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POZVÁNKY

V týchto dňoch trávime pred televíznou
obrazovkou viac času ako obvykle. V Londýne
prebiehajú XXX. Olympijské hry. Po dlhých
a tvrdých tréningoch športovcov sa ukážu
výsledky. No ani v športe nestačí len tvrdá
práca, vytrvalosť a nadanie. Konečný výsledok je súhrnom niekoľkých dôležitých faktorov, ktoré by sa zdali nepodstatné. Vrcholový
šport je však veda. Športovci sa pripravujú
v špeciálnych podmienkach za podpory tímu
trénerov, športových lekárov, psychológov. Aj
keď majú všetko k dispozícii a majú ideálne
podmienky, stále to nemusí stačiť. Treba mať
i povestný kúsok šťastia a keď všetko dobre
vyjde, zrodí sa výsledok, na ktorý je hrdý celý
národ.
Niekedy chýba len milimeter, sekunda
alebo pri niektorých športoch aj diplomacia, aby športovca nepoškodili rozhodcovia.
Víťazstvo na takomto vrcholovom podujatí
posilní celý národ. Ľudia sú presvedčení, že
práve morálne a vôľové vlastnosti národa sú
za výsledkami jednotlivca. Niektorí tvrdia, že
z hľadiska genetiky je dôležitá veľkosť populácie, nakoľko pravdepodobnosť, že sa narodia talenty v krajinách s vysokým počtom
obyvateľov je väčšia, no nie vždy je to tak.
Keď sledujeme jednotlivé športy, tak sa nám
zdá, že šport je ako politika. Vždy má pravdu
víťaz. Americká spisovateľka Meg Cabot
tvrdí, že: „Šport je ako športka, len na to je
dobré, aby obyčajným ľudom dal falošnú ilúziu, že jedného pekného dňa sa môžu vyškrabať z každodennej reality“. V skutočnosti
šport pomáha pri výchove mladých ľudí. Pravidelný tréning, systematická fyzická a psychická príprava a všetko to, čo sa v športe
naučíme, nám pomáha aj v bežnom živote
prekonávať každodenné prekážky. Tímová
práca nás naučí spolupracovať a zároveň nás
utvrdí v tom, že ak sami na všetko nestačíme,
úspešná spolupráca a rozdelenie úloh nám
môže priniesť úspechy
V našom meste májú tradíciu futbal, stolný
tenis, hádzaná (najmä v 50-tych a 60-tych
rokoch) a kolky. Hádzaná, žiaľ už dávno
zanikla a v súčasnosti s najväčšími problémami zápasí futbal. Doteraz sme hrali IV. ligu
a teraz okresnú súťaž. Kmeňoví hráči hľadali
a našli angažmá v iných obciach, kde im sľúbili 3 až 4 krát väčšie odmeny, ako mali doteraz. Treba ich chápať, každý žije z peňazí.
Podmienky, ktoré im ponúkli iné kluby im
v súčasnosti nevieme zabezpečiť. Nič iné nám
neostáva, ako sa systematicky venovať mládežníckemu športu, ale aj tu nám chýbajú

odborníci. Chýbajú ľudia, ktorí sú ochotní
venovať svoj voľný čas v prospech kolektívu.
Každý by si mohol myslieť, že niečo v sládkovičovskom futbale skončilo. Áno, je to tak, ale
v skutočnosti sa teraz začala nová éra amatérov, nadšencov. Na začiatku určite budeme
prehrávať, ale potom sa to ustáli. Futbal
budú hrať tí, ktorí ho hrať chcú a nie tí, ktorí
ho hrajú z ekonomických dôvodov.
Existuje futbal profesionálny a amatérsky. V tom amatérskom futbale je len málo
tých, ktorí tam peniaze dávajú a veľa je tých,
čo v ňom peniaze zarábajú. Zarobiť chcú
rozhodcovia i hráči. V Sládkovičove sme
dokonca nenašli ani takých, ktorí by bezplatne zabezpečili usporiadateľskú službu.
Oslovenie bývalých hráčov bolo neúspešné
a štatistiky posledných zápasov nás presvedčili, že naše mesto nepotrebuje IV. futbalovú ligu. Priemerný počet platiacich
divákov za posledné zápasy nepresiahol 30
a z toho minimálne 50 % boli diváci hosťujúceho tímu. V niektorých mestách existuje
združenie podnikateľov, ktorí podporujú futbal. Členovia združenia sa stretávajú na futbalových zápasoch o okrem toho, že si dajú
dobré pivo, porozprávajú sa o svojich problémoch, pozerajú futbalový zápas. Je to spoločenská aktivita, ktorá posiľňuje medziľudské vzťahy. U nás sme v poslednom období
mali dvoch sponzorov, jedného nechcem uvádzať a tým druhým bol Ing. Viliam Kurinec.
Oslovenie podnikateľov bolo neúspešné, je to
predovšetkým moja chyba, lebo iné aktivity
pre mňa mali väčšie priority.
V súčasnosti máme dostatok športových ihrísk, chýba nám však športová hala
a mimopracovná dobrovoľnícka aktivita, aby
sme sa starali o športové aktivity našej mládeže, ktorá potrebuje športovať a potrebuje
zdravý pohyb. Ja osobne preferujem hlavne
tie loptové hry, pri ktorých športovci musia
spolupracovať. Každá športová aktivita je
vítaná. V týchto novinách nájdete kontakty
na sládkovičovské športové kluby a na osoby,
ktoré v týchto kluboch pracujú.
Na záver aktuálna správa z Londýna: Erik
Varga, občan nášho mesta, slovenský reprezentant, nepostúpil do finále disciplíny trap
mužov na XXX. LOH v Londýne. V kvalifikácii obsadil 12. miesto výkonom 121 terčov
(24-25-24-25-23), pričom na účasť vo finálovej šestici potreboval o jediný terč viac. Sme
na neho hrdí, aj keď mu finále „o chlp“ ušlo.
Ing.Anton Szabó, primátor mesta

Mesto Sládkovičovo vás pozýva 28. augusta 2012 o 17.00 hod. na kladenie
vencov pri príležitosti 68. výročia SNP
na námestí pred budovou MsKS.
Mesto Sládkovičovo a MO Matice
slovenskej vás pozývajú 31. augusta 2012 o 18.00 hod. na Vatru ústavy
pri Inovatechu.
MO DHZ pozýva na Branný pretek
mladých hasičov 8. septembra 2012
od 9.00 hod. vo Vincovom lese.
MO SZZ pozýva občanov 14.–16. septembra 2012 na Záhradkársku výstavu
do Inovatech-u.

Pozývame milovníkov legendárnych
Honzu a Františka Nedvědovcov
na ich koncert v sobotu
22. septembra 2012 o 19.00 hod.
do Inovatechu.
Vstupné 12 €, predpredaj v knižnici.

mesto informuje

16. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove 14. mája 2012
Zasadnutie otvoril a rokovanie viedol primátor Ing. Anton Szabó.
Poslanci schválili:
• kandidátov na funkciu prísediacich pre
Okresný súd v Galante na obdobie rokov
2012–2016: Ing. Zdenek Polák, Richterova 1108/8, Sládkovičovo, Ing. Mária Gubíniová, Z. Kodálya 1437/37, Sládkovičovo,
Ing. Olívia Dovalová, Fučíkova 420, Sládkovičovo, Miroslav Čulák, Kazinczyho 1258,
Sládkovičovo, Emília Kariková, Kazinczyho
1249, Sládkovičovo, Mária Szabóová, Dánoš
1015/41, Sládkovičovo, Maroš Vince, Z. Kodálay 1423, Sládkovičovo
• MsZ schválilo, v zmysle zákona o majetku
obcí, prevod nebytových priestorov na Fu-

číkovej ulici, zapísaný na LV číslo 2625 k. ú.
Sládkovičovo, číslo 1, 2, 3, 4 a 5 v obytnom
dome súpisného čísla 340 na parcele číslo
3110 formou obchodnej verejnej súťaže,
• v zmysle zákona o majetku obcí, prevod nehnuteľností – budovy zdravotného strediska, súpisné číslo 895 na par. č. 681 príslušenstva a pozemkov par. č. 681/2, 682/3,
682/4, v zapísaných na LV č. 1705 v k. ú.
Sládkovičovo, ktorý sa uskutoční formou
obchodnej verejnej súťaže,
• finančný príspevok pre TSS vo výške
5 000,00 € na rekonštrukciu bytov na Cukrovarskej ulici.
Diskusia
• primátor mesta informoval o verejnej súťa-

ži na IBV Budovateľská a priblížil situáciu
rozloženie pozemkov na plánovanom stavebnom obvode,
• poslankyňa Frantová poukázala na prísnosť mestskej polície za ukladanie pokút za
parkovanie na zelených plochách,
• poslanec Brunner informoval o pohľadávkach za nájomné v bytoch Stred pre TS
Sládkovičovo,
• poslanec Bende odporučil s neplatičmi rozviazať nájomnú zmluvu,
• poslanec PaedDr. Takács predložil návrhy
možností riešenia športovania v meste.
V závere primátor mesta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie

17. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove 13. júna 2012
Zasadnutie otvoril a rokovanie viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó.
Kontrola plnenia uznesení:
Kontrola bola vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta JUDr. Andrea Klabuzai a poslanci
ju vzali na vedomie.
Poslanci schválili:
• prerokovali a schválili Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2011. Plnenie rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2011,
• Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu č. 68/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky
úhrady.
• odpredaj pozemku parc. č. 3092/2 záhrada
vo výmere 9 m2, vedeného na LV č. 1905 k.
ú. Sládkovičovo v podiele 46/80 pre Annu
Ostrožanskú bytom Z. Kodálya 1456, Sládkovičovo,
• zriadenie bezodplatného vecného bremena v súlade § 289 a nasl. Zák. č. 513/1991

Zb. v platnom znení v prospech oprávneného z vecného bremena ZSE Distribúcia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava na pozemok
parc. č. 360/1 zastavaná plocha vo výmere 5 050 m2, vedeného na LV č. 1705 k. ú.
Sládkovičovo v celosti za účelom výstavby
a prevádzkovania inžinierskej stavby Sládkovičovo – NOR-MALLI-vn káblové vedenie,
• vynechať zo zoznamu kandidátov na funkciu prísediacich pre Okresný súd v Galante
na obdobie rokov 2012–2016 Maroša Vinceho z dôvodu nedosiahnutia veku najmenej
30 rokov,
• Tibora Ondrejkoviča za člena Komisie dopravy, cestovného ruchu a verejného poriadku pri MsZ,
• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2012.
Diskusia:
• primátor informoval o problémoch, ktoré spôsobujú občania bývajúci v mestských

nájomných bytoch, chovajú v nich väčší počet psov. Sloboda zvierat za odovzdanie jedného psa požaduje sumu 35,00 €. Na základe uvedeného dôvodu konštatoval, že v nájomnej zmluve, ktorú mesto s nájomníkmi
uzatvára, bude zakotvené, že bez súhlasu
mesta nemôže nájomník v nájomnom byte
chovať psov a iné zvieratá,
• poslanec MVDr. Bartaloš tiež informoval
o problémoch so psami v meste a odporučil
odchyt túlavých psov,
• poslankyňa PhDr. Pethőová sa informovala, kedy sa začne s výstavbou kanalizácie,
• primátor informoval, že občania jednotlivých ulíc budú ohľadne výstavby kanalizácie informovaní na osobných stretnutiach,
• Ján Németh poďakoval mestu Sládkovičovo
za zrealizovanie prechodu pre chodcov na
autobusovej zastávke na Novom Dvore.
V závere primátor mesta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie.

18. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove 18. júla 2012
Kontakty
na športové oddiely
futbal FK Slavoj:
Peter Galamboš, tel. č. 0915 690 543
Dušan Heriban, tel. č. 0908 182 657
stolný tenis:
Emil Dovalovszkí, tel. č. 0903 287 068
kolky:
Laco Magyarics, tel. č. 0905 417 673
kulturistika:
Jaroslav Feješ, tel. č. 0949 321 195
turistika:
Pavol Macura, tel. č. 0908 187 597
AMK:
Arpád Dömötör, tel. č. 0903 311 608

Zumba:
Nina Ácsová, tel. č. 0907 328 619
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Zasadnutie otvoril a rokovanie viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó. Úvodom privítal
prítomných a skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci schválili:
• zámer odpredať pozemok parc. č. 2364
ostatná plocha vo výmere 7 555 m2, parc.
č. 2374 ostatná plocha vo výmere 770 m2,
parc. č. 2605/3 zastavaná plocha vo výmere 154 m2, parc. č. 2606/1 ostatná plocha vo výmere 5 781 m2 a parc. č. 2606/3
zastavaná plocha vo výmere 176 m2, vedených na LV Č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti pre OZ Orechová alej Sládkovičovo,
Richterova 1108, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
42290261, nakoľko sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 o majetku obcí a to z dôvodu realizácie investičného zámeru IBV Budovateľská Sládkovičovo (1. etapa).
Diskusia:
• poslankyňa PhDr. Pethőová odporučila

zrušiť uznesenie č. 109/MsZ-2012 a to z dôvodu zmeny zákona o opatrovníctve,
• poslanec Ing. Štefan Lauko sa kriticky vyjadril k fungovaniu spojenej školy, kriticky sa vyjadrili aj poslankyňa PhDr. Terézia
Pethőová, poslankyňa Mgr. Edita Katonová,
poslankyňa Frantová,
• poslanec Hrdlica žiadal poslancov o pomenovanie konkrétnych problémov školy,
• poslanec Ing. Karsay vidí problém v tom, že
pedagógovia nemajú žiadnu právomoc,
• poslankyňa PhDr. Pethőová žiadala, aby
hlavná kontrolórka mesta vypracovala sumár vypracovaných protokolov, záznamov
a prijatých opatrení z kontrol,
• poslanec Bende sa informoval, či bude vybudovaná kanalizácia aj v bytových domoch na ulici Cukrovarskej.
V závere primátor mesta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

polícia / rozhovor

Mestská polícia vás môže skontrolovať
aj pri venčení psa
V zmysle základných úloh upravených v § 3 zákona č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov mestská polícia
v Sládkovičove, okrem iného, dbá na dodržiavanie poriadku, čistoty
a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Mestská polícia vykonáva v rámci svojich personálnych možností (jedna dvojčlenná hliadka) aj kontroly zamerané
na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich pre držiteľov psov a osoby
vodiace psov z ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z a VZN mesta Sládkovičovo č. 35/2003. Kontroly sú zamerané na splnenie povinností
vyplývajúcich zo zákona t. j. najmä evidenčnú a daňovú povinnosť,
povinnosť odstrániť výkaly od psa z verejného priestranstva, povinnosť preukázania totožnosti psa známkou a povinnosť dodržiavania
zákazu voľného pohybu psa alebo povinnosti zákazu vstupu so psom
na označených miestach.
Kontrola osoby, ktorá psa vedie prebieha nasledovne. Príslušník
mestskej polície skontroluje totožnosť osoby, ktorá psa vedie, ďalej
skontroluje, či má pes evidenčnú známku, resp. či v zmysle zákonných
podmienok vie ten, kto psa vedie, preukázať totožnosť psa známkou.
Následne si telefonicky u zamestnanca MsÚ preverí, či je pes evidovaný, či má uhradenú príslušnú daň a kto je evidovaný ako držiteľ psa.
Neprihlásenie psa do evidencie jeho držiteľom zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., za
ktorý môže mesto uložiť pokutu do výšky 165,00 €. Mestská polícia a
orgán policajného zboru môžu za tento druh priestupku uložiť pokutu
v blokovom konaní vo výške do 33,00 €. Priestupku sa dopúšťa aj ten,
kto psa vedie, a to napríklad vtedy, ak nepreukáže známkou totožnosť
psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu
psa alebo neodstráni bezprostredne psie výkaly. Mesto mu môže uložiť

pokutu vo výške do 65,00 €, mestská polícia a orgán policajného zboru
v blokovom konaní do 33,00 €.
Znečisťovanie verejných priestranstiev výkalmi psov je problém,
ktorý trápi mnohých občanov. Kto znečistí verejné priestranstvo, je
povinný ho vyčistiť. Za psa zodpovedá osoba, ktorá ho venčí a preto je
povinná vyčistiť miesto práve ona. Aj z toho dôvodu boli v posledných
týždňoch na niektorých miestach umiestnené označené zberné koše
na psie výkaly. Pokiaľ sa v blízkosti nenachádza takýto kôš, je možné
využiť i zbernú nádobu na smeti.
Mnohí psíčkari si uvedomujú, že odstraňovanie psích výkalov je ich
povinnosťou, no je zrejmé, že nie všetci si túto povinnosť plnia. Ak
chceme mať ulice čisté, je dôležité, aby ste v prípade, že ste svedkami
toho, že konkrétna osoba venčiaca psa neodstránila po ňom výkaly,
nezostávali v anonymite a nám pomohli s jej identifikáciou a dokázaním
porušenia zákona.
Ak niekto necíti
potrebu plniť si svoje
povinnosti,
snáď
Mestská polícia oznamuje občanom,
sa poučí uloženou
že v mesiaci jún 2012 boli na území
pokutou.
mesta Sládkovičovo nájdené dva dámOznámenie môžete
ske bicykle.
podať osobne na
Majitelia bicyklov, ktorí ich stratili
Mestskej polícii Sládalebo im boli ukradnuté, si ich môžu po
kovičove alebo telefohodnovernom preukázaní osobne prenicky na tel. č.:
vziať na Mestskej polícii v Sládkovičo0903 221 087.
ve, tel. č.: 0903 221 087

Nájdené bicykle

Ing. Viliam Kurinec
rozhovor s poslanvom
Úspešný mladý manažér, Ing. Viliam
Kurinec, je najmladším poslancom mestského zastupiteľstva a vo funkcii je prvé
volebné obdobie. Je ženatý, má troch
synov a je obchodným riaditeľom jednej
z najvýznamnejších firiem v oblasti agrobiznisu.
• Čo vás priviedlo na myšlienku kandidovať na post poslanca mestského zastupiteľstva?
Som lokálpatriot a zaujímam sa o verejné
záležitosti. Som presvedčený, že vzhľadom
na moje pracovné skúsenosti viem a chcem
byť prospešný aj na poli komunálnej politiky
a rozvoja mesta Sládkovičovo.
• Ako sa naplnili vaše predstavy o poslaneckej práci a fungovaní mesta?
Tak ako som predpokladal a veľmi ma to
teší, že v komunálnej politike sa stierajú rozdiely medzi politickou príslušnosťou. Tu sme
všetci hlavne Sládkovičovčania a robíme pre
naše mesto. Konštruktívny prístup k riešeniu úloh a projektov, ktoré ponúkame občanom, je určite pre mňa to najväčšie a milé prekvapenie. Nie všade to tak je. Mám informácie
z regionálnych médií, že v mestách podobnej veľkosti ako je Sládkovičovo, to nie je tak
isto. Naše zasadnutia sú otvorené a všetkým
poslancom ide o dobrý výsledok pre občana,
sú efektívne a vieme sa dohodnúť, aj keď je
prirodzené, že názorové rozdiely medzi nami
existujú.
• Ktorá problematika v širokom spektre
života občanov mesta vás najviac zaujala?
V prvom rade sú to hlavne možnosti a príležitosti pre trávenie voľného času a zvyšovanie

kvality života. Sem patrí šport, kultúra a rozvoj cestovného ruchu.
• Už roky sa venujete podpore sládkovičovského športu a osobne ste sa podieľali na vedení futbalového klubu FK
Slavoj Sládkovičovo. Máte recept na
to, ako prilákať ľudí a hlavne mládež
k športovým aktivitám?
Čím ďalej je to zložitejšie. Občania, ale
hlavne deti, majú oveľa viac možností ako
tráviť svoj voľný čas. V období môjho detstva
a študentských rokov sme sa hlavne venovali
športu. Dnes je oveľa ťažšie ich k tomu prilákať. Ide aj o podmienky, ktoré sú pre šport
v meste vytvorené. Sládkovičovo má akútny
nedostatok akýchkoľvek športovísk. Prakticky okrem futbalového ihriska, jednej malej
telocvične a kúpaliska tu nemáme nič. Preto
receptom by mohlo byť práve skvalitnenie
infraštruktúry v športe. Mám na mysli hlavne
vybudovať viacúčelovú športovú halu, v ktorej
by našli svoje zázemie naši úspešní kolkári,
stolní tenisti, či iní športovci. Možno by sme
mohli nadviazať na tradíciu úspešnej hádzanej a volejbalu, ale nerád by som zabudol aj na
iné športy, ktoré boli v Sládkovičove silné tradične. Je to moja priorita, s ktorou som kandidoval za poslanca. Nemusíme obšírne opisovať skutočnosť, že získať zdroje na akúkoľvek
investíciu je v súčasnosti zložitý proces. Treba
však začať čo najskôr a venovať sa možnostiam, ako tieto zdroje nájsť, prípadne pritiahnuť do Sládkovičova.
• Podporujete aj školské, kultúrne a spoločenské podujatia, firma Syngenta,
ktorú vediete, bola generálnym sponzorom tohoročného Medzinárodného
klobáskového festivalu. Ako hodnotíte

