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V SLÁDKOVIČOVE
Vianoce

Prišla zima, príroda sa vydala na zimný spánok. Dni sú kratšie a tma chladných nocí trvá
dlhšie. Pozorovaním všedných dní môžem odhaliť zákon prírody „Nič netrvá večne, na začiatku všetkého je vždy narodenie a na konci
všetkého je zánik“. Počas týchto dlhých večerov môžeme rozmýšľať o odchádzajúcom roku
a spomínať na Vianoce dávnych čias.
V živote kresťanov sú Vianoce najkrajším
sviatkom. Narodil sa Ježiš, ktorý princíp „Oko
za oko“ zamenil na „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
život mal zmysel. Len v srdciach s nenávisťou robíme stále tie isté chyby, ktoré nás vedú
k záhube.
Našu zanedbanú dušu a naše vyčerpané
telo môže napĺňať energia, boží dar, čo znamená narodenie Ježiša. Prostredníctvom týchto sviatkov dostáva nádej znovunarodenie, aby
sme napĺňali našu dušu láskou, lebo „Čo si,
to je dar od Boha, ak urobíš dobre, to môže
byť tvoj dar“.
Tento sviatok nie je o osamotenom človeku, ktorý žije sám, tento sviatok je o rodine.
O členoch rodiny, ktorí žijú spolu, ktorí si navzájom pomáhajú. V núdzi spoločne hľadajú
ochranu tak, ako hľadali vtedy v Betleheme
ochranu členovia svätej rodiny Mária a Jozef a ich púť je tiež symbolická. Svätá rodina hľadá ubytovanie, nemajú miesto, nikto im
nepomôže. Nikto ich neprijme, nikto neprijme
Pána zeme a neba. Nakoniec im pomôžu tí, čo

Pozvánky
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. On je ten, ku ktorému sa modlíme, keď ostaneme sami a potrebujeme pomoc.
Katolícka cirkev vždy poslednú nedeľu
v roku venuje rodinám. Rodiny majú veľký
význam v každodennom živote, ich sila spája svojich členov a vytvára 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 dávame vzor
svojim deťom, a deti podľa toho vzoru budú žiť.
Ak my dávame úctu našim rodičom, právom
očakáme úctu aj od našich detí. Ak my budeme pomáhať našim rodičom, budú nám pomáhať aj naše deti. Môžeme od nich očakávať len
to, čo u nás vidia, čo ich my naučíme.
Postupne zapálime všetky sviečky na našich
adventných vencoch, pomaly sa končí príprava na Vianoce a naše očakávania sa napĺňajú.
Po zimnom slnovrate sa pomaly predĺžia dni
a postupne sa dlhé noci skrátia. Veríme, že už
skoro príde jar a veríme, že aj pokračovanie života bude mať svoj zmysel.
Prajem vám veselé Vianoce, prajem všetkým
vám mier a pokoj v kruhu vašej rodiny, aby ste
v zdraví prežili tieto krásne sviatky.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Krásne Vianoce plné pohody a radosti
a v novom roku 2010 veľa zdravia,
šťastia, lásky, pokoja
v rodine a úspechov
v práci

vám želajú
primátor mesta Ing. Anton Szabó, poslanci mestského zastupiteľstva,
pracovníci mestského úradu a členovia redakčnej rady

OZ Rebels pozýva na

ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU

v sobotu 26. decembra 2009
od 19.00 hod. v areáli Vysokej školy

v Sládkovičove. Hrajú Roviňaci a DJ
s pesničkami na želanie. Vstupné 5 €.
Predpredaj v knižnici MsKS a v kaviarni
Sisa.

Mesto Sládkovičovo vás
srdečne pozýva na

IV. MESTSKÝ PLES,

ktorý sa bude konať v sobotu
23. januára 2010 o 19.00 hod.
v areáli Vysokej školy v Sládkovičove.

Vstupné 15 € (prípitok, večera + víno)
Do tanca hrá skupina Spektrum
Plus z Galanty.

Predpredaj vstupeniek je od 17. decembra 2009 v knižnici MsKS v Inovatechu.

Mesto Sládkovičovo,
OZ Klobáskový klub, DHZ
a súbor Hahota vás pozývajú na

KLOBÁSKOVÝ FESTIVAL,

v sobotu 13. februára 2010 na
námestie pri požiarnej zbrojnici.
Bližšie informácie pre súťažiacich na
tel.: 0903 654 854
Dobrovoľný hasičský zbor
Sládkovičovo vás pozýva na

III. HASIČSKÝ PLES,

v sobotu 20. februára 2010
o 19.00 hod. vo Vysokej škole
v Sládkovičove. Do tanca hrá
hudobná skupina Akcent Live.

