informačný spravodaj

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
Vianočné sviatky
										

Prišla zima, príroda sa uložila na zimný
spánok. Dni sú kratšie a tma chladných
nocí trvá dlhšie. Pozorovanie všedných dní
mi umožňuje odhaliť zákon prírody: „Nič
netrvá večne, na začiatku všetkého je vždy
narodenie a na konci všetkého je zánik“.
Počas týchto dlhých večerov môžeme premýšľať o odchádzajúcom roku a o Vianociach v časoch minulých.
V živote kresťanov sú Vianoce najkrajším sviatkom, narodil sa Ježiš, ktorý princíp „oko za oko“ zamenil za „kto do teba
kameňom, ty doňho chlebom“, aby ľuďom,
ktorí neustále viedli proti sebe vojny, dal
pokoj, zmier a lásku k svojmu blížnemu.
Len láska a odpustenie sú schopné ľudský
život zmeniť tak, aby mal zmysel. Len s nenávisťou v srdciach robíme stále tie isté
chyby, ktoré nás vedú k záhube.
Našu zanedbanú dušu a naše vyčerpené
telo môže naplniť energia, Boží dar, čo znamená narodenie Ježiša. Prostredníctvom
týchto sviatkov dostáva nádej znovunarodenie, aby sme naplnili našu dušu láskou,
lebo: „Kto si a čím si, to je dar od Boha, ak
urobíš dobre, to môže byť tvoj dar“.
Tento sviatok nie je o osamotenom človeku, Vianoce sú sviatkom rodiny. O členoch
rodiny, ktorí spolu žijú, ktorí si navzájom pomáhajú. V núdzi spoločne hľadajú
ochranu tak, ako hľadali ochranu vtedy
v Betleheme členovia svätej rodiny Mária a
Jozef a ich púť je tiež symbolická. Svätá rodina hľadá ubytovanie, nemá miesto, nikto
jej nepomôže, nikto ju neprijme, nikto nechce prijať Pána zeme a neba.

Nakoniec im pomôžu tí, ktorí majú najmenej, chudobní pastieri, aby sa potom
v maštali mohol narodiť Ježiš Kristus. On
predstavuje nádej, príležitosť na pokračovanie. On je ten, ktorý nás učí žiť v mieri
a pokoji, on je ten, na ktorého zabúdame,
keď sa nám darí a on je ten, ku ktorému sa
modlíme, keď ostaneme sami a potrebujeme pomoc.
Katolícka cirkev poslednú nedeľu v roku
vždy venuje rodinám. Rodiny majú veľký
význam v každodennom živote, ich sila
spájať svojich členov a dať im pevné zázemie, vytvorila základný model ľudskej spoločnosti. Príbeh rodiny nie je dokončený.
Tak, ako sa menia ľudia a mení sa doba,
tak sa mení aj rodina. V poslednom období
zabúdame na správne fungovanie rodiny,
v ktorej rodičia pomáhajú svojim deťom
a deti pomáhajú svojim rodičom. V každodennom živote sme vzorom pre svoje deti
a je veľmi pravdepodobné, že deti podľa
tohto vzoru budú žiť. Ak my dávame úctu
našim rodičom, právom očakávame úctu aj
od našich detí. Ak budeme pomáhať našim
rodičom, aj naše deti budú nám pomáhať.
Môžeme od nich očakávať len to, čo vidia
od nás, to, čo ich naučíme.
Postupne zapálime všetky štyri sviečky
na adventných vencoch, pomaly sa končí
príprava na Vianoce a naše očakávania
sa napĺňajú. Po zimnom slnovrate sa dni
pomaly začnú predlžovať a dlhé noci skracovať. Veríme, že už onedlho príde jar a dúfame, že aj pokračovanie života bude mať
svoj zmysel.
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POZVÁNKY
Mesto Sládkovičovo pozýva na
Sládkovičovský mestský ples
v sobotu 26. januára 2013 so začiatkom
o 19. hod. do kongresovej sály hotela Tevel. Do tanca hrá hudobná skupina Hollósy
Band zo Šamorína, predtancovanie Tanečnošportové centrum Swing Trnava.

Cena vstupenky 22 € (v cene je zahrnutá
večera a malé občerstvenie).
Predpredaj v mestskej knižnici v Inovatechu.

DHZ Sládkovičovo pozýva 16. februára 2013 od 19 hod. na Hasičský bál
do sály VŠ Sládkovičovo.
Do tanca hrá hudobná skupina Akcent live.

Cena vstupenky 23 € (v cene vstupenky sú
dve večere, zákusky, ovocie, káva, prípitok)
Rezervácia vstupeniek u Romana Sablera na tel.:
0903 214 325.
Ples ZR pri ZŠ SP s MŠ s vvjm
Sládkovičovo bude 23. februára 2013 so
začiatkom 19. hod. v jedálni VŠ Sládkovičovo. Vstupné 10 €, predpredaj v škole

a v predajni „u Pirošky“ na Hviezdoslavovej ulici.

OZ Klobáskový klub a mesto
Sládkovičovo organizujú v sobotu
23. februára 2013 pred Inovatechom
Medzinárodný klobáskový
festival.
Záujemci o účasť v súťaži sa do 30. decembra 2012 môžu prihlásiť u Františka
Rumana, tel.: 0903 654 854

mesto informuje

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
7. novembra 2012
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a rokovanie viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó.
Kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia vykonala hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai. Kontrola plnenia uznesení bola
poslancami mestského úradu v plnom rozsahu vzatá na vedomie.
Poslanci MsZ schválili:
• Všeobecné záväzné nariadenie č. 79/2012 o miestnych daniach,
• dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 797/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta,
• dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 78/2011
o dani z nehnuteľností,
• dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 35/2003,
ktorým sa určujú niektoré podmienky držania a chovu psov
v meste Sládkovičovo,
• jednorázovú finančnú výpomoc pre dôchodcov nad 70 rokov vo
výške 15 €,
• pridelenie a výmenu bytov – Pavlovi Dánimu, Martine Romanovej,
Sylvie Gálovej, Jane Rekeňovej,
• finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre činnosť stavebného
dozoru pre projekt Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV,
• zámer odpredať novovytvorený pozemok parc. č. 3142/3 zastavaná plocha vo výmere 11 m2 v celosti, v zmysle ustanovenia § 9 a,
ods. 8, písm. e zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – Zlate
Láncošovej bytom Revolučná štvrť 997/25, Galanta,
• zámer odpredať novovytvorený pozemok parc. č. 1308/2 záhrada
o výmere 182 m2 v celosti, v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm.
e zákona 138/1991 Zb. pre Alexandra Csanakyho Revolučná štvrť
916/10, 924 00 Galanta,
• v zmysle § 9, ods. 2, písm. a Zákona o majetku obcí , prevod nehnuteľností – budovy Zdravotného strediska, súpisné číslo 895, na
parc. č. 681 príslušenstva a pozemkov pac. Č. 681, 682/2, 682/3,
682/4, zapísaných na LV č. 1705 v k. ú. Sládkovičovo, sa bude
uskutočňovať formou Obchodnej verejnej súťaže. MsZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť obchodnú verejnú
súťaž a zverejniť v mieste obvyklým spôsobom.
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
• Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly – bežných

Stáť motorovým vozidlom
na chodníku je zakázané
Je to už rok, čo platia zmeny, ktoré definuje zákon 313/2011 Z. z.
a vykonávacia vyhláška 361/2011 Z. z. Uvedené právne predpisy menia Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a vykonávaciu vyhlášku
č. 9/2009 Z. z., kde sa okrem iného v § 52, ods. 2 hovorí, že iní účastníci
cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, to neplatí, ak
dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak, alebo
ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 m, okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Podľa zákona o cestnej premávke vodič smie zastaviť
a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom
cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič
smie v obci zastaviť a stáť aj kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty, ale
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri státí a parkovaní v blízkosti chodníka nesmie presiahnuť viac ako jednu jeho tretinu, nesmie chodník križovať a obmedzovať
chodcov. Vodič je povinný na státie a parkovanie prednostne využívať
súkromný pozemok alebo parkovacie miesta na to určené tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a statí
vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie
zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd ostatných
vozidiel. Porušením tohto zákona môže byť vodičovi uložená bloková pokuta až do výšky 60 €. Preto prosíme motoristov o trocha ohľaduplnosti
najmä k chodcom.
Mestská polícia Sládkovičovo
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výdavkov – kapitola 221-01-1116 prevádzkové výdavky mestského
úradu, v rokoch 2010 a 2011 a ich porovnanie.
Poslanci MsZ neschválili:
• žiadosti na splátkový kalendár na dlh, ktorý vznikol nedoplatkom
na nájomnom v nájomných bytoch mesta.
Mgr. Katarína Štefunková, prednostka MsÚ

Mikuláš rozdával darčeky
v škôlkach
Šiesty december je každý rok čarovným dňom a aj tento rok sa všetky deti veľmi tešili na Mikuláša. Do sládkovičovských materských škôl
však hneď ráno neprišiel Mikuláš, ale primátor a zástupcovia mesta,
ktorí rozdali deťom vrecia plné sladkostí. Deti im potom za odmenu pekne zaspievali a sľúbili, že o rok budú Mikuláša opäť čakať.
Ing. Mária Gubíniová