úroveň akcií,
ktoré mesto i iné
subjekty organizujú?
Ako som povedal už na začiatku, som silný
lokálpatriot. Akákoľvek aktivita, ktorá zviditeľňuje Sládkovičovo a priláka nielen miestnych spoluobčanov, ale aj návštevníkov z blízkeho, či širšieho okolia, je mi milá a snažím
sa ju podporiť. Zoberme si len taký Medzinárodný klobáskový festival. Dnes patrí medzi
najvýznamnejšie podujatia z oblasti gastronómie na Slovensku, dokonca si získava svojich priaznivcov aj v zahraničí. Toto je cesta,
ako podporiť aktívny cestovný ruch na regionálnej úrovni a zviditeľňovať Sládkovičovo.
Vytvárajú sa tým aj príležitosti pre rozvoj podnikania.
• Všetko je o peniazoch a aj mesto je
v podstate firma, ktorá hospodári s financiami, ktoré získava z niekoľkých
zdrojov. Všetci nariekame, že peňazí je
málo a musíme šetriť. Ako podľa vášho
pohľadu manažéra veľkej firmy hospodári mesto?
I napriek toľko medializovaným problémom
s verejnými financiami vo všeobecnosti, nielen na Slovensku, naše mesto hospodári veľmi
dobre. Naše úverové zaťaženie je minimálne,
rozpočet vyrovnaný. Tu chcem pochváliť
prácu primátora a pracovníkov MsÚ okolo
neho. Je to manažér, ktorý rozumie riadeniu.
Pri všetkej úcte k pedagógom, lekárom, pracovníkom kultúry atď. som presvedčený, že
na čele mesta musí byť osobnosť, ktorá nielen
rozumie riadeniu, ale orientuje sa aj v čoraz
zložitejších finančných vzťahoch. Náš primátor je tento typ manažéra. (pokr. na str. 4)
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rozhovor / naše školy

Ing. Viliam Kurinec
rozhovor s poslancom (pokračovanie)
• Je nespochybniteľné, že za posledné
roky sa Sládkovičovo zmenilo k lepšiemu, ale určite je ešte čo zlepšovať. Čo
by bolo vašou prioritou na ceste k ďalšiemu skvalitňovaniu života občanov
v našom meste?
Áno. Je to nespochybniteľné. Mám veľa
priateľov, ktorí potvrdzujú, ako sa naše
mesto mení. Je to vidieť hlavne pri ich návštevách, ktoré vykonali s odstupom času.
Vtedy je táto zmena najmarkantnejšia. Som

hrdý a veľmi ma tešia zmeny, ktoré boli zrealizované hlavne v centre mesta. Čaká nás
ešte dobudovanie celej kanalizácie a čističky
odpadových vôd. Zrealizovaním tejto investície bude mať Sládkovičovo vybudované inžinierske siete na území celého mesta, a to je
síce návštevníkom neviditeľná zložka kvality
života, avšak pre našich občanov veľmi dôležitá. Po dobudovaní týchto inžinierskych sieti
sa budeme môcť konečne venovať aj projektom zameraným na zvyšovanie kvality života.

Mám na mysli už spomenutú športovú halu,
ale zaujímajú ma aj možnosti ako vybudovať cyklotrasy, viac prepojiť a priblížiť kúpalisko k mestu, aby sa stalo jeho organickou
súčasťou a nestálo na jeho okraji. Naše spoločné úsilie a moja poslanecká práca sa bude
orientovať na projekty zamerané na zlepšenie
života v Sládkovičove, aby sme prilákali nové
a mladé rodiny a vytvorili pre ne ešte lepšie
miesto na život.
Redakcia ďakuje za rozhovor.

Organizácia školského roku 2012/2013
prázdniny

posledný deň vyučovania pred
začiatkom prázdnin

termín prázdnin

začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október 2012 (utorok)

31. október 2012 – 2. november 2012

5. november 2012 (pondelok)

vianočné

21. december 2012 (piatok)

24. december 2010 – 7. január 2012

8. január 2013 (utorok)

polročné

31. január 2013 (štvrtok)

1. február 2013 (piatok)

4. február 2013 (pondelok)

jarné Trnavský kraj

1. marec 2013 (piatok)

4. marec 2013 – 8. marec 2013

11. marec 2013 (pondelok)

veľkonočné

27. marec 2013 (streda)

28. marec 2013 – 2. apríl 2013

3. apríl 2013 (streda)

letné

28. jún 2013 (piatok)

1. júl 2013 – 30. august 2013

2. september 2013 (pondelok)

Zo života našej školy
Základná škola s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo
Posledný mesiac v škole býva každým rokom pre žiakov veľmi rýchly. Žiaci finišujú
s učivom a pedagógovia koncoročnými testami preverujú vedomosti žiakov. Začína sa
leto a deti viac láka príroda ako lavice.
► Škôlkari na návšteve u prvákov
Škôlkari – budúci prváci – navštívili našich prvákov. Oboznámili sa so školou, triedou a s pani učiteľkami.
► Škola v prírode
Naši žiaci 2. ročníka sa zúčastnili pobytu v škole v prírode Fantázia v Hornej Vsi od
4. do 8. júna 2012 a žiaci 3. B a 4. ročníka
od 11. do 15. júna 2012 v Jedľových Kostoľanoch. Žiakom sa pobyt v prírode veľmi páčil,
spojili príjemné s užitočným. Hravou formou
si doplnili vedomosti o prírode, upevnili kolektív a svoje zdravie.
► Policajti na našej škole
Dňa 18. júna 2012 prišli policajti na našu
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školu a žiakov I. stupňa poučili o bezpečnosti na cestách. Deti zaujala práca policajtov
a ich služobného psa.
► Zelená škola
V rámci projektu Zelená škola sa desať žiakov v sprievode vedúcich projektu zúčastnilo
enviro-exkurzie vo Vavríne.
► Dobrý anjel
Asi sto žiakov našej školy zaslalo výtvarné
práce do akcie Dobrá ZOO Dobrého anjela,
čím podporilo nadáciu Dobrý anjel.
► Koncert Superstar
Pre našich žiakov sa dňa 20. júna 2012
konal koncert Superstar, na ktorom vystúpili Simona Fecková a Denis Lacho. Speváci žiakov zaujali a ich piesne spievali spolu
s nimi. Na záver bola autogramiáda a spoločné fotenie.
► Plavecký výcvik
Žiaci 3. ročníka ho absolvovali na Termálnom kúpalisku Vincov les v Sládkovičove od 11. do 22. júna 2012. Žiaci
sa naučili plávať a zdokonalili sa
v technike plávania.
► Koncoročné výlety
Tie boli relaxačno-športové.
Žiaci navštívili Termálne kúpalisko Vincov les, Ekopark Relax
a Ranč na Striebornom jazere
v Galante.
► Rozlúčka s deviatakmi
Na konci školského roka sme
sa rozlúčili s deviatakmi. Balóniky s rôznymi želaniami našich
žiakov vyleteli do sveta.

► Letné aktivity
Naša škola nezabudla na deti ani počas
prázdnin. CVČ ponúklo žiakom prázdninové kluby a denné tábory v priestoroch našej
školy a pohybovo-relaxačný tábor s dennou
dochádzkou. Tábor sa konal pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v dvoch
turnusoch. Ďakujeme za finančnú podporu
MsÚ Sládkovičovo. Relaxačno-výchovný pobytový tábor sa konal od 1. do 5. agusta 2012
v Diakovciach. Tábory a kluby boli zamerané na šport, turistiku, hry a zábavu. Tábory pre deti pripravila p. uč. E. Madarászová.
► Tvorivé dielne
Cez prázdniny mali možnosť žiaci I. stupňa
navštevovať tvorivé dielne, kde si mohli vyzdobiť tričko vlastným nápisom a motívom.
Tvorivé dielne pripravila p. uč. Šimková.
PaedDr. Eva Bodová
Základná škola Karola Kuffnera

naše školy

Pohľad späť...
Základná škola S. Petőfiho s VaVJM
Hoci si žiaci ZŠ S. Petőfiho užívajú prázdniny, dovoľte mi, aby som sa vrátila k poslednému mesiacu školského roka.
• Prvého júna sme oslávili deň detí, ktorý
začal premietaním filmu, po ňom nasledovala voľná zábava, pretože počasie nám
neprialo. I touto cestou ďakujeme našim
sponzorom, ktorí nám skrášlili tento deň.
• Začiatkom júna sa bábkarsky súbor Diócska zúčastnil na prehliadke
Podunajská jar (Duna Menti Tavasz), kde
sa obecenstvu predstavil hrou Tri želania.
• 8. júna 2012 boli žiaci 1.–9. ročníka na
koncerte skupiny Kicsi Hang, kde spolu
s interpretmi zaspievali i známe pesničky.
• 13.–15. júna 2012 boli žiaci 9. ročníka
na výlete vo Vysokých Tatrách, kde spolu
strávili pár pekných dní.
• 15. júna 2012 sme zorganizovali bábkarsky festival, na ktorom sa zúčastnili nielen súbory z okolitých škôl, ale i zo zahraničia. Atmosféra festivalu bola vynikajúca
a účastníci festivalu mali za sebou jeden
krásny, zážitkami plný deň.
• 18. júna 2012 sme boli na divadelnom
predstavení Človek a našim žiakom sa
veľmi páčilo.
• 19. júna 2012 sa naši veľkí škôlkari lúčili
so svojimi mladšími kamarátmi, pani učiteľkami a hračkami, pretože od septembra

•

•

•
•

•

ich už čaká ríša
písmen a číslic.
V ten istý deň boli
žiaci prvého stupňa na koncoročnom výlete. Pozreli
si hrad Červený
kameň a jaskyňu
Driny. Unavení,
ale plní zážitkov
sa vrátili domov.
Žiaci II. stupňa v tento deň zavítali do Atlantis
Science Center
(vedecko-zábavné centrum)
v Bratislave, kde mohli nahliadnuť do sveta vedy. Žiaci si užili tento výlet, pretože
mohli experimentovať s rôznymi vecami.
Počas júna sa žiaci 2. ročníka zúčastnili na kurze plávania a naučili sa základy
rôznych plaveckých disciplín.
21. júna 2012 žiaci, ktorí zbierali papier,
strávili za odmenu jeden krásny deň na
TK Vincov les, kde sa do sýtosti vyšantili
a v ten istý deň sa konala koncoročná klasifikačná konferencia.
26. júna 2012 sa deviataci smutne lúčili
so svojimi kamarátmi a pedagógmi, poďakovali sa za pomoc rodičom i pedagógom.