Vstupné je 15 €.
V cene vstupného je prípitok, večera,
káva a kapustnica. Predpredaj vstupeniek u Romana Sablera, tel: 0903 214
325.
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Úspech na súťaži v Békescsabe
V dňoch 22.–25. októbra 2009 sa v Békescsabe uskutočnil 13. ročník medzinárodnej
súťaže Csabai kolbászfesztival (Čabajský klobásový festival), ktorý je najväčšou
a najslávnejšou súťažou vo výrobe klobás
v Európe.
Podľa vzoru tejto súťaže organizujeme
i v našom malom Sládkovičove rovnakú súťaž. Samozrejme nedá sa to porovnať. Pokiaľ v tomto roku u nás súťažilo 15 družstiev,
v Békescabe ich bolo 428.
Vďaka vynikajúcim vzťahom s našim družobným mestom Csorvás sa podarilo družstvu
zo Sládkovičova postúpiť do finále súťaže.
Naši reprezentanti v zložení: František Ruman, Ján Paulo a Štefan Lauko dosiahli fantastický úspech, keď obsadili celkove druhé
miesto. Dokázali, že vyrobiť chutnú a lahodnú klobásu sme schopní aj na Slovensku
a rôzne recepty, ktoré kolujú i v našom meste,
môžu konkurovať kdekoľvek.
Samotná súťaž bola doplnená z našej strany i o prezentáciu čisto slovenských výrobkov. Práve táto prezentácia zaujala mnohých,
ktorí sa zastavovali pri našom stánku. Čerstvé syrové korbáčiky, parenice, domáca údená šunka a oravská slanina, koláče babky
Rumanovej, domáca slivovica a ďalšie naše
výrobky ponúkali členovia našej družiny
Martina Chudá, Veronika Závodská a Tibor
Macsali v krojoch. Vytvorili tak neopísateľnú,
fantastickú atmosféru, ktorá zanechala dojem i na prísnu porotu.
Počas dvojhodinovej súťaže sa v obrovskom
stane spievalo, tancovalo, zabávalo a pri tom
aj robilo. Mnohí návštevníci (bolo ich asi

40 000) sa tešia na jedinečnú atmosféru festivalu, ktorá i nás inšpirovala.
Všetci súťažiaci vystupovali ako jedna veľká rodina. Toľko nadšenia, radosti, vzájomnej
pomoci, nálady, spontánnosti, spevu a tanca
sme ešte nevideli.
V doterajšej histórii festivalu sa ešte nestalo, aby na stupni víťazov bol niekto iný ako
domáce družstvá. Preto cena zaväzuje, aby aj
v budúcom roku reprezentovali naše mesto tí

najlepší, ktorí uspejú na Klobáskovom festivale v Sládkovičove, ktorý sa bude konať dňa
13. februára 2010.
Naše poďakovanie patrí predsedníčke slovenskej samosprávy v Csorvási pani Betke
Gyimesiovej, ktorá spolu s manželom zabezpečovala našu účasť na súťaži. Jej starostlivosť o nás sa dá prirovnať iba k starostlivosti
o najbližších. Zasluhuje si z našej strany úctu
a uznanie.
Ing. Štefan Lauko

Cena mesta 2009
kej... ako sa zapájajú do diania nášho mesta.
Potom vychovávala ich deti a aj tie sa k nej
utiekali s rovnakou dôverou, vážiac si jej
prácu ako kedysi ich rodičia. Bola nielen
dobrou učiteľkou, ale i kolegyňou, ktorá svojimi skúsenosťami a poznatkami pomáhala
mnohým mladým učiteľkám. Jej pedagogické majstrovstvo bolo v roku 1983 ocenené
Okresným národným výborom v Galante,
ktorý jej udelil Čestné uznanie za obetavú
prácu na úseku školstva. V materskej škole
pracovala od roku 1961 až do 1. júna 1995,
kedy odišla do dôchodku.

V živote nás všetkých sa striedajú chvíle
všedné s chvíľami sviatočnými. Takou sviatočnou chvíľou bolo šieste udeľovanie Cien
mesta Sládkovičovo, ktoré z rúk primátora
mesta prevzalo osem významných osobností z oblasti športu, spoločenského diania,
vzdelávania, zdravotníctva, darcovstva krvi
a rozvoja ekonomiky.
V oblasti výchovy a vzdelávania bola ocenená pani Margita Szalayová, ktorá svoj produktívny život venovala šľachetnej, záslužnej

práci – výchove a vzdelávaniu najmladšieho
pokolenia. Dennodenne vchádzala do triedy
materskej školy, v ktorej na ňu hľadeli dôverčivé a poznaniachtivé tváričky detí. Spod jej
starostlivého dohľadu odchádzali deti s trvalými poznatkami, schopné otvorenými očami
sledovať dianie okolo seba a dostatočne pripravené na vstup do základnej školy.
Dlhé desaťroćia pôsobila v materskej škole
v triede s vyučovacím jazykom maďarským
a mohla sledovať, ako sa jej škôlkari stávajú
žiakmi základnej školy, ba i strednej a vyso-

