a môžeme len dúfať, že spoločnými silami
dosiahneme viac a viac úspechov.                                       
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka

3. februára 2007 sa uskutočnil tradičný ples Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole S. Petőfiho s MŠ s vvjm Sládkovičovo. Napriek chrípkovej epidémie sa nás v jedálni
Vysokej školy v Sládkovičove zišlo okolo 140. Hostí privítala pani riaditeľka Mgr. Zuzana Kovácsová,
slávnostný prípitok predniesol primátor mesta Anton Szabó. O hudbu sa postaralo Duo Kertészovcov,
o chutnú a výdatnú večeru reštaurácia Stop v Galante.
Do tomboly bolo venovaných 61 cien, za čo patrí poďakovanie sponzorom: Edita Frantová, Ing.
Štefan Mikuš, poisťovňa Allianz, Ing. Milena Poláková, Ing. Anton Szabó, galantská knižnica, lekáreň
AB, Július Tóth, reštaurácia Jamajka, Štefan Néma, Mgr. Ladislav Szkladányi, Zoltán Tóth, Ribbon
s.r.o., ČS Slovnaft, Andrea Kováčová, Priska Kováčová, Elreko, Deák s.r.o., Konzorcium SZS, hotel
Tevel, reštaurácia Enelin, Erika Myslíková, Štefan Imre, Unilever, Jozef Rigó, reštaurácia Vén diófa,
Ing. Ladislav Takács, Agáta Nagyová, Olívia-Silvia Market, papiernictvo Papi, Mária Lanczová, Ing.
František Hontvári, Ing. Alexander Karsay, Ing. Ladislav Piši, MO Csemadoku v Sládkovičovea a MO
Csemadoku v Košútoch.
Hostia sa zabávali do rána, čo nás, usporiadateľov, veľmi tešilo. Zabudli sme na starosti, ktoré organizácia podujatia so sebou prináša. Boli by sme radi, keby sme ešte mohli pokračovať v tejto tradícii,
veď i touto formou pomáhame našim deťom.                     Zita Karátsonyová, predsedníčka združenia

VIANOČNÉ TRHY

◄
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Vianoce sú obdobím, keď sú ľudia akosi k sebe bližšie a každý, najmä
deti, chcú obdarovať svojich najbližších čo i len najmenším darčekom.
Pri príprave týchto darčekov v nás skrsla myšlienka, prezentovať šikovnosť našich detí na VIANOČNÝH TRHOCH.
Príprava vianočných výrobkov trvala celé dva mesiace. Zhotovovali
sa pohľadnice, ozdoby na stromček i na vianočný stôl, dekoratívne venčeky, nálepky na sklo, krúžky na obrúsky, ikebany, fľaštičky s farebnou
soľou, závesné motýle, výrobky zhotovené z papiera, plastu, skla a prírodných materiálov (vyšívané obrúsky, háčkované ozdoby, svietniky...).
Okrem týchto výrobkov sa na trhoch predávali aj sladké medovníčky  
k čaju a krásne dekoratívne perníkové srdcia, domčeky a zvončeky, ktoré deti upiekli pod vedením pani učiteľky z pernikárskeho krúžku. Krúžok
malých gazdiniek s pani učiteľkou zasa napiekol chutné oškvarkové pagáčiky, ktoré išli „na dračku“. Špecialitou trhov bol „slovenský hamburger“ mastný chlieb s cibuľou. Šikovné mamičky darovali do predaja výborné domáce zákusky a návštevníci si pochutili aj na pečenej klobáske
a cigánskej, ktorú ponúkali v stánku zamestnanci hotela TEVEL.
Výrobky sa predávali v pekne vyzdobených a osvetlených stánkoch   
a všade vládla výborná nálada, ktorú dopĺňala vianočná hudba. Program si žiaci spestrili aj KARAOKE, ktorú režíroval pán primátor.
Chceme poďakovať sponzorom - Ing. Olívii Dovalovej, Ing. Michalovi Štangelovi, pracovníkom technických služieb za stánky a mamičkám   
za výborné sladkosti. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok.
Dúfame, že VIANOČNÉ TRHY sa vám páčili a aj o rok nás poctíte
svojou návštevou.          Mgr. Božena Mikušová, učiteľka Spojenej školy