Cvičenie Havran 2012
Do realizácie cvičenia civilnej obrany Havran 2012, ktoré prebiehalo v dňoch 17. a 18. októbra 2012, sa zapojili zamestnanci MsÚ
Sládkovičovo, krízový štáb, evakuačná komisia mesta i obyvatelia mesta.
Všetci cvičiaci vynaložili maximálne úsilie na splnenie požadovaných úloh. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť prístup prednostky MsÚ
Mgr. Kataríny Štefunkovej a pána Bc. Attilu Oravca, ktorí aktívne
spolupracovali so zamestnancami odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia OÚ Galanta, miestnymi podnikateľmi a tým prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok na zabezpečenie teoretickej i ukážkovej časti
cvičenia v Sládkovičove v priestoroch STK a termálneho kúpaliska.
Na týchto pracoviskách boli ukážky činnosti pri plnení úloh zisťovania kontaminácie, roztrieďovania osôb a techniky a vykonávania
dekontaminácie dopravných prostriedkov a hygienickej očisty pri zabezpečovaní evakuácie z územia postihnutého technologickou haváriou
jadrového zariadenia spojenou s únikom rádioaktívnych látok do miest
ubytovania.
Úlohy cvičenia boli splnené, o čom svedčí i ďakovný list prednostu
obvodného úradu v sídle kraja Trnava.
Ing. Imrich Kovács

naše školy

Základná škola
s MŠ Karla Kuffnera Sládkovičovo
Svetový deň duševného zdravia
Nezábudka, modrý kvietok, je symbolom duševného zdravia.
Nezábudky symbolizujú zraniteľnosť ľudskej duše. Svetový deň duševného zdravia má aj zdravým pripomenúť vážnosť duševných porúch
a snahu im predchádzať. Žiaci našej školy podporili myšlienku tohto
dňa a 10. októbra 2012 prišli oblečení v modrom.
Návšteva Trnavy
Dňa 10. októbra 2012 žiaci 9. ročníkov navštívili naše krajské mesto.
V meste si prezreli významné historické pamiatky – Trojičné námestie,
mestskú vežu, mestské múzeum a starobylé hradby. Zastavili sa aj pri
soche A. Bernoláka. Žiaci si pozreli aj stredné školy, na ktorých môžu
pokračovať v ďalšom vzdelávaní.
Na záver navštívili v multiplexe CINEMAX filmové predstavenie Doba
ľadová 4 v 3D. S novými poznatkami a zážitkami sa večer vrátili domov. Túto akciu žiakom pripravili triedna učiteľka Mgr. Chatrnúchová
a pán učiteľ Tóth.
Divadelné predstavenie
Veveričky,
Držiac sa hesla „Nielen chlebom je človek živý“, pani učiteľky
Krullová a Krčmárová zorganizovali pre žiakov II. stupňa 11. októbra 2012 výlet do najstaršieho
mesta na Slovensku – Nitry, kde si
v divadle Andreja Bagara pozreli
slovenský muzikál Veveričky.
Predstavenie sa žiakom páčilo, bolo veselé, ale najviac ich
potešilo, keď videli účinkovať aj
známych hercov z televíznych
seriálov.
72 hodín
V piatok 19. októbra 2012 sa začal trojdňový maratón dobrovoľníctva – 72 hodín bez kompromisu. Pomôcť treba na mnohých miestach,
stačí sa len poobzerať okolo seba. Malí turisti sa rozhodli pomôcť a vyzbrojili sa starými rukavicami, dobrou náladou a chuťou do práce.
Vyčistili zarastenú bežeckú dráhu a doskočisko. Akciu 72 hodín organizuje Rada mládeže Slovenska na podporu dobrovoľníckej činnosti.
Beh Karla Kuffnera.
V sobotu 20. októbra 2012 sme na našej škole zorganizovali 4. ročník Behu Karla Kuffnera. Behu sa zúčastnili nielen žiaci našej školy,
ale aj ich malí súrodenci, kamaráti, či rodičia. Každý, kto prišiel, urobil niečo pre svoje zdravie a bol odmenený nielen sladkosťou, ale aj
drobným darčekom.
Všetkým bežcom ďakujeme za účasť a veríme, že sa s nimi stretneme aj na budúci rok. Akciu zorganizovali pani učiteľky Krullová
a Krčmárová.
Návšteva v stredisku environmentálnej výchovy
Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom Slovenska. V srdci Žitného ostrova sa nachádza Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Žiaci 4.–7. ročníka navštívili dňa 25. októbra 2012
toto stredisko. Formou zážitkového vyučovania sa žiaci oboznámili

s dropom fúzatým a spôsobom jeho záchrany
na Slovensku. Odhalili tajomstvo hlavových
vŕb a vnikli do sveta tajomných mokradí. Dňa
23.10.2012 priniesli pracovníci hvezdárne
z Levíc našim žiakom planetárium a ukázali
im hviezdnu oblohu aj s pomenovaním hviezd.
Na školskom dvore rozložili veľký ďalekohľad
a žiaci spolu s rodičmi skúmali nočnú oblohu.
KOMPARO
Žiaci 8. a 9. ročníkov sa zapojili do testovania KOMPARO 2012 z matematiky a zo
slovenského jazyka. Cieľom testu bolo overiť
vedomosti žiakov a dobre ich pripraviť na celoslovenské testovanie Monitor 9 2013.
Halloweenska párty
Posledné popoludnie pred jesennými prázdninami dňa 30. októbra
2012 sa žiaci I. stupňa zabávali v jedálni VŠS na Richterovej ulici.
Obliekli sa spolu so svojimi rodičmi a pani učiteľkami do strašidelných kostýmov. Mamičky upiekli výborné koláčiky, pani kuchárky pripravili teplý čaj a DJ maskám hral moderné hity.
Počas diskotéky sa súťažilo a hlasovalo o najkrajšiu halloveensku tekvicu. Vystavených bolo 15 tekvíc. Najkrajšiu tekvicu priniesol
Radko Kakvicz z I. A triedy. Počas celého popoludnia žiakom nechýbala dobrá nálada a súťaživosť.
PaedDr Eva Bodová

Ocenenie
Osobnosť roka
V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnil 7. ročník kongresu
s novou tvárou ,,Komenium fórum“. Na kongrese sa stretli osobnosti
a autority v školstve s bohatým sprievodným programom. Vyvrcholením
bol galavečer a oceňovanie Komenium prix. Záštitu nad ocenením prevzal Dušan Čaplovič, minister
školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
V kategórii oceňovania, osobnosť roka za významný osobnostný prínos ku kvalite riadenia
a vzdelávania v školstve bola za
materské školy v SR ocenená riaditeľka Materskej školy slovenskej
vo Veľkých Úľanoch a zároveň
poslankyňa mesta Sládkovičovo
Mgr. Edita Katonová. Srdečne
blahoželáme.
Lívia Lelkešová
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Bábkarsky súbor Diócska v Budapešti
„Najkrajšia spomienka je láska, ktorú po sebe zanecháme v srdciach
iných.“ (Cicero)
Bábkarsky súbor Diócska dostal pozvanie na Bábkarský festival do
Budapešti, mestského obvodu Zugló, ktorý sa konal 13. októbra 2012.
Takáto príležitosť sa nevynecháva, pretože deti sa pri hre s bábkami
učia len a len dobré. Keď príbeh ožije pomocou bábok, hlavne keď
nimi hýbu deti, tak sa vedia oveľa lepšie stotožniť s postavou, pocit
sprostredkovania rozprávky sa stáva intenzívnejším. Divák nielen počuje, vidí, ale vníma udalosti celým telom.
Publikum, samozrejme aj deti hrajúce bábkové divadlo, sa hravo
učia o citoch, o dobru a zlu, ale možno aj o histórii. Vďaka pánovi primátorovi Ing. Antonovi Szabóovi sa mohla táto naša cesta do
Budapešti, presnejšie do XIV. obvodu mesta, Zugló, uskutočniť.
13. októbra v skorých ranných hodinách sa diócskári spolu s bábkarskou skupinou Iciri-piciri s veľkým elánom, plní vzrušenia
a s trochou strachu (ako sa podarí vystúpenie) pobrali na cestu do
Budapešti.
Cesta bola dlhá a únavná, ale atmosféra, privítanie organizátorov
a ich pohostinnosť prispeli k tomu, aby sme rýchlo zabudli na únavu
a prehliadka bábkarských súborov sa mohla začať.
Videli sme veľmi zaujímavé, poučné predstavenia, ktoré boli na vysokej úrovni, a ktorých súčasťou sme boli i my. Predstavenia boli výborné, čomu sa pani učiteľky veľmi tešili, diváci neúnavne tlieskali,
až mali dlane červené. Slová uznania sme dostali aj od našich bábkarov – členov našej skupiny.
Organizátori festivalu sa snažili o to, aby sa tento slávnostný deň
stal ešte krajším. A podarilo sa im to. V krásnej historickej budove
zvanej Stefánia Palota sme si pochutili na vynikajúcom obede a po
ňom sme si pozreli parlament, kde sme absolvovali krásnu prechádzku, ktorá nás obohatila nezabudnuteľnými zážitkami.