Ďalšou ocenenou bola pani Mgr. Júlia Mináriková, ktorá vyštudovala Vysokú školu
pedagogickú v Trnave, odbor slovenský jazyk
a dejepis. V školských službách bola od roku
1964 a v Sládkovičove učila od roku 1975.
Jej hlboké vedomosti a schopnosť odovzdať
ich iným sú pre mnohých studničkou múdrosti počas celého života. Sedem neľahkých
porevolučných rokov pôsobila vo funkcii riaditeľky našej základnej školy a ako pedagóg
vypomáha aj po nástupe na dôchodok.
Aktívne sa vždy zapájala do kultúrno-spoločenského života v meste. Pracovala v Zbore
pre občianske záležitosti, nacvičovala s deťmi divadielka, pripravovala kultúrne vystúpenia žiakov na rôzne príležitosti, súťaže
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a nezabudnuteľné stretnutia s obyvateľmi
Domova dôchodcov v Košútoch. Zaslúžila
sa o vybudovanie bežeckej dráhy na ihrisku Spojenej školy a rekonštrukciu školy pri
pomníku.
Príkladne vychovala svoje dve dcéry, ktoré
dnes už majú svoje rodiny. Je aj starostlivou
dcérou, ktorá sa obetavo stará o svoju mamičku, ale aj dobrou babičkou pre svoje štyri
vnúčatá.
V tomto roku sa dožila krásneho životného
jubilea a pri tejto príležitosti mesto Sládkovičovo ocenilo jej dlhoročnú pedagogickú prácu udelením Ceny mesta.
V oblasti športu bol ocenený pán Štefan
Józsa, ktorý po celý svoj život bol pán majster v zámočnícej dielni a výraz pán majster
napĺňal v tom najlepšom zmysle slova. Je
nielen vynikajúci odborník vo svojom remesle, ale aj dobrý človek, ktorý vždy dokázal viesť svoj kolektív a plniť aj nesplniteľné
úlohy. Teraz však neboli oceňované jeho pracovné úspechy, ale práca, ktorú po dlhé roky
nezištne vykonával v prospech sládkovičovského futbalu.
Už ako malý chlapec naháňal guľaté čudo
po trávniku v drese sládkovičovského Slavoja, potom v Dukle Kostelec nad Labem
a po vojne znovu za domáci tím. Po skočení
hráčskej kariéry sa venoval trénerstvu a pod
jeho vedením vyrástli výborní dorastenci ako
bratia Kyselovci, Józsovci, Adi Dvoržák, Lali
Grunza, Tibor Reindl, Artúr Krull, Jaro Jasovský a mnohí ďalší. Trénoval aj dospelých
a na tréningové metódy a úspechy, ktoré
dosiali pod jeho vedením dodnes spomínajú
futbalisti ako Jaro Žák, Štefan Lancz, Karol
Jónáš, Róbo Csanaky, Erik Kovács či Jaro
Nedoma. V rokoch 1996–2001 pôsobil vo
funkcii tajomníka FK Slavoj Sládkovičovo.
Za svoj najväčší úspech považuje skutočnosť, že sa mu podarilo vytvoriť podmienky
na pravidelné trénovanie mužstva starších
žiakov.
V oblasti spoločenského rozvoja mesta získala cenu pani Violka Chudá, ktorá strávila
celý svoj život v našom meste a treba podotknúť, že ho žila a stále žije veľmi aktívne. Po
ukončení štúdia pracovala ako účtovníčka
v sládkovičovskom cukrovare a neskôr na
štátnych majetkoch. Vždy bola veľmi svedomitá a pracovitá a jej životný optimizmus
a pracovný elán sa zalúžili o to, že bola veľmi
oblúbená a jej prácu si všade vážili. Ani po
odchode do dôchodku nezaháľala a pracovala ďalej.
Ocenenie jej bolo udelené za mimoriadne
aktivity v oblasti kultúry a spoločenského
života, pretože pani Violka bola vždy veľmi
aktívna a spolu s celou svojou rodinou sa zapájala do najrôznejších aktivít.
Jej veľkou láskou je spev. Spievala v speváckom zbore Vox humana, tancovala a spievala vo folklórnom súbore Új hajtás, aktívne
pracovala v Csemadoku a dnes je členkou
evanjelického speváckeho zboru.
Od roku 2002 bola predsedníčkou sládkovičovského klubu dôchodcov. Pod jej vedením sa klubová činnosť rozrástla o mnohé
nové podujatia a aktivity. Vysoko si ceníme
jej organizátorskú prácu, ale ešte viac oceňujeme jej ľudský prístup a jej nekonečnú
ochotu každému poradiť a pomôcť. Dnes je
stále veľmi aktívnou členkou klubu. Stíha
všetky kultúrne a spoločenské podujatia
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v meste i starostlivosť o manžela a celú svoju
krásnu veľkú rodinu, ktorá bola pre ňu vždy
na prvom mieste.
Druhou ocenenou v tejto oblasti bola Andrea Lukačovská, ktorá pochádza z krásnej
obce Klenovec. Po skončení stredoškolského
štúdia sa prihlásila na Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave, ktorú úspešne ukončila. Do Sládkovičova prišla v roku
2000, keď bola vymenovaná za námestnú
farárku a hneď od začiatku sa veľmi aktívne zaoberala mládežou. Založila hudobnú
skupinu Ichtys a vďaka jej práci sa priestory kostola aj fary naplnili veselým detským
hurhajom, spevom a smiechom.
Veľmi zodpovedne sa venuje všetkým svojím povinnostiam v sládkovičovskej farnosti aj vo fílii v Malej Mači, ku ktorým patria
okrem služieb božích aj pastorálne návštevy,
ktoré vykonáva aj za účelom prislúženia Večere pánovej.
Zapája sa do aktivít mesta, napríklad do
organizovania recitačnej prehliadky Vansovej Lomnička, v ktorej aj úspešne recituje.
Venuje sa aj rozvíjaniu spolupráce s ostatnými cirkevnými zbormi a ekumenickým
aktivitám, ako je každoročné stretnutie na
spoločných modlidbách. V roku 2004 ukončila farárske skúšky a v septembri 2005 bola
cirkevníkmi zvolená za farárku. V roku 2006
bola zvolená za zástupcu seniorov pre západný dištrikt. Dnes sa venuje aj ďalšiemu štúdiu a ak všetko dobre dopadne, o rok získa
titul doktora teológie.
MUDr. Laurencovi Púčekovi bola udelená cena v oblasti zdravotníctva. Pán doktor
je nestorom sládkovičovského zdravotníctva.
Po ukončení štúdia medicíny nastúpil na trnavskú chirurgiu k docentovi Kukurovi, ale
už v roku 1955 sa prisťahoval do Sládkovičova, kde nepretržite ordinoval až do roku
1994.
V čase, keď mesto malo iba dvoch lekárov
a tým patrili aj okolité obvody a závody, nastúpil tu ako závodný lekár, ktorému patrili
všetky sládkovičovské podniky. Najprv ordinoval v budove nemocnice, neskôr v závodnej
ambulancii v cukrovare a potom opäť v nemocnici a istý čas bol aj riaditeľom polikliniky. Po odchode do dôchodku ešte jedenásť
rokov nadsluhoval. Ani potom, keď v roku
1994 ukončil svoju lekársku prax v našom
meste, nezaháľal a ešte do vlaňajšieho roka
zastupoval vo Veľkých Úľanoch a v Domove
dôchodcov v Košútoch.
Pacienti o ňom hovoria ako o vynikajúcom
odborníkovi s bohatými skúsenosťami a mimoriadne ľudským prístupom. Mnohí sú mu
vďační za rýchle chirurgické ošetrenie, lebo
vďaka svojim bohatým skúsenostiam v tomto odbore zastupoval aj traumatologickú chirurgiu. Aktívne pracoval v Červenom kríži
a venoval sa aj zdravotníckej osvete.
Relaxom po náročnej práci mu boli jeho
koníčky – najprv rybárčenie a neskôr poľovníctvo. Jeho celoživotná práca naplnila do
posledného písmenka pojem „náš pán doktor“. Je nielen doktorom medicíny, ale aj doktorom humanity. Mesto, kde žije už 54 rokov,
mu dnes udelilo cenu mesta.
Ing. Zuzana Sudová bola ocenená za
darcovstvo krvi. Prvýkrát darovala krv ešte
v roku 1982 ako študentka. V tomto období v Sládkovičove aktívne pracoval územný