• 29. júna 2012 obdržali naši žiaci koncoročné vysvedčenia a škola zatvorila svoje
brány na dlhé dva mesiace.
• V dňoch 2.–13. júla 2012 sa už po tretíkrát
konal letný denný a remeselnícky tábor.
Deti si prvý týždeň mohli vyskúšať rôzne
šikovnostné hry. Po týždni plnom hier nasledoval týždeň remeselnícky, počas ktorého si deti osvojili rôzne zaujímavé techniky, naučili sa veľa nových vecí. Posledný
deň sa rozlúčili so svojimi novými kamarátmi a plní zážitkov sa vrátili domov.
Mgr. Katarína Baloghová

O bábkovom festivale
Zázrak ožívenej bábky očarí dospelého i deti. Keď sa pohne, je to
súhra srdca, hlavy i duše. To sa stalo 15. júna 2012, v piatok v Sládkovičove. V budove Inovatechu v Sládkovičove bol už od rána veľký
zhon, pretože bábkarsky súbor Diócska zorganizoval bábkársky festival. Ešte posledná úprava bábok, zloženie paravánu, zvukový technik nastaví mikrofóny, moderátorky si skontrolujú texty, rodičia
a organizátori sú pripravení na prijatie hostí. Sládkovičovský inkubátor bol pripravený pre návštevníkov zaujímajúcich sa o bábkarstvo.
Postupne prichádzali súbory vystupujúce na festivale, vzrušene, ale
s rozžiarenými očkami obsadili pre nich vyhradené priestory. A festival sa mohol začať.
Podujatie otvorila pani Mária Halásová, riaditeľka ZŠ S. Petőfiho s MŠ s VaVJM. Po príhovore pani riaditeľky predviedol svoju
hru pod názvom Bol raz jeden princ (Egyszer egy királyfi) domáci
súbor Diócska. Po ňom mohli prítomní obdivovať rozprávky v podaní
súborov Ugri-Bugri z Jahodnej, Gézengúzok z Dunajskej Stredy
a súboru Manócska z Galanty. Bolo pre nás cťou, že naše pozvanie
prijali a prišli medzi nás hostia z Maďarska a to skupiny Mesejátszók z Budapešti, Napsugár z Veszprému a bábkárský súbor Pinocchio z Nyergesújfalu.
Obecenstvo si užilo všetky predstavenia, v sále bolo veľa smiechu

i potlesku. Ich nadšenie svedčí o tom, že majú záujem o kvalitné
bábkárske predstavenia. A keď človek počuje z radov obecenstva, že
„Koľkí nám prišli zahrať a akí sú šikovní!“, vtedy naozaj cítim zmysel toho, čo robím.
Predstavenia jednotlivých súborov organizátori odmenili diplomami a pohármi, ako i drobnými darčekmi. Cenu divákov obdržali
bábkárský súbor Manócska z Galanty a súbor Mesejátszók z Budapešti. Aj primátor mesta, pán Ing. Anton Szabó hodnotil pozitívne
toto hodnotné podujatie.
Je veľmi ťažkou, ale zároveň pre mňa i krásnou úlohou zorganizovať v Sládkovičove takýto jednodňový festival. Podľa mňa je fantastickou vecou, keď si môžeme pozrieť toľko
krásnych predstavení. Je to dobrý pocit pre
rozprávku milujúcich divákov, pretože vedia,
že ešte nie je koniec, že budú súčasťou ďalšieho zázraku. Samozrejme, je popritom veľkou zodpovednosťou takéto podujatie držať
pevne v rukách a riadiť. Veľa podporovateľov horlivo pracovalo so mnou, pre nás a pre
tie deti, pre ktoré sme tento festival zorganizovali. Vďaka Bohu tých, ktorí nás podporili,
je mnoho. A ja im všetkým zo srdca ďakujem.
Silvia Brédaová, vedúca bábkarskeho
súboru Diócska
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Michal Hudák
(* 20. mája 1922 – † 3. marca 2005)
Všestranne činný pedagogický, výchovno-vzdelávací a osvetový pracovník.
Narodil sa 20. mája 1922 na Pitvaroši.
Jeho rodičia, pitvaroškí rodáci, Michal Hudák a Alžbeta Hudáková, rodená Dováľová,
celý svoj život prežili v Pitvaroši, kde sú aj pochovaní. Na Pitvaroši Michal Hudák absolvoval ľudovú školu (6 rokov) a opätovaciu školu (3 roky). Štátnu mešťanku ukončil v Slovenskom Komlóši. Na Pitvaroši najprv krátko pracoval ako zástupca notára a neskôr začal učiť.
Po presídlení na Slovensko najprv pracoval
ako robotník, ale potom ako učiteľ vo Veľkej
Mači a vo Vozokanoch. V rokoch 1949–1951
študoval na Vyššej škole pracujúcich v Galante – pedagogický smer a od roku 1952 začal vyučovať v Sládkovičove. Jeho láskavý
vzťah k školákom bol príkladný. Pamätníci v
Sládkovičove spomínajú, ako starostlivo vyprevádzal najmenších žiakov a nosil im ťažké školské tašky. Popri náročných školských

povinnostiach viedol Miestnu ľudovú knižnicu v Sládkovičove a bol správcom Osvetovej
besedy v Sládkovičove. V roku 1966 absolvoval kantorský kurz v Pezinku. Pekne hral na
harmóniu, ktoré si doma upravil (jedno harmónium zostrojil už na Pitvaroši). Vedel však
hrať na viacerých dychových aj strunových
hudobných nástrojoch. Veľa času venoval hudobnej výchove žiakov a pôsobil aj v sládkovičovskej dychovej hudbe Osvetanka. Niekoľko
rokov na harmonike sprevádzal úspešný detský folklórny súbor Zvonček na mnohých kultúrnych podujatiach, súťažiach, na festivale
vo Východnej i na zájazde do rodného Pitvaroša. Pre deti bol nielen ujo harmonikár, ale
aj pútavý rozprávač, ktorý im vo voľnom čase
rozprával o rodnom Pitvaroši.
Sedem rokov pôsobil v Senci ako kantor
evanjelického cirkevného zboru a dlhé roky
spieval v učiteľskom zbore Zvon.
Vo voľnom čase rád pracoval na záhrade
a majstroval vo svojej stolárskej dielni.
Michal Hudák zomrel 3. marca 2005 a je

Koncert speváckej formácie Fragille

spolu so svojou manželkou Zuzkou Hudákovou, rodenou Bagoňovou pochovaný na evanjelickom cintoríne v Sládkovičove.
Pán Michal Hudák svojou dlhoročnou obetavou prácou pedagóga, knihovníka, hudobníka, kantora a osvetára výrazne prispel ku
kultúrnemu rozvoju nášho mesta. Jeho láskavý prístup k deťom v mnohých z nás prebudil lásku k umeniu, folklóru, literatúre, hudbe
a bol pre nás vzorom dobrého človeka a kresťana.

Country na Rovine
festival v Malej Mači

Slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show v zostave Braňo Kostka, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Slavo Košecký, Soňa Norisová, Svetlana Rymarenko a Viliam Csontos vystúpila v júni v Inovatechu. Ich
predstavenie bolo presne také, aké „inzerujú“ na svojej webovej stránke – plné
nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým diváci zažili neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Potešil nás záujem divákov o toto podujatie a dúfame, že podobných kvalitných
komerčných programov uvedieme v budúcej sezóne viacej. 		
ES

Mnohí Sládkovičovčania spomínajú na tradičné stretnutia milovníkov country hudby v lesíku v Malej Mači
a teší nás, že mladí Mačadania sa podujali zorganizovať
tento populárny festival. Hoci počasie im veľmi neprialo,
návštevníkov to neodradilo a užili si v Malej Mači krásny
víkend pri výbornej hudbe. Mohli si pozrieť prácu rezbára, ktorý počas festivalu vyhotovil nový totem, indiánske
típí, nakúpiť si drobné ozdoby, zúčastniť sa zaujímavých
súťaží, ale predovšetkým si vypočuť vynikajúce vystúpenia slovenských a českých country skupín.
ES