Množstvo darčekov a aj chutná torta, ktorou ocenili prácu nášho
súboru, mali svoj účinok. Rozžiarené očká prezradili, že tie hodiny
strávené nácvikom neboli zbytočné, že práca súboru nie je premárneným časom, pretože popri hre je to i výzva, aby to nebola zábava
len pre nás, ale i pre iných a aby sme v ich srdciach zanechali niečo
nezabudnuteľné.
Cesta domov bola plná fantastických zážitkov a už sme plánovali novú rozprávku, ktorú nacvičíme a vyberieme sa s ňou „do sveta”.
Silvia Brédeová, vedúca bábkarského súboru Diócska

O rôznorodej činnosti
predchádzajúceho obdobia
Život v prvom štvrťroku bol na Základnej škole S. Petőfiho s materskou školou s VaVJM veľmi
rušný a ubehol prílišrýchlo.
• 3. októbra sa žiaci s rodičmi zúčastnili exkurzie vo Viedni. Cieľom zájazdu bola návšteva
kaštieľa Schönbrunn, ktorý sa každému páčil. Nemohla sa vynechať ani návšteva obľúbenej zoologickej záhrady. Deti sa vrátili domov plné krásnych zážitkov.
• 5. októbra si žiaci a pedagógovia literárnym pásmom uctili pamiatku 13 dôstojníkov, ktorých popravili v meste Arad v roku 1849.
• 6. októbra sa zúčastnil bábkarský súbor Diócska na festivale Katica v Jahodnej. Členovia
súboru sa radi zúčastňujú na týchto festivaloch, pretože popri vynikajúcich predstaveniach sa stretnú i so svojimi dobrými známymi a priateľmi.
• 12. októbra sme na druhom stupni mali účelové cvičenie, kde si mohli žiaci teoretické vedomosti, získané na vyučovacích hodinách, vyskúšať i v praxi. V ten istý deň sa
uskutočnilo stretnutie našich seniorov v jedálni vysokej školy, kde sme i my prejavili úctu
starším ľuďom. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Veronika Kováčová predniesla báseň
a Melánia Botlová zaspievala pieseň.
• 13. októbra sa bábkarsky súbor Diócska opäť vybral na festival, tentoraz do Maďarska,
do Budapešti – obvodu Zugló. Po úspešnom vystúpení si mohli pozrieť nielen zvonka, ale
i znútra najkrajší historický objekt mesta Budapešť a to parlament. Krása tohto mesta
očarila deti a domov sa vrátili s nezabudnuteľnými spomienkami.
• 12. novembra sme žiakom 8. a 9. ročníka na netradičnej vyučovacej hodine rozprávali
v dnešnej dobe sa čoraz viac rozširujúcej chorobe, o AIDS.
• 14. november je dňom diabetikov, v tento deň sme žiakom 5.–7. ročníka hovorili o cukrovke. Žiaci sa oboznámili s rôznymi druhmi cukrovky, jej príznakmi, a získali i informácie
o správnej liečbe a správnom stravovaní.
• 21. novembra bola štvrťročná klasifikačná porada, na ktorej sme zhodnotili dosiahnuté
študijné výsledky, ako i správanie žiakov. Vyhodnotili sme i činnosť školy za prvý štvrťrok, ktorá bola vďaka zájazdom, vystúpeniam a netradičným vyučovacím hodinám veľmi
úspešná.
• 28. novembra boli žiaci našej školy na výstave Ľudské telo v Bratislave. Po výstave, ktorá
zodpovedá netradičnej hodine biológie, sme zavítali do Prírodovedného múzea. Deň sme
ukončili malým predvianočným nákupom.
Mgr. Melinda Srejnerová
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Pletky košického
divadla Thália
Predposledným programom, ktorý sme
realizovali vďaka dotácii Úradu vlády SR –
program Kultúra národnostných menšín
2012, bolo predstavenie košického divadla
Thália Pletky, ktoré sa konalo 25. októbra
v Inovatechu. Organizátorov potešil záujem
divákov, ktorí sa v hojnom počte prišli pobaviť na komédii z pera populárneho amerického scenáristu a dramatika Simona Neila.
Zamotaný príbeh jednej newyorskej žurky
s detektívnou zápletkou dal hercom priestor
na širokú škálu vtipných výstupov. Najväčší
úspech u divákov mala Cookie Cusack v podaní šarmantnej Kornélie Nagy, ktorej každý
výstup bol odmenený potleskom.
Dúfame, že aj v roku 2013 sa nám podarí získať dotácie, ktoré umožnia realizovať aj
takéto finančne náročnejšie divadelné predstavenia.
ES

kultúra

Rozhodcovia
Viete, kedy v Sládkovičove príde na futbal viac žien ako mužov?
No vtedy, keď sa v rozhodcovskej šatni stretnú Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky
a Branislav Bystrianky, aby v réžii Petra Mankoveckého predstavili divákom populárnu komédiu Zoltána Egressyho Rozhodcovia.
Táto humorná sonda do hlbín mužskej duše nám priblížila svet zeleného trávnika, guľatého
čuda, 22 hráčov a predovšetkým hlavných aktérov – troch rozhodcov. Ich príbehy, problémy,
starosti a radosti sa podobali tým naším. Sklamaná láska, túžba po kariére, rozpadnutá rodina,
závisť, pretvárka, márnivosť, nepriateľstvo, pomsta, bohatstvo, chudoba ... to všetko sú pojmy
dnešných dní. Zoltán Egressy ich divákom predstavil s humorným nadhľadom.
Traja šarmantní herci svoje úlohy zvádli viac ako vynikajúco a predstavenie prerušovali priam
salvy smiechu a to nielen v hľadisku, ale často neplánovane aj na javisku. Sládkovičovská kľučka, ktorá si v predstavení zahrala a rozhodcovská píšťalka, ktorú Tomáš Maštalír „vypískol“ až
na forbínu, sa istotne zapíšu do dejín slovenského divadelníctva.
Pobavili sa diváci a tentoraz aj herci, čo je
práve to kúzlo divadla, ktoré nám nesprostredkuje žiadny film. Teraz už aj my – ženy vieme,
že svet futbalu je drsný i humorný zároveň.
Potešil nás záujem divákov a dúfame, že po
bohatej kultúrnej jeseni bude nasledovať nemenej zaujímavá zima a okrem plesov a zábav
sa opäť vyberiete aj za kultúrou.
ES

Zo života Hahoty

Ladislav Tavali

Dňa 21. novembra 2012 nás nečakane
navždy opustil náš spoluobčan Ladislav
Tavali. Všetci sme ho poznali ako rómskeho spisovateľa, ktorý vydal spolu už
päť kníh a práve v týchto dňoch očakával
svoju šiestu knihu – posledný diel trilógie
Kone za lásku.
Jeho autobiografické spomienky z detstva i románové príbehy čitatelia milovali a je smutné, že jeho tvorba bola takto
nečakane ukončená. Krsty jeho kníh boli
vždy krásnym stretnutím jeho rovesníkov,
čitateľov, zástupcov rómskych kultúrnych
inštitúcií, jeho rodiny a priateľov.
Každý z nás veril, že sa s ním ešte veľakrát stretneme na krstoch ďalších kníh.
Bohužiaľ, naposledy sme sa takto stretli na jeho pohrebe. Lacko Tavali zomrel,
krásna cigánska hudba, ktorú miloval, ho
odprevadila na iný svet, ale jeho príbehy,
ktoré pre nás napísal, budú žiť navždy.
ES

Jesenné zrkadlenie duší
poetické podujatie MO MS

Rok 2012 bol pre divadelný súbor Hahota veľmi úspešným.
Máme za sebou množstvo vystúpení. Dlhá a namáhavá práca priniesla svoje ovocie. Dňa 17. marca 2012 mal premiéru náš hudobno-zábavný program pod názvom Elmondani
jaj, de nehéz... (Povedať je veľmi ťažké...), s ktorým sme
hosťovali celý rok v okolitých dedinách. V tomto roku sme
mali 14 vystúpení. Vystupovali sme v Košútoch, Veľkých
Úľanoch, Váhovciach, Dobrohošti, Mostovej, Matúškove,
Réci, Senci, Čiernom Brode, Veľkej Mači, Bodíkoch,
Tešedíkove, Kráľovičových Kračanoch. Potlesk a slová uznania od divákov nás povzbudzujú, znamenajú, že kráčame
po dobrej ceste a že tomuto cieľu sa oplatí obetovať svoj voľný čas. Vďaka obrovskému záujmu sme 10. novembra 2012
v Sládkovičove opäť uviedli svoj program a divadelná sála
sa znova zaplnila. Je pre nás vždy poctou a výzvou vystúpiť pred domácim publikom. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať Sládkovičovčanom, že za tých dvadsať rokov nás
vždy podporovali. Pre nás je to veľká radosť a samozrejme
nám to dodáva energiu do ďalšej práce.
Dňa 24. novembra 2012 sme zorganizovali už tradičný
Katarínsky bál Hahoty, ktorý bol podľa nás aj v tomto
roku veľmi úspešný a atmosféra plesu bola vynikajúca.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k úspešnej organizácii a ďakujeme za krásne tomboly od Našich sponzorov.
Dúfame, že aj rok 2013 bude aspoň taký, aký bol ten
súčasný, alebo možno prinesie i väčšie úspechy do života
Hahoty!
Mgr. Melinda Srejnerová