spolok Červeného kríža, ktorý organizoval
hromadné odbery krvi a po každom odbere
sa darcovia stretávali na neformálnom posedení. Výhodou bol aj deň voľna a istota, že
človek je zdravý. Odvtedy Zuzka darovala
krv až neuveriteľných 70 krát. V roku 2006
jej Slovenský Červený kríž udelil diamantovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského ako
prejav vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí
dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju
vlastnú krv. V tomto šľachetnom čine chce
pokračovať aj naďalej.
Krv je nenahraditeľná tekutina a liek.
Darovaním krvi môže každý z nás zachrániť život. Bez nároku na odmenu dobrovoľní
darcovia prichádzajú na transfúznu stanicu, aby odovzdali najvzácnejšiu tekutinu
pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Bezplatní darcovia krvi robia neoceniteľnú službu
a uvedomenie si dôležitosti týchto vecí je
krokom k uvedomeniu si krehkosti ľudského bytia, krokom k tomu, aby sme si vážili
ľudský život.
Možno sa zdá, že ocenenie Vysokej školy v Sládkovičove by malo patriť do oblasti vzdelávania, lebo táto škola priviedla do
nášho mesta tisícky študentov a desiatky
vysokoškolských pedagógov. My však nehodnotíme iba akademickú úroveň školy,
ktorá je dnes naozaj mimoriadne vysoká, ale
aj prínos, ktorým škola prispela k ekonomickému rozvoju a k zvýšeniu prestíže mesta.
Vysoká škola v Sládkovičove bola schválená
Akreditačnou komisiou – Poradným orgánom
vlády SR dňa 14. apríla 2005 a Vládou SR
dňa 31. mája 2005 a tým boli naplnené legislatívne a odborné podmienky pre vznik
školy. To znamená, že tento školský rok
je už piatym rokom v krátkom, ale veľmi
úspešnom živote školy, ktorá dnes má tri
fakulty – fakultu sociálnych štúdií, fakultu
verejnej politiky a verejnej správy a fakultu
práva Janka Jesenského. V dennom aj diaľkovom štúdiu navštevuje školu bezmála tritisíc študentov a vyučuje tu viac ako stovka
stálych i externých pedagógov. Vďaka škole
sa naše mesto dostalo do povedomia celého
Slovenska a navštevujú nás významné slovenské aj zahraničné osobnosti z akademickej oblasti, ale aj politickej, diplomatickej
a ekonomickej. Existencia školy je nesporne
najpozitívnejším faktorom v novodobej histórii mesta. Túto skutočnosť sa naše mesto
rozhodlo oceniť udelením ceny mesta, ktorú
prevzal rektor školy Dr. h. c. prof. Ing. Karol
Polák, DrSc.
Gratulujeme všetkým oceneným a veríme,
že sa s nimi budeme stále stretávať na najrôznejších podujatiach organizovaných našim mestom, lebo udelenie Ceny mesta nie je
iba ocenením, ale i záväzkom.
Tradícia oceňovania občanov, ktorí významnou mierou prispievajú k rozvoju nášho
mesta, bude určite pokračovať a my veríme,
že skutočnosť, že Sládkovičovo si váži prácu
svojich občanov, je tou správnou motiváciou
pre nás ostatných.
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32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
9. decembra 2009