kultúra

VÝSTAVY MsKS

naše školy

VIANOČNÁ NÁVŠTEVA

Betlehemská hviezda - tisícročia nehasnúca, vyžarujúca tajomné fluidum, rozjasňuje, znežňuje, zbližuje ľudské srdcia. Jej žiarivý svit ukazuje cestu človeka k človeku. Sprevádzala, aspoň symbolicky, aj našich
žiakov - Alicu, Andreu, Dominiku, Leu, Natáliu, Simonu, Veroniku a Mareka do Domu sociálnych služieb v Košútoch.
Osem desiatok obyvateľov domova, ktorých životné osudy pozná
azda iba Pán, tak ako my všetci, hlboko emocionálne prežíva čas Adventu, Štedrého dňa s vôňou ihličia, vanilky, darčekov a narodenia Ježiša
Krista. Emotívna Tichá noc, Daj Boh šťastia všetkým ľuďom, básničky
ako posolstvo o narodení Božieho Syna v Betleheme, malé darčeky
vianočného pečiva a deťmi vyrobené vianočné pozdravy boli naším
skromným darčekom, tetám a ujom, ktorým opatrovatelia vytvárajú 365
dní v roku teplo druhého domova. Vládne v ňom atmosféra vľúdnosti,
tolerancie. Domov vytvára priestory pre tvorivosť. Koberce utkané na
tkáčskych stavoch, vianočné ozdoby a košíky neuveriteľných nápaditých
tvarov z prírodných materiálov sú výtvormi ich šikovných rúk.
Nech rozžiarený adventný veniec, salonky, medovníčky a vianočné
pozdravy žiakov Spojenej školy v Sládkovičove sú výzvou, aby sme dobré slovo s dobrým skutkom rozdávali každý deň, nie iba v čase vianočnom. Veľa zdravia a šťastia v novom roku 2007 všetkým ľuďom dobrej
vôle.                                  Mgr. Júlia Mináriková, učiteľka Spojenej školy

V mesiaci január sme pripravili v podnikateľskom inkubátore dve výstavy mladých sládkovičovských výtvarníkov.
Prvou bola zaujímavá výstava ILUZIONISTA, ROMANTIKA A FARBIČKY Pavla Kmeťa,
ktorý sa už po druhýkrát predstavil divákom
svojimi obrazmi i vtipnými plastikami, ktoré zhotovuje z vecí, ktoré my ostatní považujeme za
odpad. Jemu sa podarilo s minimálnymi nákladmi
vytvoriť zaujímavé objekty i kresby a maľby.
← Juraj Varga                                           Pavol Kmeťo →

Druhú výstavu iniciovali členovia literárneho krúžku, ktorí si predsavzali, že ich pravidelné
stretnutia, ktoré sa konajú vždy v posledný piatok v mesiaci, budú zároveň vernisážami malých
autorských výstav. V tomto cykle chceme Sládkovičovčanom predstaviť predovšetkým mladých
výtvarníkov, ktorí žijú v našom meste, ale aj ich priateľov, spolužiakov. Na prvej výstave sme ponúkli priestor na prezentáciu Jurajovi Vargovi, ktorý kolekciu svojich abstraktných obrazov nazval
STRATY A NÁLEZY. Tento názov veľa hovorí o vystavených obrazoch, ktoré sú akýmsi odzrkadlením jeho vlastného hľadania svojho miesta v tomto pretechnizovanom svete. Na svojej ceste
prosto stráca i nachádza čriepky, z ktorých sa skladá náš životný beh a zachytáva ich emócie
vo svojich obrazoch. Snáď by sme u mladého muža čakali menej ponurosti a viac pozitívnych
aspektov. Jeho obrazy rozhodne neašpirujú na titul „najmalebnejšie plátno roka“. Život mladých
ľudí dnes nie je prechádzka ružovou záhradou a ich hľadanie vlastného miesta v tomto zmätenom
svete asi nie je jednoduché, tak ako to odzrkadľujú Jurajove obrazy.
Literárny klub pripravuje okrem primárnych diskusných stretnutí, na ktorých sa venujú jednotlivým autorom a dielam aj ďalšie aktivity ako malé filmové premietania a komorné koncerty.     ES