Spomienková slávnosť
pri príležitosti 65. výročia presídlenia Slovákov do Sládkovičova
V sobotu 1. júla 2012 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. Bolo o to krajšie, že v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove sa konali služby Božie
v slávnostnom šate.
Pripomenuli sme si 65. výročie presídlenia Slovákov z Pitvaroša do Sládkovičova.
Hoci mnohí naši rodičia a starí rodičia, ktorých sa tieto udalosti bytostne dotýkajú,
už nie sú medzi nami, cítili sme ich prítomnosť. Cítili sme, aká veľká bola ich túžba
po slove Božom, keď stavali tento chrám. V kázni pani farárky ThDr. A. Lukačovskej
sme nahliadli do histórie života Slovákov od sťahovania sa na Dolnú zem až po návrat do vlasti (túto kázeň uverejníme v niektorom nasledovnom čísle).
V závere evanjelický a. v. spevokol zaspieval hymnu a túto udalosť sme si uctili
položením spomienkových vencov k pamätnej tabuli. Po slávnostnom akte sme sa
všetci stretli v zborovej sieni pri občerstvení a priateľskom posedení. Celé podujatie
pripravili cirkevníci z evanjelického cirkevného zboru v spolupráci s MO MS Sládkovičovo. 						
Zuzana Zelinková
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XV. Sládkovičovské kultúrne dni
Mesto Sládkovičovo už po pätnástykrát
pripravilo pre svojich občanov i milých hostí Sládkovičovské kultúrne dni. V piatok 20.
júna 2012 si diváci mohli na námestí pozrieť
folklórny program Svätojánska noc, v ktorom
vystúpili tanečný súbor Gyékényes z Malej
Mače, folklórna skupina MO MS a deti zo Základnej školy s materskou školou Karla Kufnera, domáci citarový súbor Dióhéj a dva
špičkové folklórne súbory – Gymnik z Bratislavy a Rába z maďarského Győru. Organizátorov potešil záujem divákov o folklórne
vystúpenia a veru bolo na čo pozerať. Obidva
súbory predviedli úžasné programy a v horúcom letnom počasí podali všetci tanečníci obdivuhodné výkony. Nechýbala ani svätojánska vatra, ktorú pri západe slnka zapálil primátor mesta. V druhej časti programu
divákov svojim koncertom potešil populárny
maďarský spevák Róbert Szikora.
V sobotu poobede pri Inovatechu odštartovali súťaž vo varení haláslé a šikovné gazdinky priniesli svoje výrobky do súťaže o najlepší orechový koláč. Najlepšie haláslé uvaril
pán Maglóczky z družobného maďarského
mesta Csorvás a v súťaži o najlepší orechový
koláč si prvú cenu odniesli sestry Balážové
zo Sládkovičova.
V úvode večerného programu sa divákom
prihovoril primátor mesta Ing. Anton Szabó a privítal vzácnych hostí z družobných
miest – maďarského Csorvásu, rumunského
Bihardiószegu a českých Ivančíc.
V rámci sobotného večerného programu
diváci s nadšením sledovali súťaž Talent

mesta Sládkovičovo, v ktorej sa predstavilo
spolu 120 domácich tanečníkov, spevákov,
divadelníkov a inštrumentalistov. V porote
zasadli pani skúsená Mária Rovenská, spevák Adam Ďurica a choreografka a tanečnica Katka Peterváriová. Všetci naši talentovaní účinkujúci od malých škôlkarov až po dospelákov predviedli výborné programy a pobavili divákov krásnymi vystúpeniami.
Mladých divákov najviac potešilo vynikajúce vystúpenie superstáristu Adama Ďuricu a pre náročnejších divákov bol lahôdkou
koncert zlatej slávice Barbary Haščákovej.
Na záver si tí najvytrvalejší zatancovali na
diskotéke Ándora Magyaricsa.
Krásne vystúpenia, nádherné letné počasie, rekordná návštevnosť a dobrá nálada
urobili z tejto tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie úspešné podujatie.
ES
Sponzori: Bekaert Slovakia, Savingplus,
Rimi Nabda, Mantler SK, pani Agáta Zelinková, Syngenta Slovakia, Mlyn Sládkovičovo, Domáce potreby Remi, Sema HŠ
predajňa Vesna, Top Zone, Rally a SSOŠ.
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Hostia z Csorvášu očarili publikum
Mládežnícka dychová hudba a súbor mažoretiek z družobného mesta Csorvás absolvovali v našom meste dve koncertné vystúpenia. Prvé sa konalo na Termálnom kúpalisku Vincov les a spríjemnilo návštevníkom
nedeľné kúpanie.
Druhý koncert sa konal v pondelok večer
pri TI Inovatech a 27 členná dychová hudba
a 20 mažoretiek predviedlo divákom nádherný
program. Obdivované boli samozrejme predovšetkým krásne mažoretky, ktoré v úžasnom
tempe odpochodovali a odtancovali celý jeden
a pol hodinový program. Do tanca pozvali aj
divákov a mnohé malé deti v hľadisku odskackali v pochodovom rytme celý program. Vynikajúce choreografie, farebné kostýmy, paličky, bambule, zástavy a krásne dievčatá diváci
obdivovali a po každej skladbe zaznel veľký potlesk.
Trošku v tieni atraktívnych mažoretiek bol úžasný výkon mládežníckej dychovej hudby. Ten, kto čakal dychovku à la Moravanka, bol
určite prekvapený, lebo mladí hudobníci z Csorvásu majú v svojom
bohatom repertoári od klasiky, cez džez až po slávne hity populárnej
hudby, doslova všetko. Ich koncertné umenie už ocenili diváci v mnohých krajinách Európy a nás teší, že sme ich po rokoch mohli privítať aj v Sládkovičove.

Ďakujeme milým hosťom za krásny kultúrny program, ktorý spestril tohoročnú letnú sezónu.
Natíska sa otázka, ktorú si položili mnohí diváci: „Prečo u nás takéto
nemáme?“ Odpoveď je zrejmá – všetko je o ľuďoch, o zapálených nadšencoch ako je kapelník István Debreczeni a pani Erzsébet Szalai, vedúca súboru mažoretiek. Bohužiaľ, takých ochotných a obetavých ľudí
máme u nás iba zopár a aj tí sa často stretávajú s nepochopením a prekážkami, až je obdivuhodné, že ešte pracujú na poli kultúry.
ES

Galantský ovál 2012
a koncert skupiny Funny Fellows
Krásnu letnú sobotu 4. augusta 2012 si
naši starí známi – majitelia deduškov automobilov a motocyklov Old timerov a Young
timerov dali „stretko“ na námestí pri Inovatechu, aby tu slávnostne zakončili svoje vydarené podujatie. Galantský ovál tento rok
štartoval v Seredi odkiaľ sa konvoj presunul
na okruh Slovakia Ring, kde si všetci mohli
zajazdiť na pretekárskom okruhu, pozreli
si kvalifikačné jazdy pretekov historických
športových vozidiel Histo Cup a navštívili pretekárske depo. Práve tento atraktívny program priláka na Galantský ovál každoročne veľa účastníkov, ktorí boli tentoraz
nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska a Ruska.
Po tomto zaujímavom programe sa 67 automobilov a 30 motocyklov vydalo na cestu
do Sládkovičova, kde ich čakalo slávnostné
odovzdávanie pohárov, diplomov, občerstvenie a koncert skupiny Funny Fellows. Ocenené boli najstaršie a najkrajšie automobily a motocykle, ale aj najlepší dobový kostým, najodvážnejšia žena vodička a najmladší účastník. Výborné občerstvenie pre vodičov a spolujazdcov pripravili členovia OZ
Klobáskový klub Sládkovičovo a výnikajúcu

atmosféru dodali evegreeny v podaní legendárnych hudobníkov.
Toto podujatie je pre občanov Sládkovičova
jedinečnou príležitosťou prezrieť si nádherné
staré automobily a motocykle, porozprávať
sa s ich nadšenými majiteľmi, dať si výborný
večerný gulášik s pivkom a vypočuť si kvalitný koncert. Toto všetko (okrem občerstvenia) je zadarmo. Stačí len vyjsť na hlavnú
ulicu a máte krásny letný podvečer pre celú
rodinu. Stretnete známych, vyfotíte si detičky pred nádhernými Old timermi, zaspievate
si staré šlágre, no proste super zážitok.
Netušíme, aký atraktívnejší program mali
Sládkovičovčania v túto nádhernú letnú sobotu
a tak nevieme, prečo všetci neprišli pred Inovatech. Pozvánka na Galantský ovál bola v minulých novinách, na stĺpoch boli plagáty, mestský
rozhlas pozýval, pred Inovatechom bol pútač.
Neveríme, že ste nevedeli, čo sa chystá. Znova a znova si kladieme otázky: Čo by ste chceli
vidieť? Čo by vás bavilo? Čo by Sládkovičovčanov vytiahlo von?
ES

Projekty na podporu kultúry
národnostných menšín

Mesto Sládkovičovo získalo dve dotácie Úradu vlády na programy
národnostných menšín. Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny podporil náš projekt na oslavu nedožitých 100. narodenín
nášho rodáka hudobného skladateľa Zoltána Pongrácza, ktorá sa konala 3. marca 2012 a projekt na organizovanie divadelného predstavenia
Sári bíró Jókaiho divadla z Komárna, ktoré sa uskutoční na jeseň v TI
Inovatech. O presnom termíne vás budeme včas informovať.
Dotáciu získal aj náš spoluobčan Ladislav Tavali na vydanie tretieho dielu románu Kone za lásku / O grasta vaš o kamibe a miestna organizácia Csemadoku na organizovanie Vianočného koncertu,
stretnutie folklórnych hudobných skupín a divadelné predstavenie košického divadla Thália. 				
ES
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Evanjelický a. v. cirkevný zbor
v Sládkovičove
bách v modlitebni Malá Mača a spolu sme sa vrátili do svätostánku v Sládkovičove.
Po skončení sme strávili čas pri spoločnom agapé – občerstvení. Bohu vďaka za tento deň, v ktorom sme cítili Božiu prítomnosť
a ktorá nám dávala istotu, že takéto stretnutia majú zmysel.
cirkevníci evanjelického zboru

Športový deň na evanjelickej fare
Dňa 9. júna 2012 sme na fare prežili štvrtý ročník farského športového dňa. Začali sme v sobotu o 13.00 hod. v chráme Božom piesňou: Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo neučinil… Pokračovali sme biblickým zamyslením a potom sme sa pobrali na farský dvor, kde nás už čakali rôzne aj nové súťaže a atrakcie. Skákali sme vo vreci, prechádzali tajomným tunelom, vyskúšali sme si
novú zborovú trampolínu a maľovanie na tvár, skákací hrad, Biblický kvíz, chôdzu na chodúľoch, chytanie rybičiek a mnohé iné hry...
Deti sa tešili z diplomov a ďalších odmien. Všetci sme veru poriadne vyhladli a tak sme mali už pripravené občerstvenie, medzi iným
aj veľkú a chutnú tortu s logom Lutherovej ruže.
V tento deň sa nás stretlo spolu 63, z toho 33 detí a prežili sme
požehnaný deň. Cieľom našich každoročných športových stretnutí v cirkevnom zbore je, aby sme prežili deň ako jedno spoločenstvo
sládkovičovských detí a ich rodičov. Náš cirkevný zbor je malým zborom Bratislavského seniorátu, ale túžime v ňom osláviť nášho dobrého Pána a práve takéto dni spolu prežité nám majú ukázať cestu
do spoločenstva veriacich v Neho.
				