Boli ste na jeseň v parku? Videli ste farebné lístie stromov zrkadliace sa v mlákach jesenného dažďa? Pripomína to zrkadlenie duší v poetickom a trochu smutnom jesennom čase. Práve tento pocit sa „zhmotnil“ do krásneho kultúrneho
podujatia, ktoré pripravili členovia súboru malých javiskových foriem pri MO MS
a pedagógovia sládkovičovskej základnej umeleckej školy.
V programe zostavenom z poézie Pavla Orsága Hviezdoslava, Milana Rúfusa,
Vladimíra Mináča, Jána Navrátila, Mily Haugovej, Vojtecha Mihálika a Sörena
Ölsona sa divákom predstavili členovia súboru Anna Pokorná, Božena Mikušová,
Jolana Švihranová, Koloman Hrdlica, Soňa Gogová, Alica Dömötörová, Daniela
Lošonská, Radoslav Lošonský, Martina Slahúčková, Sofia Grunzová, Lucia
Grunzová, Andrea Lukačovská, o hudobný sprievod sa postarali Štefan
Ternóczky, Csaba Köböl, Marián Jung a Maťo Skalnický a konferansu sa ujala
Jarmila Kopáčiková.
V pestrom programe diváci videli pásmo zo života Terézie Vansovej a vystúpenia jednotlivých recitátorov doplnené hudobnými vystúpeniami (premiéru zažilo
i nové koncertné krídlo). Paleta poézie bola naozaj jesenná – farebná a pestrá.
Diváci si vypočuli verše vážne, veselé, zamilované i humorné v podaní
skúsených recitátoriek, ale aj našich mládežníkov.
Celé podujatie dopĺňala výstava výtvarných prác Zdenky
Nedomovej. Chutné občerstvenie, ktoré pre divákov pripravili členky MO MS. Účasť divákov bola prekvapivá, lebo recitačné podujatia
zväčša nemajú masovú návštevnosť. Organizátorov, ktorí podujatie
v réžii Anny Pokornej pripravili takpovediac na kolene, potešila predovšetkým dobrá atmosféra celej akcie a výborné ohlasy divákov.
ES
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Néptáncantológia 2012,
festival folklórnych súborov
Už po druhýkrát
sme v kongresovej
sále Inovatechu privítali súťažnú prehliadku folklórnych
súborov, ktorú organizovalo Fond ľudových tradícií, n.  f.,
Bratislava.
Zúčastnili sa jej
súbory Borostyán,
Rakonca, Pozsony,
Megyer, Szőttes Kamara, Dunaág a tak-

povediac domáci košútsky súbor Berkenye.
Program bol rozdelený do štyroch blokov – doobeda boli skúšky, poobede súťažná prehliadka, večer Galaprogram a po ňom ešte Táncház,
Pre účinkujúcich bola samozrejme najdôležitejšia súťažná prehliadka. Všetky programy boli nádherné, laik ťažko mohol rozoznať nejaké
rozdiely v kvalite jednotlivých vystúpení a tak sa diváci mohli kochať
krásnym folklórom v podaní vynikajúcich tanečníkov.
Bez ohľadu na verdikt poroty môžeme ako patrioti hrdo povedať, že
„naši“ boli najlepší. To „naši“ hovoríme trochu smutným tónom, lebo
sládkovičovské zastúpenie sme mali iba v osobe vynikajúceho tanečníka Attilu Magyaricsa a úžasného prvého huslistu Matyiho Szabóa.

Trošku k nám ešte stále patria aj členovia najpočetnejšej a najúspešnejšej tanečnej rodiny – Enikő, Ákos a Gergely Botlóovci a ich rodičia
Peter a Ildikő, ktorí súbor Berkenye vedú už od jeho vzniku v roku
2002. Všetci v sále videli, že za tých desať rokov ušli dlhú a úspešnú
cestu, veď diváci ani nedýchali, keď sa na javisku roztancovali vynikajúci tanečníci zo súboru Berkenye.
Porota v zlatom pásme ocenila tanečné súbory Szőttes a Megyer
a v striebornom pásme Berkenye a Pozsony.
Vo večernom galaprograme si diváci mohli pozrieť vystúpenia ocenených súborov a ľudovú hudbu Tanečného divadla Ifjú szivek (Mladé srdcia) a potom nasledoval obľúbený Táncház, teda tanečný dom, v rámci
ktorého si členovia všetkých súborov pod vedením tanečných choreografov nacvičujú nové prvky. A pretože tanečníci majú výdrž, ešte aj po
celodennom programe mali chuť a silu tancovať až do polnoci.
Teší nás, že sa tu všetci dobre cítili a veríme, že o rok sa znovu
stretneme.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR –
program Kultúra národnostných menšín 2012.
ES

Pamiatka zosnulých
podujatie ZPOZ
Každoročne sa v úcte a piete stretávame a spoločne spomíname na našich najbližších, na priateľov, spolupracovníkov, známych a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili pred piatimi a desiatimi rokmi, ale i na všetkých ostatných.
Dňa 2. novembra 2012 sme sa stretli vo vynovenom Dome smútku v Sládkovičove, aby sme
spoločne spomínali. Tu na tomto vzácnom mieste dokážeme navzdory povedanému počúvať, porozumieť si. Počúvame a porozumieme si bez toho, čo by len jedna slabika, či slovíčko preťali charizmu tohto miesta a dôvod nášho stretnutia. Každý z nás si to uvedomuje a nikto tejto
skutočnosti neoponuje. Na tomto mieste si overujeme pravdivosť výroku, že cintoríny sú vlastne
pre živých. Pre nás je to asi jediné miesto, kde neprotestujeme voči našej slabosti, malosti, či
krátkosti. Miesto, kde oplývame úprimnosťou nielen voči sebe, ale aj ostatným. Tu nezapierame,
neklameme.
Tu sme takí, akých túžime stretávať každodenne. Takí – akísi poľudštení... A v tichosti spomíname na otca, na mamu, na starých rodičov, na blízkych, kamarátov a kolegov.
...myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili...
E. K.

Zaujímavé podujatia v klube seniorov
V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom sme pripravil dve zaujímavé podujatia
a pretože členovia klubu seniorov patria k tým
najaktívnejším občanom, usporiadali sme tieto
podujatia rovno u nich v klube.
Prvým podujatím bola prezentácia známeho
galantského historika Juraja Pekaroviča, ktorý divákom priblížil židovské pamiatky v našom okrese. Bohužiaľ, musel konštatovať, že
v galantskom okrese sa nedochovala ani jedna
synagóga, hoci krásnu galantskú synagógu
zbúrali celkom zbytočne a dodnes je miesto,
na ktorom stála, nezastavané a synagógu pripomína iba obrys jej základov a pamätná tabuľa. Neutešený je aj stav väčšiny židovských
cintorínov, ktoré sa nachádzajú skoro v každej
väčšej obci. Teší nás, že sládkovičovský židovský cintorín patrí spolu s galantským k tým
udržiavaným.
Druhú prednášku predniesol Dr. Martin
Korčok, ktorý sa opäť venoval téme sered-

str.  6

• ŽS 6/2012

ského koncentračného tábora a vybudovaniu
Múzea holokaustu v Seredi.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012.
Druhé podujatie pre seniorov bola prednáška
Bezpečný život, v ktorej príslušníci sládkovičovskej mestskej polície informovali seniorov
o nebezpečenstvách, ktoré nám všetkým hrozia a ktorým by sme mali predchádzať. Prednáška sa bezprostredne
„zvrtla“ na diskusiu, v ktorej sa
neformálne popretriasali všetky
bezpečnostné riziká od cestnej
premávky, cez drobné krádeže až
po nebezpečenstvo, ktoré seniorom hrozí od rôznych podvodníkov a špekulantov. Dobré rady
príslušníkov Mestskej polície
Sládkovičovo – Jozefa Vargu

a Dagmar Fitošovej seniorom určite pomôžu,
lepšie ochrániť seba i svoj majetok. Takéto podujatia by rozhodne boli prínosom pre všetkých
obyvateľov mesta, pretože riziká hrozia nám
všetkým od detí až po dôchodcov a mali by sme
vedieť, ako im máme predchádzať a ako sa zachovať, ak sa nám alebo niekomu v našom okolí pritrafí niečo zlé.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou VÚC Trnava.
ES

kultúra / rozhovor

Mikuláš
Mikuláš s čertom a anjelom pobehali tento
rok celé naše mesto. Navštívili školy, škôlky,
mohli ste ich stretnúť na sídlisku, v požiarnej
zbrojnici, no proste všade. Asi máme v meste
veľa, veľa dobrých detí.
My sme stretli Mikuláša v detskom centre
Hrajkovo, kam prišiel navštíviť tých najmenších drobčekov, ale aj ich väčších súrodencov.
Čakali ho tam deti, ale aj šikovní mravčekovia

z rozprávky o „mierne neposlušnom“ mravcovi
Ferovi, ktorú pre svoje deti pripravili šikovné
maminky.
Najviac detí prišlo privítať Mikuláša do
Inovatechu, kde sme pre nich pripravili bábkovú rozprávku O žabom princovi a vystúpenie
maďarskej speváckej skupiny Arcok. Tentoraz
Mikuláša sprevádzali aj dvaja čerti, ktorí si
chceli do pekla odniesť nejaké zlé deti, ale

anjelik a svätý Mikuláš im to nedovolili. Čerti
si nakoniec odniesli iba sladké maškrtky, tak
ako všetky dobré deti. V sále však bolo ešte
zopár prázdnych miest, čo je škoda. Dúfame,
že na rok prídu všetky deti!
ES