Rokovanie 32. zasadnutia mestského
zastupiteľstva otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Anton Szabó. Rokovanie sa konalo podľa schváleného programu.
Primátor mesta v úvode informoval prítomných o rozpočte na rok 2010, ktorý bol
postavený o cca 13 % nižšie oproti skutočnosti roku 2009, poukázal na podmienky
recyklácie separovaného odpadu, kde príspevok na tonu veľmi klesol. Informoval
o možnosti založenia sociálneho podniku
v meste.
Primátor mesta informoval poslancov
MsZ a prítomných obyvateľov o možnosti
výstavby obchodného domu TESCO. Mesto
už viackrát ponúkalo obchodným sieťam
pozemky na výstavbu na okraji mesta, ale
zatiaľ bezvýsledne. Teraz je záujem postaviť obchodný dom TESCO medzi Fučíkovou a Hviezdoslavovou ulicou vedľa bytov
Stred.
Poslankyňa Frantová oznámila, že pred
časom bola proti výstavbe OD LIDL, lebo
v tom prípade by už do mesta iný obchodný reťazec neprišiel. S výstavbou TESCA
súhlasí, ale vyzvala k vyjadreniu obyvateľov.
Primátor mesta odporučil verejnú diskusiu k tejto téme, po ktorej budú rokovania o výstavbe pokračovať.
V bode interpelácia poslancov nevystúpil žiadny poslanec.
Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea
Klabuzai vykonala kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia MsZ, kde skonštatovala, že uznesenia sú splnené, alebo sú
v štádiu riešenia a predniesla stanovisko
hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu
mesta Sládkovičovo na rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia
uznesení a stanovisko k rozpočtu vzalo na
vedomie.

Poslanci mestského zastupiteľstva
prerokovali a schválili nasledovné
uznesenia:
• 3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2009
k 31. decembru 2009 v príjmovej aj
výdajovej časti v sume 113 836 €,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 70/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010,
• dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 65/2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Sládkovičovo,
• rozpočet mesta Sládkovičovo na rok
2010 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne: 2010 – 5 474 405 € ako záväzný,
• rozpočet MsKS Sládkovičovo na rok
2010 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne: 2010 – 28 587 € ako záväzný,
• rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na rok 2010 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne: 2010 – 327 086 €
ako záväzný,
• rozpočet Spojenej školy Sládkovičovo
na rok 2010 v príjmovej i výdajovej časti
nasledovne: 2010 – prenesené komp.,
363 320 € originálne komp. 471 354 €
ako záväzný,
• rozpočet Základnej školy S. Petöfiho
s MŠ s vyučovacím a výchovným
jazykom maďarským v Sládkovičove
na rok 2010 v príjmovej i výdajovej časti
nasledovne: 2010 prenesené komp.
159 331 € originálne komp. 63 068 €
ako záväzný,
• kúpu pozemkov o celkovej výmere
2 570 m2, vedených na LV č. 2993
k. ú. Sládkovičovo v podiele 28/672
a 180/4320 za cenu 6,64 €/m2 od Zuzany Peleczovej,
• vyplatenie akcií, ktoré boli odsúhlasené uznesením č. 398/MsZ–2005 zo

dňa 2. februára 2005 za nehnuteľnosti, v celkovej výmere 87,46 m2, Jánovi
Laukovi bytom Sládkovičovo, v sume
290,30 €,
• vyplatenie akcií, ktoré boli odsúhlasené
uznesením č. 395/MsZ–2005 zo dňa .
februára 2005 za nehnuteľnosti, v celkovej výmere 87,46 m2, Judite Laukovej
bytom Šaľa v sume 290,30 €,
• vyplatenie akcií, ktoré boli odsúhlasené uznesením č. 397/MsZ–2005 zo
dňa 2. februára 2005 za nehnuteľnosti,
v celkovej výmere 87,46 m2, Eve Laukovej bytom Hoste 153,
• odmeny za II. polrok 2009 pre poslancov MsZ a pre veliteľa DHZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva
prerokovali a neschválili nasledovné
uznesenia:
• žiadosť Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Galanta, Mierové
nám. č. 1, Galanta o zníženie alebo
oslobodenie od dane z pozemkov,
• dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 48/2005 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta.
Diskusia:
Riaditeľka MsKS p. Sudová pozvala
všetkých prítomných na kultúrne podujatia, spoločenské akcie a plesy, ktoré
sa budú konať v mesiacoch december
2009 až február 2010.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

Regenerácia centra mesta
Na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, dňa 20. júla 2009 odovzdalo mesto Sládkovičovo projekt, vypracovaný pracovníkmi mesta, na regeneráciu centra mesta Sládkovičovo. V mesiaci november sme sa dozvedeli, že náš projekt bol
úspešný a mesto získa prostriedky vo výške 1 137 339,96 €.
Implementáciou projektu sa zvýši atraktivita mesta, zlepší sa
bezpečnosť premávky a kvalita života obyvateľov a návštevníkov mesta prostredníctvom revitalizácie centra mesta Sládkovičovo. Realizáciou projektu sa dosiahne aj skvalitnenie životného
prostredia a modernizácia mesta s následným zvýšením konkurencieschopnosti centra mesta. Konkrétne bude projekt riešiť bezpečnú dopravu investíciami do dopravnej infraštruktúry.
Miestne cesty, chodníky, cyklotrasy, autobusová zastávka, verejné priestranstvá a verejná zeleň v centre mesta budú vybudované, zrekonštruované, debarierizované a revitalizované. Vybudovaním ďalšej časti cyklotrasy sa výrazne zvýši bezpečnosť v meste.
Obnovené námestie, vrátane zrekonštruovanej autobusovej zastávky zvýrazní charakter moderného vidieckeho mesta a zároveň prispeje k rozvoju cestovného ruchu ako aj vzniku oddychovej zóny pre obyvateľov, študentov a návštevníkov mesta. Moderné
nové verejné osvetlenie bude spĺňať technické a estetické parametre a bude zárukou úspory elektrickej energie.
K zatraktívneniu centra mesta prispeje aj vytvorenie chýbajúcich