Zuzana Kovácsová

Výsledky merania zvonov
evanjelického a. v. cirkevného zboru
Začiatkom roka 2012 podal nemenovaný spoluobčan podnet na
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Sládkovičove, že ho zvony cirkevného zboru rušia.
Dňa 8. júna 2012 bolo pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR z Bratislavy vykonané meranie, ktorým bolo zistené, že od
pondelka až do soboty sú všetky zvonenia v poriadku a dížka zvonenia ostáva nezmenená – 2 minúty aj 30 sekúnd. V nedeľu sa zvoní
6 krát, nakoľko 3 zvonenia sú bohoslužobné. Výsledky ukázali, že 5
nedeľných zvonení je potrebné skrátiť o 30 sekúnd, to je decibelová
norma. Šieste zvonenie v nedeľu večer sme skracovať nemuseli, ale
z vôle cirkevného zboru sa aj toto zvonenie skrátilo.
Cirkevný zbor uzatvára túto smutnú kapitolu a na akékoľvek podobné snahy nebude odpovedať. Zvony nášho zboru budú zvoniť aj
naďalej na Božiu slávu a pre vieru, nádej a lásku všetkým ľuďom.
Andrea Lukačovská, evanjelická a. v. farárka
so svojimi cirkevníkmi
Pozvánka
Milé deti, žiaci, študenti, učitelia, rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, milí veriaci, pozývame vás dňa 2. septembra 2012
o 9.00 hod. do Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Sládkovičove na služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka
2012/2013.

Noc kostolov v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove a v Evanjelickej a. v. modlitebni Malá Mača
Dňa 1. júla 2012 sa aj v Sládkovičove konalo stretnutie v rámci projektu Noc kostolov. Začali sme zvonením niekoľko minút pred
18. hod. na Bohoslužby, kde sme počuli slovo Božie na biblický text
z listu rímskym kresťanom 12, 2 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle, aby ste rozsudzovali, čo
je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Pôsobivé boli tričká červenej farby s logom, ktoré sme niektorí mali na sebe. Pripomínali oheň v chráme, svetlo a nie tmu. Po Bohoslužbách sme spolu s mládežou privítali tých, ktorí si prišli pozrieť vežu a zvony, vypočuť si históriu nášho cirkevného zboru a pozrieť si galériu fotografii o cirkevnom zbore. A práve toto bol čas, keď sme zdieľali, keď
sme sa pomaly schádzali „do Ježišovej náruče“, tak sa volalo naše
ďalšie stretnutie pri rozjímaní a spoločných modlitbách, no i chválach, ktoré nasledovali. Predtým sme sa však ešte zišli na Bohosluž-
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Stretnutie záhradkárov
							
Členovia výboru Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, tak ako po iné roky, aj tentokrát pripravili pre svojich členov
28. júla 2012 na Novom Dvore priateľské stretnutie, na ktorom sa
zúčastnilo 32 členov a rodinných príslušníkov. Nakoľko počasie, ako
aj občerstvenie bolo (trúfam si zhodnotiť) vynikajúce, pri pomalom
konzumovaní dobrôt sme predebatovali všakovaké témy, samozrejme
sme nevynechali ani tohtoročné pestovateľské úspechy či už v zeleninárstve alebo v ovocinárstve. Pevne verím a dúfam, že toto stretnutie nebolo pre prítomných sklamaním a stratou času, že si oddýchli
a rozišli sa s predsavzatím, že sa stretneme aj na budúci rok.
výbor MO SZZ Sládkovičovo

Pozvánka na výstavu
ovocia a zeleniny... 		
MO Slovenského zväzu záhradkárov pozýva občanov na výstavu
ovocia a zeleniny spojenú s odbornou poradenskou službou, ktorá sa
uskutoční v TI Inovatech 15.–16. septembra 2012 s nasledovným
programom:
sobota 15. septembra 2012:
10.00 – otvorenie výstavy vo vstupnej hale Inovatechu,
14.00 – vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku
a odovzdávanie cien,
20.00 – ukončenie prvého dňa výstavy,
nedeľa 16. septembra 2012:
10.00 – otvorenie druhého dňa výstavy,
18.00 – ukončenie výstavy.
Na výstave môžu výsledky svojej pestovateľskej práce prezentovať všetci občania. Vzorky na výstavu môžete odovzdať v piatok
14. septembra 2012 od 13.00 –19.00 hod. Bližšie informácie vám podá
predseda MO SZZ Ján Németh na tel. č. 0904 328 111 alebo pracovníčky v mestskej knižnici v Inovatechu. Tri najkrajšie vzorky budú
ocenené a prvý návštevník výstavy bude odmenený malým darčekom.
Tešíme sa na vašu účasť.

Šaškov organ
v rímskokatolíckom kostole
Mesto Sládkovičovo má bohatý historicko-cirkevný život. Až do roku
1947 bola obec prevažne katolícka. O tom, že katolícka farnosť existovala na území mesta Sládkovičovo už v roku 1332, svedčia dokumenty „Paulus sacerdos de Dyosec“, ktoré písal prvý duchovný otec,
farár Pál. Ďalšie zmienky v tejto oblasti pochádzajú z rokov 1561,
1617, 1634.
Sládkovičovský rímskokatolícky kostol má jednu veľkú raritu, ktorou je Šaškov organ, ktorý sa zachoval v pôvodnom stave. Martin
Šaško, ktorý žil v rokoch 1807–1893, bol významný organársky majster a zohral významnú úlohu v dejinách organárstva na Slovensku. Mal vlastné špecifické technické riešenie stavby organov, ich
dispozíciu, výtvarno-umelecké riešenie čelných stien, ako aj vzťah
organu k architoktonickému priestoru kostola. V článku uverejnenom 29. októbra 1867 v časopise Peštbudínske vedomosti sa slávny
salzburský „kráľ organárov“ Ludwig Mooser vyslovil, že nástroj v Diószegu je majstrovské dielo, ktoré si zasluhuje najväčšiu pochvalu.
Tento vzácny a skvostný organ bol do dnešných čias funkčný, ale
značne opotrebovaný a pre jeho ďalšie zachovanie bolo potrebné
uskutočniť nevyhnutné odborné opravy.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sládkovičovo oslovila štyroch opravárov organov a od troch sme dostali cenovú ponuku. Farská ekonomická rada sa 17. októbra 2009 rozhodla, že prijíma ponuku p. Jána
Valoviča, opravára organov zo Serede, ktorý je skúseným odborníkom
a dal serióznu ponuku, na čom sa zhodli členovia rady ako aj naši
odborníci Dr. Imrich Szabó a Dr. Marián A. Mayer. Celková cena generálnej opravy bola 34 700,00 €. Nakoľko naša farnosť nemala takúto
sumu, práce sa vykonávali etapovite podľa dôležitosti ako i finančných prostriedkov.
Oprava začala na jeseň v roku 2009 a najprv sa vykonalo zdokumentovanie stavu pred reštaurovaním, nasledovala prvá etapa prác,
za ktorú sme zaplatili 2 512,00 €.
V druhej etape, ktorá sa realizovala na jar 2010, sme za práce
zaplatili 4 150,00 €.
V decembri minulého roku z dôvodu zaneprázdnenosti p. Jána Valoviča, sme pristúpili k tomu, že sme požiadali o pokračovanie v rešta-
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urovaní organu p. Jozefa Gallu, organára z Dvorov nad Žitavou. Ten
vykonal ďalšie práce, za ktoré mu máme zaplatiť 12 540,00 €.
V nedeľu 5. augusta 2012 sa po dlhšom čase v našom kostole
znovu ozval organ.
Týmto však ešte nebola ukončená generálna oprava organa a keď
budeme mať finančné prostriedky, budeme pokračovať v prácach.
Financovanie rekonštrukcie organa sa deje na jednej strane z vlastných zdrojov, ako i z milodarov veriacich. Dostali sme aj finančnú
pomoc od VÚC Trnava i od mesta Sládkovičovo. I touto cestou sa
chcem poďakovať za tieto finančné dary.
Nakoľko by sme v oprave organa chceli pokračovať, dovoľujem si
i touto cestou poprosiť o finančnú pomoc, aby skvost nášho mesta,
Šaškov organ, mohol sa v krátkej dobe predstaviť vo svojej plnej kráse
a povznášať naše mysle k Bohu. Číslo účtu: 1100031132/0200.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Ladislav Šálka farár