kultúra
95. NARODENINY
ZOLTÁNA
PONGRÁCZA
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Starší obyvatelia Sládkovičova sa ešte pamätajú na rodinu Pongráczových. MUDr. Ernő Pongrácz
bol uznávaným lekárom vtedajšej dediny i okolia a jeho syn Zoltán sa stal renomovaným umelcom
sveta hudoby.
Hudobný skladateľ Zoltán Pongrácz sa 5. februára 2007 dožil krásneho životného jubilea, 95. rokov. Pri tejto príležitosti ho pozdravuje jeho rodná obec, na ktorú dodnes s láskou spomína. Prajeme
mu do ďalšieho života veľa síl a zdravia. Touto cestou by sme chceli aj mladšej generácii pripomenúť
jeho zaujímavú a úspešnú životnú cestu.
Zoltán Pongrácz sa narodil v Sládkovičove roku 1912. V rokoch 1930 - 1935 ako žiak Zoltána
Kodálya študoval hudobnú kompozíciu na Hudobnej akadémii v Budapešti. V štúdiu pokračoval na
Humboldtovej univerzite v Berlíne a ako dirigent sa zdokonaľoval u Rudolfa Niliusa vo Viedni a Clemensa Kraussa v Salzburgu. V rokoch 1940 - 41 pôsobil ako korepetitor v Opere, v období od 1943
až 1945 bol dirigentom a hudobným režisérom v rozhlase, v rokoch 1946 - 1949 dirigoval Filharmonikov MÁV v Debrecíne.
Od roku 1954 do roku 1964 učil hudobnú kompozíciu na Hudobnej akadémii Zoltána Kodálya         
v Debrecíne. Po účinkovaní v Debrecíne odišiel do Holandska na Utrechtskú univerzitu, kde študoval
u profesora Michaela Koeniga. Od roku 1975 do roku 1995 bol profesorom komponovania elektronickej hudby na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta. Bol zakladateľom, neskôr podpredsedom International Confederation of Electroacoustic Music
(Združenie elektroakustickej hudby), ktorá sídli
v Bourges. Od roku 1992 bol členom MaďarMiestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove vyhlasuje
skej umeleckej akadémie, v rokoch 1996 - 2000
pri príležitosti 60. výročia presídlenia občanov do Sládkovičova výtvarnú súťaž
bol jej podpredsedom. Jeho majstrovstvo bolo
ocenené mnohými cenami a vyznamenaniaMÔJ DOMOV JE TAM, KDE SOM SA NARODIL, KDE SOM VYRASTAL, KDE ŽIJEM.
mi, z ktorých najprestížnejšie sú udelenie titulu
Cieľom súťaže je podporiť výtvarné nadanie, cítenie a tvorivosť detí materských škôl, žiakov
MISTER v roku 1988 vo francúzskom Bourges
základných a stredných škôl, dospelých občanov nášho mesta, prostredníctvom vyjadrenia
na medzinárodnej súťaži v elektroakustickej husvojich pocitov, postojov k uvedenej téme
dobnej kompozícii, v roku 1992 mu bol udelený
Súťažné kategórie:
1. kat. - materské školy,
2. kat. - I. stupeň ZŠ,
titul Zaslúžilý umelec a Dôstojnícky kríž Radu
			
3. kat. - II. stupeň ZŠ,
4. kat. - študenti a dospelí.
Maďarskej republiky, v roku 1996 obdržal Cenu
Práce môžu byť vytvorené ľubovoľnou technikou a aj formát je ľubovoľný.
Ferenca Erkela a v roku 2000 Cenu Maďarského
Podmienky súťaže:
rozhlasu Vox electronica.
•   každý účastník môže poslať najviac jednu výtvarnú prácu,
Jeho tvorba zahŕňa široké spektrum hudob•   súťažné práce musia obsahovať meno a priezvisko autora výtvarnej práce, vek, kategóriu,
ných
žánrov. Medzi jeho dielami nájdeme opery,
    triedu a názov školy, MŠ, resp. adresu,
oratóriá
a kantáty, orchestrálne diela i elektro•   prosíme o dodržanie týchto propozícií, práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené,
akustickú
hudbu. Je autorom troch odborných
•   súťažné práce osobne prineste do mestskej knižnice v INOVATECH-u,  
kníh.
•   uzávierka výtvarnej súťaže je 13. apríla 2007.
Naše mesto môže byť právom hrdé na svojho
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční 20.4.2007 v podnikateľskom inrodáka.
kubátore INOVATECH Sládkovičovo, kde bude inštalovaná výstava vybraných a ocenených
Zdroj údajov: stránka Maďarskej umeleckej akavýtvarných prác, ktorá potrvá do 3.5.2007. Spoluorganizátorom súťaže je MsKS Sládkovičovo.
démie                                         Mária Szabóová