parkovacích miest. Implementáciou projektu sa dosiahne aj
odvodnenie spevnených plôch a parkovísk, ako aj odvedenie
dažďovej vody.
Všetky aktivity projektu budú realizované na časti Fučíkovej ulice, ktorá je osou mesta, je tu „nepísané“ hlavné námestie
mesta, centrum s autobusovou zastávkou a tzv. historické centrum mesta s historickými budovami.
Rekonštrukcia a modernizácia centra mesta je zárukou
uskutočňovania viacerých aktivít a podujatí, pri ktorých
budú mať obyvatelia mesta, obyvatelia spádových obcí, študenti SŠ a VŠ ako aj turisti možnosť intenzívnejšie vzájomne
komunikovať.
Výstupy projektu zabezpečia zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, bezbariérové presuny, umožnia aktívny oddych, prispejú ku kultúrnemu vyžitiu a celkovo skvalitnia život v Sládkovičove.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

mesto informuje 			
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S meti naše každodenné
V tomto období, kedy sa zbiera úroda, ľudia hromadne pália
odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate. Spaľovanie biologického
odpadu (lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácností) je zakázané. Takýmto konaním občania porušujú viaceré zákony. Spaľovanie odpadu predstavuje porušovanie
zákona napr. o odpadoch, ale aj občianskeho zákonníka, podľa
ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, dymom a plynmi. Ak máte vo svojej
domácnosti nárazovo veľké množstvo biologického odpadu, ktorý
neviete spracovať doma, nespaľujte ho, ale odovzdajte tento odpad
na zberovom dvore – areál bývalého zväzarmu na Cukrovarskej
ulici. Ak ide o väčšie množstvo biologického odpadu, kontaktujte
Technické služby Sládkovičovo a tie vám biologický odpad odvezú
na zberový dvor za poplatok.
Chceli by sme upozorniť našich občanov, že pre vyrúbenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. Všetky
zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť
Mestskému úradu Sládkovičovo najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
				
Ing. Soňa Dömötörová

V ýsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov

Dňa 14. novembra 2009 sa konali voľby do orgánov samosprávnych
krajov. V meste Sládkovičovo sa zúčastnilo zo 4 614 zapísaných
voličov celkom 1 002 voličov, čo predstavuje 21,71%-nú účasť.
V Sládkovičove obdržali kandidáti na predsedu Trnavského
samosprávneho kraja nasledovné počty hlasov:
1/Tibor Mikuš, Ing., nezávislý kandidát
418 hlasov
2/Gábor Gál, Mgr., MOST – HÍD
358 hlasov
3/Miroslav Jureňa, ĽS – HZDS, Agrárna strana 		
98 hlasov
4/Gabriel Pavelek, MUDr. KDH, SDKÚ–DS, SaS, OKS, MISIA21 – hnutie kresťanskej
			
75 hlasov
solidarity
V našom meste kandidáti do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja obdržali nasledovný počet hlasov:
1/Anton Szabó, Ing., SMK
557 hlasov
2/Terézia Pethőová,PhDr., SMER – SD, SNS,ĽS – HZDS, HZD 436 hlasov
3/József Berényi, Mgr., SMK
297 hlasov
4/Béla Zsille, Bc, MOST – HÍD
250 hlasov
5/Gábor Gál, Mgr., MOST – HÍD
247 hlasov
6/László Bíró, Mgr., SMK
228 hlasov
7/Andrea Klabuzai, JUDr., SMK
214 hlasov
8/Gabriel Weisz, Ing., SaS
211 hlasov
9/Michal Pethő, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
193 hlasov
(ostatní kandidáti dosiahli nižší počet hlasov)
Do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja boli
zvolení za volebný obvod č. 2 poslanci:
1/József Berényi, Mgr. , SMK – MKP
2/László Bíró, Mgr., SMK – MKP
3/Vladimír Vranovič, Mgr. SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS, HZD
4/László Pék, SMK – MKP
5/Gábor Gál, Mgr., MOST – HÍD
6/Ľuboš Šúry, Mgr., SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS, HZD
7/Slávka Kramárová, PaedDr., SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS, HZD
Za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený: Tibor
Mikuš, Ing., nezávislý kandidát.
E. Kyselová, zodpovedný pracovník za voľby

H ovorí sa,...
pravda je

V meste sa hovorí, že projekty so žiadosťami o nenávratný finančný
príspevok podávané mestom (ktoré sú mimochodom, vychádzajúc zo
štatistík, dosť úspešné, čo teší všetkých občanov, okrem pár závistlivcov...) vypracovávajú „rodinní príslušníci“ zamestnancov mesta cez
svoje agentúry, ktoré za prácu dostanú zaplatené.
Nie je to pravda, projekty robia zamestnanci mesta (často na úkor
svojho voľného času), nakoľko náš mestský úrad nemá ani projektového manažéra.