Stretnutie jubilantov
Vážení 50 a 60-roční jubilanti,
mestský úrad v spolupráci s Komisiou kultúry a Zboru pre občianske záležitosti v Sládkovičove organizuje slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov 20. októbra 2012 (v sobotu) so
začiatkom o 18.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ul.
Po slávnostnom prijatí jubilantov sa uskutoční spoločná zábava s hudbou, tancom a večerou, so vstupným 10,00 € na osobu, na ktoré vás srdečne pozývame.
V prípade záujmu prosíme uhradiť vstupné najneskôr do
11. októbra 2012 na MsÚ č. dverí 10 u p. Kyselovej.
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Enviromentálny tábor v Csorvási
Kúpalisko v Gerendási sa ozýva hlasným
smiechom, detským džavotom. Šťastné detské
tváre, kam sa len pozriete. Deti zo Slovenska,
zo Sedmohradska a z Csorvásu – majú jednu
spoločnú vec a to schopnosť pre radostnú,
bezstarostnú hru. Sú účastníkmi enviromentálneho tábora, kde prebieha množstvo
výchovno-vzdelávacích prednášok a je prešpikovaný i nespočetnými zábavnými programami. Cieľom tábora je, ako to v úvodnom
príhovore uviedol primátor mesta Csorvás
pán Menyhért Szilágyi, aby sme vedome dbali
o svoje životné prostredie, aby sme chodili
s otvorenými očami, aby sme chránili naše
prírodné dedičstvo, nech žijeme kdekoľvek vo
svete.
Lóránt Talamon, Štefan Magyarics zástupcovia Slovenska, ako aj ich pomocníčka
z Csorvásu pani Edit Tóth zobrali na seba
nemalú úlohu, keď do tábora v Csorvási
doviedli slovenské deti.
Správnosť myšlienky potvrdil i projektový
manažér István Kasuba, ktorý nás oboznámil s prírodným, architektonickým, kultúrnym a gastronomickým dedičstvom tohoto

regiónu. Množstvo informácií, bohatú fotodokumentáciu sledovali deti s veľkým záujmom. Prednášky doplnili praktické cvičenia,
prvý deň pod vedením Istvána Kasubu, Zsanett Tóthovej a Andrása Dohányosa.
Prostredníctvom náučných chodníkov sa
deti zoznámili so živočíšnym svetom jazera
Forrás. Pod vedením Zoltána Rózsu archeológa, muzeológa, riaditeľa múzea Szántó
Kovács Területi Múzeum zbierali nálezy
z územia starého Csorvásu, ktoré bolo osídlené v dobe Arpádovcov.
Pán učiteľ Iván Zsiga pripravil pre deti udice
a hrozilo, že v jazere nezostane ani jediný
sumček hnedý. Nikto nechytil zlatú rybku,
ktorá by plnila želania, ale vynahradili im to
krásne zážitky s koňmi, pretože v nasledujúcich dňoch boli prednášky o ríši zvierat. Spoznali čaro jazdy na koni a na kočoch, ale aj
prácu chovateľov holubov.
Deti sa pod vedením pani Szabóovej,
Kasubovej a Eriky Náterovej zoznámili i s gastronomickými zaujímavosťami a sami si pripravili vynikajúce koláče i chrumkavú pizzu.
Hrad v meste Gyula, ktorý má bohatú his-

tóriu, zaujal fantáziu detí a následné hry boli
už iba čerešničkou na torte.
Musíme spomenúť prácu pedagógov Eriky
Náterovej z Csorvásu a Emese Kovácsovej zo
Sedmohradska, ktoré sa snažili pomocou hier
zbaviť deti obrovských zásob energie.
Deti boli spokojné, prvotné napätie opadlo
a zmizli i jazykové bariéry. S radosťou spievali
ľudové piesne, naše spoločné bohatstvo, ktoré
nás spája. Boli sme účastníkmi neobyčajného
tábora. Ďakujeme organizátorom a každému,
kto priložil ruku k dielu.
Margit Szabó, riaditeľka školy,
obec Uzon, Sedmohradsko-Rumunsko

Máme 35 rokov
členovia kubu seniorov oslavovali
Uplynulo už tridsaťpäť rokov od chvíle, keď v našom meste vznikol
klub dôchodcov. V roku 1977 sa zakladali v obciach a mestách kluby
dôchodcov v rámci sociálneho programu. Klub dôchodcov v Sládkovičove bol založený 9. mája 1977 a svoju činnosť začal vykonávať v miestnostiach kultúrneho domu. V tom čase mal 52 členov. Na prvom zasadnutí bolo zvolené predsedníctvo klubu, ktorého členmi sa stali Mária
Pivková, Mária Dovalovská, Karol Szalay, Mária Kovácsová, Ľudovít
Horváth a Jozef Augustín. Na čelo vedenia sa dostal Eugen Csanó, po
ňom prevzala vedenie klubu pani Katarína Huszárová. Od roku 1985
sa na sedemnásť rokov dostalo vedenie do rúk pani Mária Kopáčikovej. Ju nasledovala Viola Chudá, ktorá z rodinných dôvodov po piatich
rokoch odovzdala vedenie klubu do rúk pani Marty Budayovej, ktorá
klub vedie od roku 2007. Pod jej vedením funguje veľmi aktívny klubový život, o čom svedčí aj premenovanie klubu z Klubu dôchodcov na
Klub seniorov.
Počas týchto dlhých rokov si Klub dôchodcov v Sládkovičove splnil
svoje poslanie, ktorým bolo, aby uspokojil kultúrny a spoločenský záujem starších ľudí, aby pomohol pri odstránení pocitu izolácie.
Z vďaky za dlhoročnú prácu vedenie mesta pozvalo členov klubu na
slávnostné stretnutie. Bolo pre nich veľkou cťou, že sa na tomto stretnutí zúčastnil i primátor mesta Csorvás, pán Menyhért Szilágyi so svojou manželkou. Členovia klubu privítali i delegáciu Klubu dôchodcov
z Csorvásu pod vedením pani Gyimesiovej (pre nich iba Betky). Medzi
oboma klubmi vzniklo krásne priateľstvo a preto bolo samozrejmé, že
20. júla 2012 v priestoroch vysokej školy na Richterovej ulici spoločne
oslávili 35. výročie založenia klubu.
Slávnostný program viedli Edita Katonová a Katarína Jónásová. Po
správe predsedníčky klubu sa slova ujal primátor mesta Anton Szabó,
ktorý po krásnych slovách odovzdal krištáľovú vázu predsedníčke
klubu ako spomienku na tento vzácny deň. Členovia klubu dôchodcov z Csorvásu pozdravili oslávencov malým programom. Zaspievali

maďarské a slovenské pesničky
a na záver si aj zatancovali.
Po programe hostí odovzdal
primátor ďakovné listy všetkým
tým členom, ktorí sa do činnosti
Klubu seniorov v Sládkovičove
zapájajú už viac ako 20 rokov.
Ďakovné listy dostali: Margita Bondorová a Mária Kopáčiková, bývalá
predsedníčka klubu za 33 ročné členstvo, Ema Mišovičová, Zuzana Paulová, Alžbeta Jasovská, Mária Trenknerová, Mária Megó, Alžbeta Nagyová, Alžbeta Recsková, Alžbeta Šramová, Katarína Valová, Helena Mrakovova, Anna Slížová, Mária Maglocká, Anna Csadyová, Justína Tumanová, Zuzana Boorová, Anna Frantová a Mária Michalovová. Ďakovný
list dostala i pani Viola Chudá, bývalá predsedníčka klubu, pani Marta
Budayová, súčasná predsedníčka a za aktívnu prácu i pani Zlatica Križeková.
Po oficiálnej časti stretnutia patrilo popoludnie i zábave. Po chutnom obede si mnohí i zatancovali. Hudbu zabezpečoval i teraz Laco Gál.
Nálada bola vynikajúca a dúfajme, že tento deň zostane krásnou spomienkou nielen pre členov klubu, ale aj pre ich hostí.
Mária Pišiová

Sociálna a bytová komisia pri MsZ usporiada stretnutie so seniormi v piatok 12. októbra 2012 o 15.00 hod. v škole na Richterovej ul. Prihlásiť sa môžu
občania, ktorí v roku 2012 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v mestskej knižnici alebo na MsÚ do 5. októbra 2012.

PRIHLÁŠK A

meno ………………………………………………………, narodený (á) ..……………………………..,
bytom .…………………………………………………………………………………………………………,

sa týmto prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2012.
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Úspešný mladý futbalista
rozhovor s Romanom Sablerom ml.
O mladom nádejnom šestnásťročnom futbalistovi Romanovi Sablerovi sme už písali,
ale čas letí, veci sa menia a Romanova športová kariéra sa posunula o krok dopredu.
• Roman, naposledy sme čitateľov informovali o tvojom nástupe do SFM Senec.
Ako dlho si v tomto klube pôsobil a aké
úspechy si dosiahol?
V SFN Senec som hral štyri roky na poste
hrotového útočníka a v poslednej sezóne som
v II. lige mladšieho dorastu bol najlepším strelcom súťaže s 22 strelenými gólmi. Naše družstvo sa v tejto súťaži umiestnilo na krásnom
3. mieste, čo je najlepší výsledok. Nemalú zásluhu na tom má náš výborný tréner, ktorý tiež
pochádza zo Sládkovičova, pán Viktor Miko,
o ktorom ešte v slovenskom a možno aj zahraničnom futbale určite budeme počuť.
• Máš teda za sebou úspešnú sezónu
a keďže šťastie praje pripraveným, povedz nám, aký efekt to malo?
Dostal som ponuku na hosťovanie vo futbalovom klube AS Trenčín, ktorého manažér ma
sledoval v niekoľkých zápasov v seneckom drese. Ich starší dorastenci hrajú I. ligu, čo je najvyššia slovenská súťaž.
• Aké sú tvoje prvé dojmy z Trenčína?
Výborné. Spoluhráči ma prijali výborne, nastúpil som v prípravných zápasoch za trenčiansku 18-ku aj 19-ku a už som strelil aj svoj prvý
gól. Starší chalani (ročník 1994) sú svojim prístupom k tréningom a zápasom už takmer profesionálni športovci, ale mladší (ročník 1995)
sú taká veselá partia. Výborným trénerom do-

rastu je pán Ľubo Nosický, ktorý bol trénerom
žilinského „A-čka“. Ja hrám v 19-ke a už som
odohral prvý zápas proti Žiline.
Trénujeme 4 × týždenne dvojfázovo, v piatok máme iba jednofázový tréning a cez víkendy hráme. Tréningy sú náročnejšie ako v Senci a okrem tréningov na ihrisku absolvujeme aj
posilňovňu, ale aj regeneráciu v saune a v bazéne. V zápasoch je hra rýchlejšia, hrá sa na jeden-dva dotyky systémom 4–3–3.
• Kde budeš v Trenčíne bývať a kde budeš
študovať?
Tak, ako väčšina mojich spoluhráčov, bývam
na internáte a v štúdiu budem pokračovať na
takej istej škole, ako v som študoval v Senci –
Stredná škola obchodu a podnikania.
• Aké sú tvoje futbalové plány do budúcnosti?
Ešte dve sezóny môžem hrať za starší dorast,
chcel by som využiť príležitosť a čo najviac sa
v Trenčíne naučiť a dobre reprezentovať tento
úspešný futbalový klub. Vzhľadom k tomu, že
v Trenčíne dávajú svojim mladým odchovancom príležitosť zaradiť sa do „Á-čka“, ktoré hrá
Corgoň ligu, aj ja dúfam, že sa dostanem do
najvyššej slovenskej súťaže.
• Kde ťa v nasledujúcej sezóne tu na okolí
budeme môcť vidieť?
Najbližšie k Sládkovičovu je Trnava, ktorej
dorast tiež hrá I. ligu.
• Máš vôbec nejaký voľný čas a ako ho
tráviš?
Môj čas je rozdelený medzi školu a futbal
a veru takmer žiadny voľný čas mi neostáva. Cez