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ MO MS

SILVESTER
V KLUBE DÔCHODCOV

Stalo sa už tradíciou, že v klube dôchodcov
spoločne oslavujeme Silvester, lúčime sa so
starým rokom a vítame ten nový a tak sme aj
tentoraz pripravili posedenie. Členky výboru
navarili na večer výbornú kapustnicu a po polnoci sa podávala pečená klobása. Nálada bola
ako vždy výborná, veľa sme spievali a zabávali
sa. Mladšie členky o polnoci odišli k podnikateľskému inkubátoru, aby si vypočuli novoročný prejav primátora mesta Ing. Antona Szabóa,
zatiaľ čo tí starší sa veselo zabávali v klube.
Na zdravie a šťastie do nového roku sme si
pripili šampanským aj s našimi milými hosťami
z družobného Csorvásu predsedníčkou združenia Slovákov pani Beňovou a jej rodinou.
Peknú oslavu sme mohli zorganizovať vďaka sponzorom, ktorými boli: bratia Jalecovci           
z VENEALU, pani Agáta Zelinková, Ladislav
Karika, Tibor Hollósy a mäsiarstvo BIGU, ktorým srdečne ďakujeme. Želáme si, aby sme sa
aj na rok všetci zišli na spoločnej oslave.                
Viola Chudá, predsedníčka klubu

NÁVŠTEVA
V DOMOVOCH DÔCHODCOV

Stalo sa tradíciou, že pred sviatkami pokoja a lásky navštívi primátor mesta domovy dôchodcov, kde žijú bývalí občania nášho mesta. Tak to bolo i v minulom roku. Niet krajším činom, než
v predvianočnom zhone sa zastaviť na chvíľku a rozdávať lásku tým, ktorí ju najviac potrebujú,
vypočuť si ich problémy, podeliť sa o drobné radosti.
Takýto deň bol pre nás 21. december 2006, kedy sme navštívili obyvateľov Domova dôchodcov
Pátria v Galante a Domova sociálnych služieb v Košútoch.
Vítali nás krásne vyzdobené chodby a spoločenské miestnosti vyžarujúce pokoj.
V jedálni Domova dôchodcov Pátria v Galante nás čakalo 15 bývalých Sládkovičovčanov. Primátora Antona Szabóa vítali ako dobrého známeho, s ktorým sa porozprávali o dianí v našom
meste za uplynulý rok. Poprosili nás, aby sme odovzdali pozdravy známym. Po odovzdaní darčekov sme navštívili na izbách tých spoluobčanov, ktorí sú pripútaní na lôžko.
V Domove dôchodcov v Košútoch nás vítali vynovenou budovou. Po návšteve dvoch našich
spoluobčanov nám riaditeľka Lívia Baničová poukazovala priestory zrenovovanej budovy. Vytvorili tu rehabilitačné priestory, izbu, kde sa nachádza klavír a iné hudobné nástroje. Ďalej sú tu
miestnosti na aktívne využitie času, majú tu napríklad krosná, na ktorých vedia utkať koberce.
Naučili sa pliesť koše a zo špeciálneho materiálu vyrobiť krásne ozdoby. Pred Vianocami na
predvianočných trhoch predávali tieto ozdoby, o ktoré bol veľký záujem.
Stretli sme i dvoch našich spoluobčanov, ktorí pracujú v košútskom domove Riu Némethovú
a Laciho Gulyása. Ich úlohou je rôznymi terapiami udržiavať starých a chorých ľudí v dobrej
psychickej a fyzickej kondícii.
Z obidvoch domovov sme odchádzali s dobrým pocitom, pretože sme sa presvedčili o tom, že  
o našich bývalých spoluobčanoch sa starajú dobre nielen počas Vianoc, ale celého počas roka,
aby svoju jeseň života prežili v pohode a dôstojne.                                                    Mária Pišiová
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VIANOCE
S LIŠIAKOM

◄

Prvá stavebná sporiteľňa a.s. organizovala
koncom roka 2006 súťaž, do ktorej bol zaradený každý klient, ktorý si v termíne od 1.12.2006
do 31.12.2006 uzatvoril zmluvu o stavebnom
sporení s cieľovou sumou minimálne 300.000,Sk a to prostredníctvom obchodných zástupcov
z Nitrianskeho regiónu. Do žrebovania bolo zaradených 331 účastníkov. Štvrtú cenu, vysávač
MIELE, v tejto súťaži vyhral pán Tomáš Nedecký zo Sládkovičova. Cenu šťastnému výhercovi odovzdal v kancelárii PSS a.s. v podnikateľskom inkubátore INOVATECH okresný riaditeľ
PPS a.s. Dr. Michal Sántai.
Tomáš je mladý muž, ktorý si touto formou
šetrí, aby si v budúcnosti zo stavebného sporenia financoval vlastné bývanie a tak vysávač
asi viac potešil jeho mamičku. Výhercovi gratulujeme a všetkých záujemcov o stavebné sporenie pozývame do našej kancelárie v podnikateľskom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo,
kde im naši obchodní zástupcovia poskytnú
všetky potrebné informácie.                         ES