Karin Kovácsová

na environmentálnej konferencii v Indii
Sládkovičovčanka Mgr. Karin Kovácsová,
pracovníčka
Ministerstva
životného
prostredia SR, sa zúčastnila konferencie
v Indii a po návrate sme ju vyspovedali.
► Akého podujatia si sa zúčastnila a kde
sa konalo?
SR je od roku 1994 členskou krajinou
Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý každý
druhý rok usporiada konferencie za účelom
prerokovávania najdôležitejších tém v oblasti
ochrany biodiverzity. V roku 1998 sa takáto
konferencia konala na Slovensku v Bratislave.
Tento rok v októbri sa konala v Indii, štáte
Andra Pradesh, v meste Hyderabad.
► Aká bola cesta a tvoj prvý dojem z exotickej Indie?
Cesta mi ubehla prekvapivo veľmi rýchlo.
Všade bolo neskutočne veľa ľudí, čo je na letiskách prirodzené, ale toto bol predsa len extrém. Organizátori boli veľmi srdeční, trochu
zmätení a nezorganizovaní, ale nakoniec sme
sa nejako dostali na hotel. A úplne prvý dojem?
Teplá, vlhká, hlučná a korenistá India plná
ľudí.
► Mala si okrem rokovania konferencie
aj nejaký „voľný program“?
V Indii som strávila desať celých dní a iba
jeden deň sme mali voľno, ktoré sme využili
na krátky výlet. Keďže Hyderabad je obrovské
mesto, trvalo skoro 5 hodín, kým sme sa dostali na vidiek. Cestou na priehradu Nagarjuna
Sagar sme sa zastavili v jednej dedine kúpiť
si banány. Nikdy som nejedla lepšie banány.
Bohužiaľ sme sa nachádzali v časti Indie, ktorá neprekvitá biodiverzitou, takže sme z prírody veľa nevideli. Pri vodopádoch Ethipothala
sme však narazili na krotkú voľne žijúcu skupinku makakov. Tak aspoň niečo :).
Domorodcov, takých echt som iba stretla,
osobne som s nimi nehovorila, ale konferencia
bola plná domácich. Nikdy som nevidela milších

a menších ľudí, stále sa usmievali a boli nám
všade v pätách. Neraz sa mi stalo, že ma niekto
z domácich zastavil a chcel sa so mnou odfotiť.
Darmo, 180 centimentrových belošiek v Indii
veľa nemajú.
► Je India stále krajinou slumov, kráv,
špiny a korenia?
Je. Hneď vedľa novej presklenej budovy sú
trhy, kde kŕmia kravy hnilým ovocím a zeleninou (zeleň v meste nájdete ťažko). Každé ráno
síce ženy zametajú ulice, ale všade je veľa špiny. Ľudia odhadzujú odpadky, ktoré nadránom
pozametajú. Ráno je mesto plné prachu zo zametania, ale zato bez odpadkov.
► Aká je moderná India?
Moderná India je plná kontrastov. Mieša sa tu
množstvo náboženstiev, kultúr, kást. Na jednej
ulici stretnete bosú ženu v sárí, ale aj moderne
oblečených ľudí s mobilom pri uchu. Pred peknou novou budovou končí dlažba udupaným
blatom a prachom. Žiadne chodníky, obrubníky, krajnice. Celé mesto žilo konferenciou,
bilboardy upozorňovali, aké je dôležité chrániť
prírodu, ale stačí sa zhlboka nadýchnuť alebo
prejsť okolo jazera so zelenou zapáchajúcou vodou a uvedomíte si, že Indovia majú pred sebou
ešte dlhú náročnú cestu. Jedno však im treba
uznať. Chýbajú im prostriedky na obnovenie
zničených ekosystémov, ale nemožno im odoprieť obrovskú snahu a zanietenosť, ktorá je
dobrým základom na akýkoľvek posun vpred
a pokrok.
► Tvoj najsilnejší zážitok?
Prejsť cez cestu. Skutočne. V krajine, kde
MHD s dokorán otvorenými dverami nezastavuje, iba pribrzdí v zastávke, kde nie sú
chodníky ani prechody, sa obyčajný presun
na druhú stranu cesty stáva zážitkom na celý
život. Kým som prešla štyri pruhy, nezostala
na mne ani nitka suchá. Skrátka adrenalín.
► Jedla si indické jedlá?

Jedla. Prevažne indické. Ochutnala som
všetko, čo ponúkali, ale pravdu povediac,
som si nepochutnala. Milovníci korenín a intenzívnych chutí by si prišli na svoje. Ešte aj
do kávy pridávajú kardamon. Obyčajná čistá
ryža je skôr výnimkou. Zážitkom bolo aj sledovať domácich, ako jedia všetko rukami – ryžu
pomiešajú s omáčkami, uťapkajú z nej medzi
prstami pyramídku a zjedia.
► Môžeš uviesť stručné zhodnotenie
konferencie?
Tohoročná konferencia sa niesla v duchu vykonávania opatrení na splnenie cieľov, ktoré si
členské štáty stanovili v roku 2010 v Japonsku
,v Nagoji. Nosnou témou bol z dôvodu stavu
svetovej ekonomickej situácie rozpočet a obmedzené finančné zdroje pre fungovanie dohovoru a plnenie záväzkov zmluvných strán
► Spoznala si nových priateľov či kolegov?
Spoznala som veľa nových ľudí a aktuálne
problémy iných krajín. Veľmi som si rozumela napríklad s Iračanom, ale keďže sme sa
pred a aj po oficiálnej časti konferencie každý
deň pracovne stretávali najmä so zástupcami
krajín EÚ, vytvorilo sa medzi nami silné puto
a tiež viac-menej jednotný názor na problematické oblasti ochrany biodiverzity. Slovensko
ako členský štát EÚ si musí plniť všetky záväzky, ktoré únia prijala, čo je pre nás síce náročné, ale zároveň prospešné pre pokrok v oblasti
ochrany prírody.
ES
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jubilanti / vianoce

Naši jubilanti
Touto cestou blahoželáme všetkým našim spoluobčanom k životným
jubileám a prajeme jubilantom veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do
ďalších rokov.
60-roční jubilanti
Ľudovít Audi, Katarína Barinková, MVDr. Irena Bartalošová, Katarína Bartalošová, Štefan Benkovský, Karol Biliczký, Ladislav Bittó,
Ružena Botlová, Juraj Brezina, František Buday, Helena Budayová,
Alexander Csanaky, Ladislav Csémy, Júlia Čaklošová, Mária Čanakyová, Miroslav Čulák, Katarína Daniová, Július Deák, Viera Döményová,
Salam El Sayed Hessou, Ľudmila Farkašová, Jozef Ferencz, Ladislav
Fóka, Mgr. Oto Franta, Marian Gála, Mária Gáspárová, Agneša Grunzová, Zoltán Hanzel, Zita Herczogová, Mária Holíková, Jozef Horák, Juliana Horáková, Eva Horáková, Štefan Horváth, Ing. Katarína Hrbánová,
Štefan Hučko, Alžbeta Chityelová, Ing. Dušan Janíček, Ladislav Karika,
Mária Katonová, Ing. Karol Kollárik, Eva Kormanová, Alexander Kováč,
Rastislav Kováč, Eva Královičová, Anna Královičová, Andrej Krnáč, Lujza Krommerová, Ladislav Kuki, Vladimír Kuttner, Margita Lanczová,
Priska Lauková, Pavol Lovci, Petronela Madunická, Edita Macháčková,
Alžbeta Maneková, Imrich Manó, Júlia Matejdesová, Koloman Matejka,
Vladimír Moravčík, Juraj Morvai, Zoltán Myslík, Dezider Nagy, František Nagy, Ladislav Nagy, Ján Németh, Tatiana Numanová, Marian Paulo, Helena Paulová, Vlasta Pešková, Anna Pišiová, Vladimír Príbelský,
Eva Snyápeková, Daniel Somogyi, Štefan Šalát, Ružena Šárköziová,
Ladislav Šimek, Jozef Šípoš, Helena Šmeringová, Juliana Šupčíková,
Alžbeta Švončinárová, Mária Toráčová, Mária Töröková, Rozália Varsá-

nyiová, Ondrej Vicián, Ladislav Vígh, Alexander Vincze, Juraj Zelman,
Irena Zelmanová
70-roční jubilanti
Marta Antalová, Štefan Balážik, Vojtech Brunner, Juraj Csanaky,
Agáta Dovalovská, Viera Drdošová, Tibor Dvoržák, Marta Dvoržáková,
Ján Fabian, Alžbeta Guizonová, Július Herczog, Mária Hlaváčová, Ondrej Horváth, Alžbeta Hraňová, Mária Janáková, Jarolím Jursa, Augustín Kokavec, Tibor Kolozsváry, Zuzana Kováčová, Monika Krajčiová, Ing.
Viliam Kurinec, Mária Lakatošová, Katarína Lengyelová, Mária Melišková, Štefan Néma, Cecília Némová, Daniel Ollé, Helena Popluhárová,
Ondrej Porgesz, PaedDr. Štefan Rekeň, Štefan Rostás, Klára Sedláčková, Helena Szantóová, Alžbeta Szüllöová, Margita Šalátová, Irena Šperková, Eva Töröková, Priska Vargová, Anna Varjúová
80-roční jubilanti
Edita Aipeková, Gabriela Baloghová, Štefan Boór, Žofia Boorová, Gizela Brehovská, Helena Csanakyová, Laura Dumannová, Ján Ďurík,
Margita Farkasová, Alžbeta Hudáková, Helena Kariková, Jozef Kosák,
Vojtech Krivošek, Alžbeta Krommerová, Karolína Kuricová, Ján Lauko,
Mária Lukovičová, Mária Maceková, Dezider Nagy, Terézia Pekelnická,
Rozália Pokreisová, Zoltán Somogyi, Viliam Somogyi, Eva Somogyiová,
Karol Szilágyi, Tibor Takács, Terézia Vavrová, Mária Vinceová
Najstarší občania
Terézia Vinceová, Štefan Mikuš, Zuzana Sulyanová, Margita Kakvicová, Alžbeta Somogyiová, Mária Chrenková, Mária Trenknerová, Mária
Kopáčiková, Helena Benkovská, Katarína Horváthová.