Malí bicyklisti sa ani dažďa nezľakli
V sobotu 10. júna 2012 sa v areáli spojenej školy zišli malí cyklisti, pre ktorých
ujo Dömötör so svojimi pomocníkmi pripravili zaujímavé preteky. Počasie im veľmi neprialo a preto si ešte viac ceníme ich športové výkony a teší nás, že náročnú
mokrú trať zvládli všetci bez úrazu.
Na pretekárov sa nakoniec aj slniečko trochu usmialo, čo všetkým zlepšilo náladu. Najúspešnejším medailistom, ktorými boli Šimon Zelník, Filip Nagy, Ester
Szőcs (kategória 5–6 rokov), Michal Salaj, Ľuboš Šebők (kategória 7–9 rokov), Patrik Dömötör, Denis Árva (kategória 10–11 rokov) a Sabina Reháková (kategória
13–15 rokov), srdečne blahoželáme. Dúfame, že nabudúce bude súťažiť viac pretekárov, veď krásne medaily, darčeky a občerstvenie mali organizátori pripravené pre veľa detí. Týmto prosíme rodičov, aby si spomenuli na svoje detstvo, keď sa
na podobných športových akciách v našom meste schádzali desiatky i stovky detí
a priviedli svoje ratolesti na športové podujatia. 				
ES

River Camp Hron 2012
Boli raz ona a on, splavovali spolu Hron,... Určite si ešte pamätáte populárnu
skladbu skupiny Elán a mnohí Sládkovičovčania majú aj veľa krásnych spomienok
na takmer povinný splav Hrona, ktorý za celé desaťročia absolvovali stovky sládkovičovských detí. Teší nás, že táto krásna vodácka tradícia ešte žije.
Na jeden úžasný týždeň od 1.–8. júla 2012 sa aj tento rok vydali tri desiatky po
romantike a dobrodružstvu túžiacich detí a mladých ľudí, spolu so svojimi vedúcimi splavovať Hron. Horúce počasie, rýchla voda a spoľahliví kamaráti všetkým
priniesli hromadu zážitkov, na ktoré sa nezabúda. Pre všetky deti je dobré vyskúšať si na pár dní, ako sa žije bez pohodlia našich domovov a servisu obetavých mamičiek. Všetci sme si užili krásnu slovenskú prírodu, dobrých kamarátov, zabojovali sme s divokou vodou a vyskúšali sme na vlastnej koži, ako sa žije v divočine.
Na vlastné oči sme sa presvedčili, že najkrajšie stromy sú na Horehroní a že v dobrej partii sa všetko zvládne. 				
Pavol Macura

str. 12

• ŽS 4/2012

prázdniny hlavne trénujem, potom oddychujem na
internáte
a občas
zájdem
v sobotu na diskotéku.
• Si krásny, šikovný a úspešný chalan.
Ako to máš zariadené s dievčatami?
Na dievčatá nemám čas, keď už tak na diskotéke.
• Aké je tvoje domáce zázemie tu v Sládkovičove?
Výborné, rodičia ma podporujú, chodia na
všetky moje zápasy a sú mojimi najvernejšími
fanúšikmi, za čo by som im chcel poďakovať.
Takisto by som chcel poďakovať všetkým trénerom, ktorí ma od mojich siedmich rokov trénovali. Mojim prvým trénerom v Sládkovičove
bol Loli Pokorný, ktorý sa nám, malým futbalistom, obetavo venoval a veľa nás naučil.
Najväčšou radosťou pre mňa bude, keď im
vrátim všetky financie, ktoré do mňa za tie
roky investovali. Vtedy budem naozaj rád.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ti veľa
zdravia a úspechov v športe, ktorý je tvojou veľkou láskou, ale aj v škole a v osobnom živote.

kronika mesta

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Mgr. Róbert Varga (Sládkovičovo)
a Mgr. Veronika Valová (Sládkovičovo)
Ing. Štefan Šidó (Sládkovičovo)
a Agnesa Mitrová (Sládkovičovo)
Jozef Ferencz (Sládkovičovo)
a Veronika Feketeová (Neded)
Július Pál (Sládkovičovo)
a Zuzana Víghová (Sládkovičovo)
Alexander Kováč (Sládkovičovo)
a Eva Jasovská (Sládkovičovo)
Ing. Filip Balko (Bratislava)
a PhDr. Monika Šnóriková (Sládkovičovo)
Andrej Vígh (Sládkovičovo)
a Klaudia Nedeczká (Sládkovičovo)
Tomáš Dobšovič (Biely Kostol)
a Mária Abrahámová (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Narodili sa
Lujza Hrašková, nar. 10. júna 2012
Ella Buchlíková, nar. 11. júna 2012
Andrej Lóczi, nar. 21. júna 2012
Greta Poláková, nar. 2. júla 2012
Anabela Bednárová, nar. 4. júla 2012
Áron Srejner, nar. 17. júla 2012,
Ondrej Kriška, nar. 31. júla 2012
Simona Krišková, nar. 31. júla 2012
Dorota Kovács, nar. 5. augusta 2012
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Zoltán Kiss (61), 10. júna 2012
Štefan Ondrušek, (68)) 15. júna 2012
Alojzia Kukiová (80), 18. júna 2012
Janka Šimurdová (73), 24. júna 2012
Gizela Jónásová (70), 26. júna 2012

Anna Kadašová (56), 30. júna 2012
Anton Sárközi (71), 2. júla 2012
Klára Hollósyová (79), 11. júla 2012
Alžbeta Brázdová (91), 12. júla 2012
Viktória Krommerová (83), 14. júla 2012
Rozália Lévaiová (72), 18. júla 2012
Ján Kocsis (72), 20. júla 2012
Jozef Páleník (64), 25. júla 2012
Viera Lovászová (58), 31. júla 2012
Etela Vargová (89), 1. augusta 2012
Vojtech Kuki (60), 6. augusta 2012
Pavol Novomestský (66), 12. augusta 2012
Bývalí občania:
Zuzana Brezinová (71), 22. júna 2012
Ladislav Jónás (61), 3. júla 2012
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naši milovaným manželom, otcom,
starým a prastarým otcom
Alojzom Némethom,
ktorý nás navždy opustil 21. apríla 2012 vo veku nedožitých 82 rokov.
Ďakujeme za sústrasť a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
manželka, dcéra s rodinou a syn
So smútkom v srdci oznamujeme, že
dňa 3. júla 2012 v Banskej Bystrici
zomrel vo veku 61 rokov
Ladislav Jónáš.
Ďakujeme za tichú spomienka.
smútiaca rodina
Vyslovujeme poďakovanie všetkým,
ktorí dňa 5. júla 2012 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca, starého otca
Antona Sárköziho,
ktorý nás 2. júla 2012 vo veku 71 rokov navždy opustil. Ďakujeme za kvety,
vence a slová úprimnej sústrasti,
ktorými sa snažili zmieriť našu bolesť.
manželka Agnesa, dcéra Silvia,
vnúčatá Simonka, Filipko a ostatná
rodina
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme celej rodine, kamarátom a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili milovaného druha, otca a brata
Zoltána Kissa, ktorý nás opustil dňa
10. júna 2012 vo veku 61 rokov.
smútiaca družka, dcéra a brat
s rodinami

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí na poslednej ceste
odprevadili milovaného manžela, otca,
starého otca Štefana Ondrušeka,
ktorý nás navždy opustil 15. júna 2012
vo veku 68 rokov. Ďakujeme za úprimné slová útechy, vence a kvety, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
smútiaca manželka a deti s rodinami
S hlbokou bolesťou a nikdy
neutíchajúcou láskou spomíname
na nášho drahého Pavla Németa,
ktorý nás navždy opustil dňa
11. júla 2011.
manželka, syn a dcéra s rodinami
S hlbokým žiaľom v srdci spomíname
na prvé výročie úmrtia nášho brata
Ladislava Mišoviča, ktorý nás navždy
opustil dňa 19. júla 2011.
sestry a brat
S hlbokým zármutkom v srdci
spomíname na Jánosa Gaála, ktorý
nás navždy opustil 20. augusta 2011.
Pri prvom výročí spomíname na drahého manžela, otca, deda a pradeda.
smútica manželka a traja synovia
s rodinami
S hlbokým smútkom v srdciach
spomíname na nášho milovaného
manžela, otca a starého otca
Ladislava Chudého pri prvom
výročí jeho úmrtia, keď nás navždy
opustil dňa 26. augusta 2011.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
manželka a synovia Ladislav a Tibor
s rodinami

S hlbokým žiaľom v srdci si spomíname pri prvom výročí úmrtia na
Alexandra Pišiho,
ktorý nás navždy opustil dňa
28. augusta 2011 vo veku 59 rokov.
smútiaca manželka, synovia a dcéra
s rodinou
To, že sa rana zahojí, je len klamné
zdanie, v srdci bolesť zostala a tiché
spomínanie.
Dňa 30. augusta 2012 uplynie rok od
úmrtia milovaného manžela
Emila Uhlíka.
S láskou v srdci spomína manželka.
S hlbokým žiaľom v srdciach sme si
pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a deda
Antona Kissa,
ktorý nás navždy opustil 18. augusta 2007.
manželka a syn s rodinou
So smútkom v srdciach a s láskou
spomíname na našu drahú mamičku
a babičku
Paulu Hupkovú, rod. Šimonovú,
ktorá nás navždy opustila 17. septembra 2007. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku pri 5. výročí jej
úmrtia.
smútiaca rodina
Dňa 28. augusta 2012 uplynie 5 rokov,
čo nás náhle opustil milovaný manžel,
otec a dedko Štefan Manek.
So zármutkom v srdci spomínajú
manželka a synovia s rodinami

Uzávierka budúceho čísla je 28. septembra 2012 ● 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
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