◄

dopisovatelia

ILKOKLUB

V auguste 2006 bola otvorená nová výdajňa
zdravotníckych pomôcok v Sládkovičove, ktorá
ponúka okrem iných zdravotných pomôcok aj
pomôcky pre kolostomikov. Iniciátorkou zriadenia predajne v Sládkovičove bola pani Eva
Rekeňová, ktorá je majiteľkou Výdajne zdravotníckych pomôcok v Galante a nám, zdravotne
postihnutým, je veľmi nápomocná. Túto akciu
sa jej i napriek ťažkostiam podarilo v krátkom
čase zrealizovať. Pomohla tým hlavne starším
občanom, ktorí boli doteraz nútení pre pomôcky cestovať do najbližšej výdajne zdravotníckych pomôcok v Galante. Výdajňa je zriadená
v priestoroch zrušenej materskej škôlky, ktorá
nebola využitá. Priestory sú pekne zrekonštruované, ponuka je pestrá a upravený je aj priestor
pre bezbariérový vstupom do výdajne.
Otvorené je od pondelka do piatka od 8.00 hod. do 16.00 hod. a pracuje tu pani Kornélia Pinkeová, ktorá je vo svojej práci veľmi precízna, ústretová, ochotne poradí a doobjedná tovar, ktorý nie
je na sklade. Sú tu okrem pomôcok pre kolostomikov, pomôcky ortopedické, diabetické, špeciálny zdravotný materiál pre lekárov, odevy pre zdravotnícky personál, dojčenské potreby, potreby
pre inkontinentných pacientov, parochne, tlakomery, lekárničky, antialergické paplóny, kozmetika        
a dezinfekčné prostriedky. Výber je bohatý a dostupný pre každého, kto je odkázaný na používanie zdravotníckych pomôcok.
Pani Eva Rekeňová je voči nášmu Ilkoklubu stomikov, ktorý má sídlo v Galante, veľmi ústretová
a je našou čestnou členkou už veľa rokov. Pre členov nášho Ilkoklubu stomikov, tak ako v minulom
i v tomto roku, pripravila veľmi milé mikulášske stretnutie. Sponzorovala nám príjemné posedenie
s pohostením v peknom prostredí reštaurácie Gazdovský dom v Galante.
Takéto slávnostné a milé stretnutia, kedy prišli medzi nás aj blízki našich členov, nás obohacujú a  povzbudzujú k tomu, aby sme naše zdravotné postihnutie vedeli prijať a žiť s ním.
Sú medzi nami ľudia, ktorí s nami cítia a usilujú sa zmierniť naše problémy aj takýmito srdečnými posedeniami, ako bolo toto naše mikulášske. O fotografie, ktoré nám budú pripomínať toto
krásne stretnutie sa ochotne postaral náš člen pán Milan Feješ.
Ďakujem v mene členov Ilko klubu Galanta pani Eve Rekeňovej, pani Hrdlicovej, pánovi Ambrušovi, pani Ambrušovej a pánovi Feješovi. Vďaka patrí aj šikovným členkám, ktoré napiekli koláče,
ktorými boli stoly priam preplnené.                                                    C. Némová, Ilko klub Galanta

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili 28. decembra 2006 slávnostného odhalenia sochy môjho syna a brata Alfonza Talamona, držiteľa Madáchovej ceny.
Osobitne ďakujeme pánovi primátorovi Antonovi Szabóovi za myšlienku realizovať túto sochu  
a akademickému sochárovi Júliusovi Magovi za jeho dieľo.                    Edit a Lóránt Talamoví

ZIMNÉ DNI TURISTIKY

Aj napriek tohtoročnej divnej zime, ktorá je veľmi skúpa na sneh, pripravila Telovýchovná jednota Junior pre svojich členov i ďalších záujemcov „Zimné dni turistiky 2007“. Príprava tohto podujatia, ktoré má
takmer 20 ročnú tradíciu, začala už začiatkom decembra. Napriek tomu,
že ešte v polovici januára nebol na Slovensku takmer žiadny sneh, sa
prihlásilo vyše 60 záujemcov. Títo sa v piatok ráno vydali autobusom do
Belušských Slatín, kde sa ubytovali v hoteli Thermál a Alžbetín. Po ubytovaní sa s malou dušičkou lyžovačky chtiví účastníci presunuli do 14 km
vzdialeného lyžiarskeho strediska Mojtín (649 m). Tu ich čakalo príjemné
prekvapenie. Na slnkom zaliatych svahoch si mohli perfektne zalyžovať
na dvoch lyžiarskych vlekoch a 35 cm vrstve upraveného snehu. Večery patrili spoločenskému posedeniu pri hudbe, speve s gitarou, ale aj
saunovaniu a relaxovaniu vo vírivke. Lyžovaniu sa účastníci venovali aj
v sobotu a v nedeľu.
Pretože v piatok boli polročné prázdniny a väčšinu účastníkov tvorili
deti a mládež, každý dostal za vysvedčenie malú sladkosť.
Sme radi, že aj napriek tomu, že zimné podujatia mnohí odvolávali,
bola snaha výboru TJ Junior odmenená vydareným podujatím, z ktorého
odchádzali účastníci spokojní. Zimné dni turistiky sa uskutočnili s finančnou podporou MsÚ.                  Mgr. Pavol Macura, predseda TJ Junior