Duchovné slovo
vo sviatočný čas najkrajších sviatkov v roku
Keby to tak dlhšie trvalo...
Takéto prianie sme mali možno aj my, keď
sme prežívali nejaké pekné chvíle. Alebo naopak, keď sme niečomu nerozumeli, alebo
nám bolo niečo nepríjemné, chceli sme, aby sa
to čím prv skončilo. Takéto reakcie majú ľudia, aj keď ide o prežívanie Vianoc. Jedni sú za
ne vďační, iní sú radi, keď je už, žiaľ, po nich.
Čo robiť, aby sme na vianočné sviatky nielen
v dobrom spomínali, ale aby sme z nich čerpali
povzbudenie aj do všedných dní?
Závisí to od toho, či zažijeme počas nich
osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Kto počuje Božie slovo a prispôsobí sa mu, určite zažije niečo z tej radosti, ktorú prežívala Mária,
keď uverila tomu, čo jej oznámil anjel Gabriel,
čo zažili pastieri, keď nechali svoje stáda a išli
hneď pozrieť do Betlehema, čo sa stalo.
Aj nám Pán Boh zvestuje, čo si od nás praje priamo z Božieho slova alebo cez udalosti
alebo cez hlas svedomia. Rozmýšľať, čo je pre
mňa Božia vôľa ako manžela, otca, manželku,
matku, dieťa, študenta, suseda,… a prispôsobovať sa jej a nikdy nie naopak – Boha prispôsobovať svojim predstavám a chúťkam – to
by nevied-lo k pokoju ani tu ani vo večnosti,
ktorá nás všetkých čaká.
Zo srdca vám želám, aby ste aj Advent, aj
vianočné sviatky prežili v otvorenosti srdca
na to, čo si od vás Pán Boh praje a osobnými
zážitkami zo stretnutí s Ním povzbudzovali aj
svojich blízkych, najmä deti a mládež ku konaniu podľa evanjelia.
Nech sa v tomto Roku viery naozaj v nej prehĺbime cez čítanie Písma svätého, Katechizmu
a horlivejšie pristupovanie ku sviatostiam, ako
nás k tomu povzbudzuje aj sv. otec Benedikt
XVI. Ja vám chcem byť v tejto snahe aj naďalej
nápomocný.
Ladislav Šálka, farár
Bohoslužobný poriadok nájdete na stránke
mesta: www.sladkovicovo.sk
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Lepší svet
Ktosi mi raz povedal, že sa cíti bezmocný
kvôli všetkému zlu vo svete, pretože sám nemôže nič zmeniť. To však nie je pravda, pretože ak niekde práve v tomto okamihu túli
otec k sebe svojho malého syna, svet je lepší,
aj keď to nevidíme. A keď sa práve teraz delia
dvaja Eskimáci o rybu, tak sa taktiež zmenil
svet, aj keď o tom nebudú informovať žiadne
médiá. My všetci môžeme tento svet zlepšovať
každý deň, každý okamih – jedinou myšlienkou, jediným slovom a jediným skutkom prejavenej lásky. Vianoce sú nádherné, ale len
preto, že všetci cítime Božiu lásku. Dávajme
ju po celý rok do svojho okolia. Veď ona nám
bola daná na Spasenie a aby svet, aj ten náš
doma, bol lepší. Nech nás Pán Ježiš požehná.
Prajem vám všetkým Božou láskou a pokojom naplnené Vianočné sviatky a Nový rok
2013.
Andrea Lukačovská
Rozpis služieb Božích
štvrtá adventná nedeľa – 23. 12. 2012 služby
Božie o 9.00 hod.
Štedrý večer – 24. 12. 2012 služby Božie
o 15.30 hod. so službou detí a mládeže
Prvá slávnosť Vianočná – Narodenie Pána
– 25. 12. 2012 služby Božie o 9.00 hod.
aj s Večerou Pánovou a v Malej Mači
o 11.00 hod.
Druhá slávnosť Vianočná – 26. 12. 2012
služby Božie o 9.00 hod.
Nedeľa po Vianociach – 30. 12. 2012 služby
Božie o 9.00 hod.
Záver občianskeho roka – 31. 12. 2012 služby
Božie o 16.00 hod. s ďakovnými modlitbami
Nový rok - 1. 1. 2013 služby Božie o 9.00 hod.
aj s Večerou Pánovou s prosebnými modlitbami a v Malej Mači o 11.00 hod.
Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6. 1. 2013
o 9.00 hod.

Duchovné slovo
Opäť sú tu Vianoce.
Sviatky lásky, pokoja
a radosti, aspoň tak
to nazývame. Aká je
však skutočnosť?
Ľudia budú opäť ako
každý rok uponáhľaní, nervózni,
nespokojní, vyčerpaní, aby zabezpečili
svoje telesné blaho.
Dobré jedlo, pitie, darčeky. Len meno Ježiš,
kvôli ktorému si pripomíname tieto sviatky,
zostane bokom.
„Lebo narodil sa Pán spasiteľ, oznamuje
anjel pastierom.“ (ev. Lukáša 2,11). Táto radostná zvesť je určená všetkým ľuďom a to
starým i mladým, zdravým i chorým, radujúcim sa i zarmúteným.
Lebo narodil sa spasiteľ (záchranca), ktorý
zachraňuje stratených, vyslobodzuje uväznených na duchu, uzdravuje chorých a vlieva
im nádej. Priateľ bedárov a hriešnikov. Nikto
nemusí zahynúť pre svoje hriechy, kto uverí
v Neho. Milióny hriešnikov našli v Ňom svojho spasiteľa a nový život, lásku, pokoj, radosť
a istotu spasenia, istotu večného života.
Otvor mu dvere svojho srdca, aby sa mohol
narodiť aj v tvojom srdci. Len tak budeš prežívať skutočné Vianoce.
Želám vám Božie požehnanie
Vojtech Nagy, Kresťanské spoločenstvo
El-Šadaj (Silný Boh všemohúci)

dopisovatelia

Klobáskový
festival v Békéscsabe

Úcta k starším
Na znak úcty a pocty starším organizuje každý rok sociálna a bytová komisia pri mestskom zastupiteľstve stretnutie seniorov mesta. Dňa
12. októbra 2012 v piatok poobede, sme pozvali do jedálne vysokej školy
našich občanov starších ako 70 rokov na spoločné stretnutie a zábavu.
Slávnosť otvorili členovia Zboru pre občianske záležitosti, ku ktorým
sa pripojili žiaci základných škôl, ktorí prítomným seniorom zatancovali, zarecitovali i zaspievali. Po nich sa k starším občanom prihovoril pán
Anton Szabó, primátor mesta. Poďakoval sa im za pomoc, ktorú poskytli
pri budovaní mesta. Informoval ich o dosiahnutých úspechoch a o plánoch, ktoré čakajú na vedenie mesta.
Po oficiálnej časti nasledovala zábava. Chutná večera a hudba Laca
Gála prispeli k výbornej atmosfére.
Pri rozlúčke sa naši starší spoluobčania poďakovali za krásne popoludnie a tešili sa tomu, že mohli stráviť čas medzi svojimi rovesníkmi.
Vedenie mesta ďakuje tým, ktorí prišli a aj tým, ktorí boli iba v duchu
s nami.Rozlúčili sme sa v nádeji, že sa v roku 2013 opäť stretneme na
takomto podujatí.
Ďakujeme Zboru pre občianske záležitosti a žiakom škôl za krásny
program, obsluhujúcemu personálu za pomoc a kolektívu školskej jedálne za chutné jedlo, ktorým prispeli k úspechu tejto akcie.
Mária Pišiová

Keď sa povie Békéscsaba, neuvedomujeme si len, že je to mesto na
juhovýchode Maďarska, ale okrem iného si predstavujeme chuť vynikajúcej čabianskej klobásy. Kvalitu klobás každoročne overujú na medzinárodnom klobásovom festivale, ktorý sa tentoraz konal od 19. do
21. októbra 2012. Festival je oslavou dolnozemskej kultúry, národných
tradícií a gastronómie. Okrem dobrého jedla, ktoré na návštevníkov číhalo na každom kroku, sme okrem súťaže vo výrobe klobás mohli obdivovať zabíjačku s výrobou typických špecialít v podaní moravského
súťažného družstva alebo nedeľňajšiu súťaž vo varení sármy (plnený
kapustný list) a množstvo sprievodných kultúrnych podujatí.
Slovenské súťažné kolektívy spomedzi viac ako 500 súťažných kolektívov síce tentoraz nezískali žiadne popredné umiestnenia, ale ani
nestratili. Veď samotní členovia poroty konštatovali, že ani jedna vzorka
odovzdanej klobásy nebola zlá.
Sládkovičovské súťažné družstvo na festivale sprevádzali a povzbudzovali členovia a sympatizanti občianskeho združenia Klobáskový
klub. Jeden z nich, pán Július Šido, dražbou 1.2 m dlhej klobásy podporil charitu v Maďarsku.
Za fantastický trojdňový gastronomický
i spoločenský zážitok,
ktorý zorganizovalo
OZ Klobáskový klub
Sládkovičovo ďakuje
účastník podujatia.
Zuzana Sudová