zo športu

zo športu
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◄KONIEC SEZÓNY

LYŽOVAČKA NA KYSUCIACH

◄

Hovorí sa tomu utužovanie kolektívu a ten náš hasičský kolektív jednoznačne patrí k tým utuženým. Ako ho zoceliť počas zimných mesiacov, keď hasičské súťaže už máme za sebou?  Najlepší recept je spoločná zimná dovolenka a taká bola aj naša lyžovačka na Kysuciach v dňoch
1. - 4.2.2007. Kolektív dobrovoľných hasičov a sympatizantov hasičskej rodiny strávil predĺžený
víkend lyžovaním, sánkovaním a prechádzkami do prírody na horskej chate OSTRÉ v peknom
prostredí zasnežených Kysuckých vrchov. Mali sme šťastie, že snehu bolo naozaj dosť a zimné
športy si všetci užili do sýtosti. Dôležité je, že všetci sme sa domov vrátili zdraví a celé naše
športovanie sa zaobišlo bez úrazu.
O rok sa opäť zídeme na chate OSTRÉ!                    Roman Sabler, veliteľ DHZ Sládkovičovo  

FUTBALISTI V PRÍPRAVE

Bodkou za vydarenou vodáckou sezónou
v TJ Junior bol tradičný Silvestrovský splav
Čiernej vody. Skupina vodákov splavila úsek
od Lúčneho dvora po most na Veľké Úľany. Po
symbolickom uzamknutí Čiernej vody pokračovalo podujatie v klubovni TJ, kde sa bilancoval
vodácky a turistický rok 2006.
TJ Junior pripravila v roku 2006 osem vodáckych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 175
milovníkov splavov a pobytu v prírode. Okrem
toho TJ poskytla materiálnu a metodickú pomoc ďalším desiatkam záujemcov, ktorí organizovali vlastné splavy.
V roku 2007 bude otvorenie vodáckej sezóny na veľkonočnú nedeľu dňa 8. apríla 2007.
V júli organizujeme jubilejný 25. ročník Splavu
TOM, na ktorom sa zúčastňujú deti a mládež.
Pre rodiny s deťmi pripravujeme Rodinný splav
Malého Dunaja z Vlkov do Jelky v dňoch 16.19. augusta 2007.
Teší nás, že o vodácku turistiku je v našom
meste vzrastajúci záujem a radi na našich podujatiach privítame každého milovníka vodáckej turistiky a pobytu v prírode.           výbor TJ

STOLNÝ TENIS

Na sklonku roka 2006 organizoval stolnotenisový oddiel 29. NOVOROČNÝ TURNAJ, ktorého sa zúčastnilo 50 športovcov z Trnavského a
Trenčianskeho kraja. Súťažiacich privítal primátor mesta Ing. Anton Szabó a poprial im mnoho úspechov v športovom zápolení. Po vyrovnaných
kvalitných zápasoch dosiahli športovci nasledovné umiestnenia.
Dvojhra: 1. Ladislav Rehák (Nové Mesto n/V), 2. Slavomír Burza (Nové
Mesto n/V), 3. Dominik Gál (Veľká Mača).
Štvorhra: 1. Barinka + Somogyi (SLAVOJ Sládkovičovo), 2. Németh +
Horváth (SLAVOJ Sládkovičovo).
Predseda stolnotenisového oddielu Emil Dovalovszkí odovzdal víťazom vecné ceny, ktoré venovali sponzori z nášho mesta - Ing. Štefan
Mikuš, Agáta Zelinková, Mgr. Ladislav Szkladányi, Edita Frantová, Dušan Jalec, M. Švihran, Ing. Peter Galmboš, B. Németh, Štefan Matejdes,
O&S MARKET a ďalší, ktorým srdečne ďakujeme. Všetci sa tešíme na
jubilejný 30. ročník.
Pre informáciu našich fanúšikov uvádzame aktuálne umiestnenie našich družstiev. V II. lige TT je sládkovičovské „A“ družstvo na výbornom
1. mieste a „B“ družstvo je v III. lige na peknom 7. mieste.
Emil Dovalovszkí