Bol raz jeden les
Mnohí si všimli a zaujímali sa o dôvod výrubu lesného porastu pri Dudváhu, oproti
výjazdu z mesta z Galantskej cesty na starú Seneckú cestu. Pre nezainteresovaných
uvediem, že približne v septembri roku 2012 tu došlo k výrubu 2,04 ha lesného porastu (v liste vlastníctva sa uvádza 18,07 ha). Výrub bol celoplošný, až na pár jedincov, ktorí boli ponechaní na okraji pozemku.
Nepochybne si mnohí pomysleli, aké sú úmysly s daným pozemkom a kto na tom
zarobí. Dôvod výrubu som zisťovala u kompetentných orgánov, počnúc obecným úradom v Malej Mači, do ktorého katastrálneho územia spomínaný lesný pozemok patrí,
cez príslušný Krajský lesný úrad až po Lesy SR, š. p., Odštepný závod Palárikovo.
Na základe poskytnutých informácií môžem uviesť, že riešený pozemok je zaradený medzi hospodárske lesy, ktorých účelom je produkcia dreva. Obhospodarovateľom pozemku sú Lesy SR š. p., OZ Palárikovo, Lesná správa Sládkovičovo. Výrub
prebiehal v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
a programu starostlivosti o lesy, ktorý je schválený na desaťročné obdobie a pre dané
územie je v platnosti do roku 2014.
Na základe spomínaného programu starostlivosti o lesy, sú lesníci povinní do
dvoch rokov spomínaný pozemok zalesniť. No a my si teda počkáme, ako bude daný
pozemok o dva roky vyzerať...
Lesnatosť okresu Galanta predstavuje 4,2 % celkovej rozlohy okresu. Škoda, že
namiesto toho, aby sa stromy vysádzali, viacej sa rúbu...
Erika Pappová

Naše VIP miesta
50 a 60-níkov
Bol to naozaj príjemne strávený večer s občanmi a bývalými občanmi mesta a samozrejme spolužiakmi. Tí, čo
sa nezúčastnili tejto oslavy kvôli tomu, že XY povedal:
„to bude o ničom“ môžu ľutovať. Bolo to o nás 50-nikoch
a 60-nikoch a potešilo nás, že mesto sa snaží, pripraví
krásne stretnutie, program, večeru, zábavu a zarmútilo
nás, že záujem bol úboho nízky. Napriek tomu zábava bola
„Olé, olé, olé,...“ až do neskorej noci. Tí, ktorí vydržali, vedia, o čom píšem.
Náš život je veľmi krehký a pre niektorých z našich ročníkov bol aj krátky. Zaspomínali sme si na tých, čo už 50-tku
a 60-tku s nami neoslavovali, aj keď ... možno s nami boli.
Nezabudli sme na na 50-níkov – Igora Vavru, Helenu
Kmeťovú, Michala Kmeťa a Juraja Somogyiho a na 60-níkov – Alžbetu Audiovú, Tibora Čanakyho, Jozefa Hrbána,
Michala Krnáča, Ľubomíra Křeneka, Vojtecha Kukiho,
Alexandera Pišiho, Róberta Tvaruška a Tibora Vargu.
Za všetkých zúčastnených ďakujem organizátorom za
pekné podujatie a úžasnú atmosféru krásneho stretnutia
s rovesníkmi.
Margita „Gituš“ Méhešová
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Prvý reprezentačný gól
Romana Sablera
Čas letí a k rozhovoru s mladým futbalistom Romanom Sablerom,
ktorý sme uviedli v 4. čísle Života v Sládkovičove, môžeme pripojiť
ďalšie dobré správy a tak sme Romana bleskovo vyspovedali.
Ako pokračuje tvoja športová kariéra?
V lete som hral za slovenskú reprezentáciu do 18 rokov najprv
na Memoriáli V. Ježka, kde som si zahral v troch zápasoch. Nad
Ukrajinou sme vyhrali 1:0, s Maďarskom sme prehrali 0:1 a v zápase
o 3. miesto sme 1:0 na penalty porazili Turecko.
Aká partia je v reprezentačnom mužstve?
Bol som milo prekvapený, výborne sme si rozumeli nielen na trávniku, ale aj mimo štadióna. Na ceste v autobuse sme si zaspievali
všetky slovenské pesničky a dobre sme sa zabavili.
No a čo nám povieš o svojom prvom reprezentačnom góle?
V októbri hrala slovenská reprezentačná „osemnásťka“ priateľský
dvojzápas v Belgicku. V prvom zápase sme v polčase prehrávali 0:2,
ale v druhej polovici zápasu sme vyrovnali na 2:2 a mne sa podarilo
v 89 minúte streliť víťazný gól na 3:2.
Blahoželáme, to je veľký úspech, na ktorý určite nikdy
nezabudneš. Ešte nám povedz, ako sa ti darí v trenčianskom
drese?
Máme za sebou polovicu súťaže a náš manšaft je v tabuľke na
2. mieste. Strelil som 6 gólov a na 7 som prihral, čo je dobrý výsledok. V Trenčíne sa cítim dobre, hoci som si musel zvyknúť na náročnejší tréningový program i ťažšiu súťaž. Moje heslo je: Makaj na sto
percent, ak sa dostaví úspech, váž si ho, ale chci viac.
Ďakujeme za rozhovor a držíme ti palce, aby tvoja športová
kariéra napredovala a bol si príkladom pre našich malých futbalistov.
ES

Vianočný
turnaj
Stolnotenisový klub Slavoj
Sládkovičovo
organizuje
29. decembra 2012 v telocvični spojenej školy tradičný
Vianočný turnaj. O 9.00 hod.
začína turnaj registrovaných
hráčov a poobede od 15.00 hod.
turnaj pre neregistrovaných hráčov. Srdečne pozývame všetkých,
príďte si zahrať stolný tenis len
tak pre radosť z pohybu alebo aspoň povzbudzovať našich hráčov.
Na tomto turnaji nikdy nechýba
dobrá nálada a veselá vianočná
atmosféra.
Emil Dovalovszkí

Kapitálny
úlovok

Pan Silvester Németh chytil v revíri Čierna voda Sládkovičovo šťuku severskú, ktorá vážila 15 kg
a merala 120 cm. Gratulujeme ku
krásnemu úlovku.

Komplexné pohrebné sluzby

SONÁTA

adresa:
Galanta, ul. Krásna ul.
		
Sládkovičovo, ul. Cintorínska (dom smútku)
otváracia doba: pondelok – piatok 7:30–15:30
Na našich telefónnych číslach 0905 813 933 a 0905 402 591
nás zastihnete 24 hodín denne.

Vyhodnotenie interligy 2012
Dňa 26. októbra 2012 bola ukončená a vyhodnotená futbalová
Interliga 2012. Primátor mesta odovzdal pohár kapitánovi víťazného
mužstva Róbertovi Kyselovi. Na druhom mieste sa umiestnili hráči
AC Gitano a na treťom tím UNICEF. Ocenení boli aj Marián Nagy –
najlepší strelec, Erik Buchlík – najlepší brankár, Peter Kiss – najlepší
obranca, Peter Štiak – najlepší útočník a Jaroslav Dančo – najlepší
hráč sladkovičovskej Interligy 2012.
ES
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spoločenská kronika

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Radovan Hrebíček (Bratislava)
a Martina Šuranová (Sládkovičovo)
Miloš Križan (Sládkovičovo)
a Gabriela Mikle-Barátová (Bratislava)
Zlatko Hanik (Brehov)
a Alžbeta Sárköziová (Sládkovičovo)
Richard Homer (Galanta)
a Miroslava Farkasová (Sládkovičovo)
Róbert Halasi (Sládkovičovo)
a Brigita Klenovičová (Sereď)
Martin Minárik (Trnava)
a Iveta Melišková (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom
Narodili sa
Michaela Sabová, nar. 6. októbra 2012
Dominika Hrotková, nar. 8. októbra 2012

Emma Kuki, nar. 27. októbra 2012
Nikolas Deák, nar. 29. októbra 2012
Zoran Tornyai, nar. 12. novembra 2012
Zsóka Kariková, nar. 14. novembra 2012
Sofia Borsányiová, nar. 16. novembra 2012
Matúš Machan, nar. 19. novembra 2012
Alexia Ivanová, nar. 20. novembra 2012
Zara Grujbárová, nar. 27. novembra 2012
Alexandra Janíková, nar. 27. novembra 2012
Robert Pudmerický, nar. 28. novembra 2012.
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Viliam Oláh (85) 11. októbra 2012
Jozef Molnár (62) 15. októbra 2012
Ladislav Molnár (76) 16. októbra 2012
Katarína Vargová (59) 24. októbra 2012
Matilda Botlová (77) 25. októbra 2012

Irena Dvouletá (85) 27. októbra 2012
Eduard Macek (81) 1. novembra 2012
Ivan Ďurina (59) 12. novembra 2012
Anna Hrbánová (82) 12. novembra 2012
Ladislav Tavali (64) 21. novembra 2012
Július Weintráger (74) 24. novembra 2012
Barbora Lukovičová (65) 27. novembra 2012
Milan Maglócky (55) 28. novembra 2012
Juraj Majo (75) 30. novembra 2012
Etela Leichtová (85) 3. decembra 2012
Alžbeta Šramová (81) 3. decembra 2012
Bývalí občania:
Juraj Príbelský (72) 7. októbra 2012
Irena Halasyová rodená Scsibrányiová (38)
30. novembra 2012
Mária Šafáriková rodená Kováčová (48)
30. novembra 2012.
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
Dňa 24. novembra 2012 vo veku
74 rokov nás navždy opustil náš drahý
otecko, dedko, svokor, brat a priateľ
Július Weintráger.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz
vzal, zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
So zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí ho odprevadili na
poslednej ceste.
smútiaca rodina
Dňa 28. novembra 2012 nás vo veku
55 rokov navždy opustil milovaný syn,
otec a starý otec
Milan Maglócky.
So zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí ho odprevadili na
poslednej ceste.
smútiaca rodina.
Dňa 2. októbra 2012 vo veku 70 rokov
nás navždy opustila naša milovaná
Helena Kukiová. So zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili
na poslednej ceste a svojou účasťou,
vencami a kvetinami sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Odpočívaj vo večnom
pokoji.
dcéry Trúdi a Serena, syn Vinci
s rodinou, syn Róbi, vnučka Ilonka
s manželom a jediná milujúca
pravnučka Erika
V hlbokom smútku vyjadrujeme vďaku
všetkým, ktorí odprevadili na poslednej
ceste mamičku, babku a prababku
Gabrielu Kokavcovú, rod. Vasákovú,
ktorá nás navždy opustila 5. októbra
2012 vo veku nedožitých 88 rokov.
Ďakujeme za slová útechy, kvety
a vence, ktorými sa snažili zmierniť náš
nesmierny žiaľ.
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom oznamujeme
že dňa 30. októbra 2012 nás vo veku
66 rokov náhle opustil milovaný brat,
bývalý občan nášho mesta
Ing. Štefan Bauman.
Lúči sa brat s rodinou.
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým, ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného manžela, otca,
deda a pradeda Eduarda Maceka, ktorý
nás navždy opustil 1. novembra 2012 vo
veku nedožitých 81 rokov. Ďakujeme za
slová útechy, vence a kvety, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
smútiaca manželka a dcéry s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým, ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného manžela, otca
a deda Ladislava Tavaliho, ktorý nás
navždy opustil 21. novembra 2012 vo
veku 64 rokov.
smútiaca manželka, dcéra a syn
s rodinami.
Dňa 20. decembra 2012 uplynú dva
roky, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Zoltán Józsa. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou
a smútkom v srdci spomína manželka,
deti s rodinami a pravnúčatá, ktorým
pradedko veľmi chýba.
So zármutkom v srdci spomíname na
milovaného manžela, otca a dedka
Arpáda Recsku, ktorý nás 10. januára 2012 navždy opustil. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku
pri prvom výročí jeho úmrtia.
manželka, synovia Jozef a Zoltán
s rodinami

S hlbokým zármutkom a láskou
spomíname na našu mamičku a babku
Prisku Vavríkovú, rod. Pethőovú,
ktorá nás 4. novembra 2011 navždy
opustila. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku pri prvom výročí jej
úmrtia.
dcéra Gabi, vnuk Matej a vnučka
Tamara
Dňa 27. novembra 2012 to bol jeden rok,
čo odišla z kruhu svojej milujúcej rodiny
naša drahá matka,
Matilda Danielová, rod. Hollósyová.
Ďakujeme za tichú spomienku od
všetkých jej príbuzných a známych.
Spomíname na teba s láskou, úctou
a vďakou.
tvojich päť detí s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdciach
spomíname na Juraja Staštiaka,
ktorý nás navždy opustil pred desiatimi
rokmi a stále veľmi chýba mame, sestre
s rodinou i svojim kamarátom
Dňa 27. decembra 2012 si pripomenieme na 10. výročie úmrtia
Valérie Križanovej, rodenej Gálovej.
S láskou spomínajú manžel, syn a dcéra
s rodinami a mama.
S hlbokým žiaľom v srdciach si
pripomíname 10. výročie úmrtia našej
milovanej matky, babky, svokry
Alojzie Vavríkovej.
Aj keď smútok v srdciach máme,
vždy s láskou na ňu spomíname.
Syn a dcéra s rodinami.

Uzávierka budúceho čísla je 28. januára 2013 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: evasudova@gmail.com alebo ich
odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Vydavateľ mestského spravodaja Život v Sládkovičove / Diószegi élet týmto v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že jeho jediným vlastníkom k 31. 12. 2009 bolo mesto Sládkovičovo

Informačný spravodajca občanov, vydáva mesto Sládkovičovo, EV 3995/10. Redakčná rada: predseda – PhDr. Terézia Pethőová, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr. Melinda Srejnerová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský
úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel: 031/784 28 35, e-mail: evasudova@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne
skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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fotoreportáž

Multikultúrny
festival
Sládkovičovskí
matičiari oslavovali
65. výročie založenia MO MS a 65. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme
V sobotu 17. novembra 2012 bolo v jedálni vysokej školy na Richterovej ulici
v Sládkovičove rušno. Stretlo sa tu dvesto
matičiarov a hostí zo Sládkovičova a okolia, aby oslávili dve významné výročia –
65. výročie založenia MO MS v Sládkovičove
a 65. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej
zeme do Sládkovičova.
Bolo nám potešením, že v tento významný deň nás poctil svojou návštevou predseda
Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.
Ďakovný list, gratuláciu a zlatú medailu
z jeho rúk za Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove prevzala predsedníčka Mgr. Veronika Maceková. Poďakovanie
a gratulácia zazneli aj z úst primátora mesta Ing. Antona Szabóa a ku gratulantom sa
pripojili aj zástupcovia evanjelického a. v.
cirkevného zboru, MO Csemadoku i klubu
seniorov. Medzi pozvanými nechýbali hostia
z Domu MS v Galante a Dunajskej Stredy,
členovia z okolitých miestnych odborov MS
i zástupcovia viacerých spoločenských inštitúcií mesta.
Život Matice slovenskej v Sládkovičove
začal v roku 1947. Ešte pred presídlením
Slovákov z Dolnej zeme začali činovníci
vtedajšieho Dioseku pripravovať pôdu pre
založenie miestneho odboru Matice slovenskej. Vytvorili priestory pre knižnicu
a objednali slovenské knihy. Presne 17. novembra 1947 vydalo povereníctvo vnútra
v Bratislave Stanovy miestneho odboru matice slovenskej v Dióseku. Miestny odbor MS
v Sládkovičove udelil pri príležitosti 65. výročia Ďakovný list za obetavú prácu a prínos v miestnom odbore Matice slovenskej
in memoriam zakladateľom MO MS Pavlovi
Kochanovi, Františkovi Barcuchovi,
Jurajovi Zelmanovi, Michalovi Hudákovi
a z terajších matičiarov dostali ocenenie člen
výboru Pavol Novomestský in memoriam
a bývalí predsedovia pán Emil Dovalovszki
a pani Viera Križanová. Ďakovný list sme
odovzdali aj mestu Sládkovičovo v zastúpení primátorom Ing. Antonom Szabóom
a Evanjelickému cirkevnému a.  v. zboru
v Sládkovičove.
Zaspomínali sme si na tých, ktorí už nie
sú medzi nami a ktorí stáli pri zrode MO
MS a pričinili sa o rozvoj MO MS i kultúry v našom meste. V takýchto chvíľach bývame zomknutejší s priateľmi či blízkymi.
Nejednému prítomnému sa zaleskli slzy
v očiach pri sledovaní kultúrneho programu, ktorý zabezpečili matičiari z vlastných
radov. S krásnym programom vystúpili
detský folklórny súbor a folklórna skupina
MO MS Sládkovičovo pod vedením Martiny
Slahúčkovej, recitátori zo súboru malých
javiskových foriem pod vedením Anny
Pokornej, spevácky zbor evanjelického a. v.
cirkevného zboru pod vedením Vladimíra
Kopáčika a hosťom programu bol mužský
spevácky zbor Rozmarín zo Šintavy.
Poďakovanie patrí sponzorom i organizátorom, všetkým, ktorí akoukoľvek formou
pripravili a realizovali toto zmysluplné, príjemné a obohacujúce popoludnie.
Zuzana Zelinková,
MO MS Sládkovičovo

Multikultúrny
festival 2012
Vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky – Program kultúra národnostných
menšín organizuje Galantské osvetové stredisko voľný cyklus programov so zameraním na prezentáciu kultúry národnostných
menšín. V rámci tohto cyklu sa 27. novembra 2012 uskutočnil v Inovatechu už druhý Multikultúrny festival. V programe vystúpila temperamentná cigánska ľudová hudba
Ivana Kotlára zo Šale, František Kozma – spevák so zamatovým hlasom, folklórny súbor
Jatelinka z Abrahámu, ktorý nám pripomenul dožinkovú oslavu, domáci tanečník Roman
Farkaš, interpret rómskych piesní Korčo-Piťo a maďarský folklórny súbor Zsibrica zo
Žiran, ktorý sa divákom predstavil tradičným svadobným pásmom.
Najväčším zážitkom pre divákov bolo vystúpenie charizmatickej hudobnej skupiny Mojše
band, ktorá úžasným spôsobom prezentuje tradičnú židovskú hudbu. Michal Paľko (cimbal,
spev a fulurya) Fantišek Kubiš (akordeón) a Lukasz Labusga (tuba) divákov presvedčili, že sú
nielen vynikajúci hudobníci, ale majú aj ten vzácny dar zaujať publikum. Hoci asi nikto z divákov nerozumel slovám piesní, všetci počúvali so zatajeným dychom hudbu, ktorá bola ako
krištáľovo čistý potôčik lásky a pravdy. Boh ich má určite rád, keď im dal dar prinášať ľuďom
radosť a oni ten dar nádherne využívajú.
Celý program prezentoval bohatosť,
rôznorodosť a krásu všetkých národnostných
kultúr,
šikovnosť interpretov a snahu prinášať
posolstvo tolerancie
medzi všetkými národnosťami, ktoré tu
žijú.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu
vlády SR – program
Kultúra národnostných menšín 2012.
		
ES