Futbalisti SLAVOJA, účastníci IV. ligy, začali zimnú prípravu 10. januára 2007. Zimujú na nelichotivom predposlednom mieste a čaká ich veľa práce, ak sa chcú v súťaži udržať.
Počas zimnej prestávky odišiel tréner Dušan Liba do druholigových Vráblov a novým trénerom
sa stal bývalý futbalista Spartaka Trnava Michal Gašparík. Pod jeho vedením absolvuje mužstvo
zimnú prípravu v zložení: brankári - Milan Maglócky a Ján Szabo, hráči - Ľubomír Nagy, Gabriel
Nagy, Artúr Krull, Tomáš Józsa, Marián Dudáš, Tomáš Sabatovič, Roman Horváth, Mário Chudík,
Karol Michal, Milan Štrbo, Milan Gubínyi, Michal Carámek a Vladimír Barborka. V prípravných
zápasoch si chceme vyskúšať aj troch nových adeptov. Z mužstva odišiel brankár Jaroslav Jasovský na hosťovanie do Čiernej Vody a hosťovanie u nás skončilo Jóšfaiovi a Betákovi. Mužstvo trénuje 3 x týždenne a cez víkend hráči absolvujú prípravné zápasy. Absolvovali sme halový turnaj  
o majstra okresu Galanta, kde sme skončili v konkurencii 15 manšaftov na peknom 3. mieste.
Program prípravných zápasov: 24.2.2007    SLAVOJ : Vrakuň 		
14.00 hod.
		   	   3.3. 2007   SPARTAK Trnava B : SLAVOJ 	 13.00 hod.
		  	   10.3.2007 JAROK : SLAVOJ 		
14.00 hod.
		  	   17. - 18.3.2007 	 začiatok MZ
Nezaháľa ani naša futbalová mládež, dorastenci trénujú pod vedením Júliusa Pokorného           
a Lóranta Pokorného. Absolvujú aj prípravné zápasy a halové turnaje takisto ako starší žiaci.
Najmladší prípravkári sa počas zimných mesiacov presunuli do telocvične. Záujem mládeže                  
o futbal je veľký a veríme, že z malých futbalistov vyrastú správni športovci.                 
Dušan Heriban

AEROBIC

V októbri minulého roku sa opäť začal cvičiť
AEROBIC a milo nás prekvapil veľký záujem
žien o cvičenie. Ženy určite chcú byť fit a aerobné cvičenia doplnené cvičením s činkami           
a stepmi (schodíkmi) sú tou správnou aktivitou
na zlepšenie postavy i fyzickej  kondície.
Pomoc nám poskytol Mgr. Ladislav Szkladányi, ktorý nám zakúpil značkový step, Adrian
Dvoržák, ktorý nám niekoľko stepov vyrobil       
a MM nám prispel finančne na zakúpenie náradia.
Priestory na cvičenie nám poskytlo mestské
kultúrne stredisko v zasadačke starého kultúrneho domu, kde je nová parketová podlaha        
i zrkadlá.
Pre záujemcov uvádzame termíny cvičení
- nepárny týždeň v utorok a piatok a párny týždeň vo štvrtok vždy o 18. hod.
Na všetky cvičiace sa tešíme!
cvičiteľka M. Jakócsová a kolektív cvičiacich
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EKUMENICKÉ STRETNUTIE

duchovné slovo

Dňa 19.1.2007, v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, sa evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania a rímsko-katolícky cirkevný zbor stretli na spoločných ekumenických službách
Božích, tento rok v Evanjelickom chráme Božom. Téma stretnutia bola z Evanjelia podľa Marka 7,
37: „Aj hluchým dáva sluch a nemým reč“.
 Je to už po siedmykrát, čo sa kresťania týchto dvoch spoločenstiev stretávame raz v jednom    
a raz v druhom chráme Božom. Pekné a požehnané chvíle sme spolu prežili aj teraz. Bolo to predovšetkým preto, že sme opäť počuli Slovo Božie pre svoje životy tak, že sa nás dotklo celkom bytostne a posilnilo nás na spoločnej ceste do Božieho Kráľovstva. Aj táto ekumenická bohoslužba
potvrdila, že sa chceme spájať a že Pán Boh je naším jediným a spoločným Bohom, ku ktorému
sa všetci modlíme. Nádherne znela spoločná modlitba Otčenáš v slovenskom i v maďarskom
jazyku - všetci sme sa pri nej posilnili. S Božou pomocou chceme pokračovať aj v ďalších rokoch
na ekumenickej spolupráci, aby sme svedčili o neskonale dobrotivej Božej láske aj v tomto meste.
Po spoločných službách Božích sme sa presunuli do zborovej miestnosti pri cirkevnom zbore, kde
sme strávili čas pri bratsko - sesterských rozhovoroch a občerstvení.                        Janka Hrubá

spoločenská kronika
S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí dňa 9.12.2006
odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného
Edmunda Kapucu
a svojou sústrasťou a kvetmi
sa snažili zmierniť náš žial.
manželka, syn s manželkou,
vnúčatá a sestra s rodinou
Pre každého z nás sú Vianoce
najkrajšm sviatkom roka. Pre nás
boli tie vlanajšie tými poslednými,
kde sme mohli byť všetci spolu.
Žiaľ, 25.12. 2006 nás vo veku 76
rokov navždy opustila milovaná
manželka, matka, babka
a prababka
Ema Kloknerová.
Mnoho ľudí odprevadilo našu
milovanú na jej poslednej ceste,
aby svojou účasťou, kvetinami
zmiernili náš žiaľ. S hlbokým
zármutkom v srdci im ďakujeme.
Ďakujeme i lekárom a zamestnancom galantskej nemocnice
za boj o záchranu jej života.
Smútiaca rodina Kloknerova

SPOMÍNAME
S láskou a s hlbokým zármutkom
v srdci sme 11.1.2007 spomínali
na milovaného
Júliusa Lancza,
pri príležitosti 5. výročia jeho
úmrtia. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
manželka, syn a dcéra s rodinami
So smútkom v srdci spomíname
drahého manžela, otca a dedka
Tibora Augustína,
ktorý nás 26.1.2002 navždy
opustil. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
pri 5. výročí jeho úmrtia.
manželka Eva, synovia Tibor
a Norbert s manželkami a vnuk
Jakub
Bez slovka rozlúčenia nás náhle
dňa 13.2.2002 opustila naša
drahá mamička, babička
a prababička
Mária Kormányová.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku s nami pri 5. výročí jej
úmrtia.
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom
spomíname na
Ondreja Kakvica,
ktorý nás 4. marca 2005 navždy
opustil.
smútiaca rodina

S bolesťou v srdci spomíname
na nášho drahého syna
Krisztiána Hollósyho,
pri príležitosti 5. výročia jeho
úmrtia.
rodičia, brat a celá rodina

S bolesťou v srdci spomíname na
Vince Somogyiho,
ktorý nás navždy opustil dňa
28. februára 2006.
manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčatá

S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Jána Audiho,
ktorý nás 12.2.1997 navždy
opustil. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
pri 10. výročí jeho úmrtia.
manželka, dcéry, a synovia
s rodinami

INZERCIA
Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Martíška
v Púchove vykoná dňa 26.3.2007 o 9.00 hod. dražbu nehnuteľnosti a to
pozemok parc. č. 2662, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 734 m2 ,
stavba s.č. 581 - rodinný dom postavený na pozemku parc. č. 2661
VYVOLÁVACIA CENA: 1.400.000,- Sk
Rodiný dom sa nachádza na Cintorínskej ul. s.č. 581 v Sládkovičove
Bližšie informácie na www.exekutor.sk, tel. 0904 011 339

Zosobášili sa

Erika Kollerová (Sládkovičovo)
a Peter Botlo (Sládkovičovo)
Lenka Valová (Sládkovičovo)
a Karol Laterník (Galanta)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa

Simon Zelník 13.1.2007
Alex Bartaloš 14.1.2007

Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili

Ema Kloknerová (76) 25.12.2006
Vladimír Kadlečík (53) 5.1.2007
Judita Molčíková (77) 13.1.2007
Šarlota Sidová (63) 7.2.2007

Česť ich pamiatke...

INZERCIA
Ubytujem 4 - 6 robotníkov v samostatnom
rodinnom dome. GA - TT 15 min., BA 30
min., D1 a R1 5 min. tel. 0908 753 235
Poskytujem odbornú pomoc pri podaní daňových priznaní pre FO, SZČO a živnostníkov. tel. 0903 930 538
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru
vodiča na vozidlo Mercedes Sprinter do
3,5 t a na vozidlo do 7,5 t na medzinárodnú
prepravu. Prax v zahraničí vítaná. Nástup
ihneď. Info. 0903 489 684, 0911 717 228
Súrne hľadáme ubytovanie pre 5 osôb
(dievčatá aj chlapci).
Dohoda tel. 0918 055 748
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