A ko ďalej s našimi novinami?
Hospodárska kríza dorazila aj do redakcie Života v Sládkovičove.
V budúcom roku budú v rozpočte mesta na vydávanie novín vyčlenené nižšie finančné prostriedky. Pred redakčnou radou stojí otázka:
Ako a kde ušetriť???
Rozhodne by sme nechceli znižovať kvalitu ani rozsah novín, počet
fotografií a v žiadnom prípade nechceme odmietať podnetné príspevky našich dopisovateľov (hoci je pravdepodobné, že budeme limitovať
dĺžku jednotlivých článkov). Na zreteli máme predovšetkým fakt, že
Život v Sládkovičove je jediným fungujúcim celoplošným zdrojom informácií o živote mesta.
Ciest, ako zachovať úroveň novín aj pri znížení nákladov vyčlenených z rozpočtu mesta je niekoľko.
Našim podnikateľským subjektom predkladáme na zamyslenie staro-novú myšlienku sponzorovania jednotlivých čísiel novín, s tým, že
v tom „ich“ čísle budú mať priestor na prezentáciu svojej firmy. Nájde
sa v Sládkovičove šesť firiem, ktoré by mali záujem prezentovať sa
a zároveň prispieť na dobrú vec?
Ďalším riešením by bol predaj novín, ale táto alternatíva nemá v redakčnej rade podporu, lebo zastávame názor, že mesto má svojich občanov informovať o všetkých svojich aktivitách, úspechoch i problémoch.
Riešenie môže priniesť väčšia efektívnosť distribúcie, pretože celoplošné rozdávanie dvojjazyčných výtlačkov do každej domácnosti je
zbytočne drahým luxusom. V mnohých domácnostiach čítajú iba jednu polovicu novín a v niektorých možno putujú mestské časopisy spolu s reklamnými letákmi rovno do zberu.
V budúcom roku by sme chceli Život v Sládkovičove dodávať iba do
domácností, ktoré o noviny majú záujem a v tej jazykovej mutácii, ktorú si objednajú (je možné dodávať aj obidve mutácie).
Preto prosíme čitateľov, aby vyplnili objednávku a odovzdali ju
v predajniach Jednoty v našom meste, na mestskom úrade alebo
v knižnici MsKS. Vo februári budú potom noviny dodané priamo na
ich adresu.
Ďakujeme za pochopenie a radi privítame ďalšie nápady na zlepšenie kvality nášich – vášich novín.

Objednávka mestského spravodaja
Život v Sládkovičove:
meno ..................................................................................................
adresa ...............................................................................................
..............................................................................................................

objednávam si slovenskú / maďarskú verziu*.
*nehodiace sa škrtnite
			

podpis ..................................................

Objednávku prosím odovzdajte do konca roka 2009 v knižnici MsKS, na mestskom úrade alebo v predajniach Jednoty
v Sládkovičove.
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D etské ihrisko
S radosťou konštatujeme, že v strede mesta vyrástlo takmer zo dňa
na deň nové detské ihrisko. Medzi „modrou“ poštou a historickou budovou školy sa teraz týčia pekné farebné, účelové preliezky, čakajúce
na najmenších obyvateľov mesta. Priestory preliezok a okolia budú
ešte doplnené a skrášlené vysadenou trávou a osadenými lavičkami.
Žiaľ areál musí byť kvôli „aktivitám“ niekoľkých našich spoluobčanov
oplotený, ale otváracie hodiny budú prispôsobené času a potrebám
záujemcov.
Detské ihrisko bolo vybudované za sponzorskej pomoci firmy Terrastroj, spol. s r.o., Bratislava, teda nezaťažilo mestský rozpočet.
Veríme, že výstavba detského ihriska potešila všetky rodiny s malými deťmi. Mesto plánuje v týchto aktivitách aj ďalej pokračovať. Jeho
výstavbou sa začali napĺňať predsavzatia mesta využiť tento „ladom“
ležiaci priestor na športové aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľov.			
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

M ini ihrisko
Dňa 25.8.2009 podpísal primátor mesta,
na základe úspešnosti podaného projektu,
zmluvu s Úradom vlády SR za účelom poskytnutia dotácie na podporu a rozvoj športu, na výstavbu ihriska v sume 39 832,70 €.
Dnes už toto viacúčelové ihrisko stojí a čaká
len na prvých športových nadšencov, aby naplnili cieľ jeho budovania a to zabezpečenie
miesta na prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít.
Inštaláciu ihriska realizovala spoločnosť
SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o., ktorá je autorizovaným dodávateľom miniihrísk. Inštalácia
pozostávala z položenia umelého trávnika,
vyznačenia hracej plochy pre vybrané športy, zo zásypu kremičitým pieskom a postavenia kompletného obvodového systému, ktorý
sa skladá z konštrukcií, mantinelov, bránok
a ochranných sietí.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

Úcta k starším
Sociálna a bytová komisia pri Mestskom
zastupiteľstve v Sládkovičove ku koncu každého roka usporadúva stretnutie našich seniorov. Tak tomu bolo i v tomto roku. Dňa
23. októbra 2009 sa vo veľkom počte stretli
občania starší ako 70 rokov v jedálni vysokej
školy.
Mesto zastupovali na tejto akcii primátor
mesta Anton Szabó a pani Milena Poláková prednostka mestského úradu. Stretnutie
otvorili členovia Zboru pre občianske záležitosti, ku ktorým sa pripojili i speváci divadelného súboru Hahota. Po nich pozdravil prítomných primátor Ing. Szabó. Poďakoval sa
za všetko, čo naši spoluobčania v uplynulých
desaťročiach pre naše mesto urobili.
Oslavujúce pani Mária Megová a pani Edita
Talamonová ostatných prítomných pozdravili
krásnymi básňami. Po oficiálnej časti oslavy
nasledovala zábava. Vynikajúci obed a dobrá hudba Laca Gála navodili veľmi príjemnú
atmosféru.
Pri rozlúčke sa oslávenci poďakovali mestu
za možnosť stretnúť sa pri takejto príležitosti
s ostatnými svojimi známymi.

Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili našej oslavy a touto cestou pozdravujeme tých, ktorým zdravotný stav neumožnil
zúčastniť sa tohto stretnutia. Dúfame, že
v roku 2010 sa opäť so všetkými stretneme
pri takejto príjemnej zábave.
Ďakujeme Zboru pre občianske záležitosti a spevákom divadelnej skupina Hahota za

krásny program, obsluhujúcému personálu
za pomoc, a zamestnancom školskej jedálne
za vynikajúci obed, ktorým prispeli k úspechu tejto oslavy.
Mária Pisiová

naše školy
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Čestný názov Spojená škola Karola Kuffnera
Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy
Spojená škola v Sládkovičove v 50. roku odovzdania
budovy ZŠ na Školskej ulici 1087 do užívania, požiadala Ministerstvo školstva SR o zapožičanie čestného
názvu. Nakoľko sme splnili dané kritériá, budeme môcť
používať čestný názov spojený s významnou historic-

kou osobnosťou mesta Sládkovičovo baróna Karola
Kuffnera ako Spojená škola Karola Kuffnera.
Zapožičanie čestného názvu škole je morálnym ocenením celého kolektívu pedagogických pracovníkov
i žiakov školy.
Mgr. Adriana Farkašová, riaditeľka školy

Športové akcie školy
Naša škola sa aj športovými akciami pripravuje na prebranie čestného názvu školy Spojená škola Karola Kuffnera Sládkovičovo. Pri
tejto príležitosti sme zorganizovali niekoľko športových podujatí.
Prvý bol turnaj vo vybíjanej žiakov druhého stupňa. Víťazom mladšej kategórie sa stala 6. B trieda a víťazom staršej kategórie 8. A trieda.
Ďalšou akciou bol vytrvalostný beh, ktorý sa konal v sobotu 7. novembra 2009 v školskej telocvični a na ihrisku školy. Behu sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj deti materskej školy, rodičia,
príbuzní, ba dokonca aj žiaci iných škôl nášho mesta.
Všetci účastníci oboch športových akcií boli odmenení diplomom
a sladkosťami. Najpočetnejšie zastúpené rodiny dostali vecnú odmenu.
Poslednou športovou akciou bolo plávanie v plavárni Duslo Šaľa. Tu
sa mohli deti dosýtosti vyšantiť.
Každý, kto sa zúčastnil ktorejkoľvek akcie, mal dobrý pocit, že
spravil niečo pre seba, pre svoje zdravie a podporil športovú akciu pri
príležitosti odovzdávania čestného názvu školy.
Spojená škola Sládkovičovo

V ýstava psov v Bratislave
Svetovú výstavu psov, najväčšiu v histórii, navštívili aj milovníci psov z našej
školy. Žiaci 2. stupňa dňa 9. októbra 2009 navštívili toto najprestížnejšie kynologické podujatie. Prezreli si tisíce z takmer 30 000 súťažiacich psov, ale aj tých,
ktorých zmohla únava a v tom obrovskom hluku pokojne spali.
Každému sa páčil iný, zaujímavý psík.
Naši „psíčkari“ pre svojich domácich miláčikov nakúpili v areáli výstavy ešte
chýbajúcu „potrebnú výbavu“.
Výstava žiakom poskytla, ale aj rozšírila vedomosti zo života psíkov. Ktorý psík
sa nám páčil najviac? Naše dievčatá Marika, Simonka, Saša a Veronika nám to
prezradia…
Spojená škola Sládkovičovo

Opäť sa hlásime
Žiaci ZŠ s VJM Sándora Petőfiho nezaháľali ani v predchádzajúcich mesiacoch, a plnými silami sa vrhli do práce.
Bábkový súbor Diócska začiatkom októbra
hosťoval v Budapešti, kde bol účastníkom
bábkového festivalu a potom sa deti svojou
bábkovou rozprávkou predstavili obecenstvu
v Jahodnej a Tešedíkove.
Dňa 6. októbra sme spomínali na mučeníkov z Aradu, 23. októbra sme si zas pripomenuli revolúciu z roku 1956. Uctili sme si pamiatku hrdinov, ktorí v revolúciách obetovali
svoj život za vlasť.
Naša škola organizovala počas jesene zber
papiera. Žiaci usilovne zbierali papier v uliciach mesta, aby nazbierali čo najviac a ako

sa zistilo pri konečnom vážení, deti podali
naozaj veľmi dobrý výkon.
Od októbra sa žiaci 5.–7. ročníkov zapojili do činnosti krúžku ľudového tanca, ktorý
navštevujú veľmi nadšene, chcú si osvojiť
čo najviac krokov, aby sa mohli prezentovať
svojim umením i pred obecenstvom.
Október je i mesiacom úcty k starším. Žiaci našej školy prejavili svoju úctu tým, že
niekoľkí z nich navštívili Domov dôchodcov
v Košútoch, kde starších ľudí obdarovali malými darčekmi, porozprávali sa s nimi, zaspievali im a strávili s nimi jedno príjemné
dopoludnie.
Naša škola sa zapojila i do 5. ročníka súťaže v písaní esejí, ktorú vyhlásila Základná

škola a gymnázium s VJM na Dunajskej ulici v Bratislave. Úspešnou účastníčkou tejto
súťaže bola Réka Kariková, žiačka IX. ročníka, ktorá pátrala po sakrálnych stavbách
mesta Sládkovičovo a túto tému spracovala
vo svojej práci.
Žiaci 6. a 8. ročníka našej školy sa zúčastnili na mediálnej výchove, to znamená na informatickom vzdelávaní, kde sa stretli s novinkami, ktoré môžu neskôr využiť nielen na
hodinách informatiky, ale i doma.
Mgr. Katarína Baloghová

kultúra
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O premiére divadelného predstavenia súboru Hahota
Znovu sme si mohli zatlieskať na vynikajúcom operetnom a šlágrovom predstavení divadelného súboru Hahota. Herci,
speváci súboru svojimi pesničkami obdarovali nás, divákov. Za našich „mladých
čias“ sme tieto piesne počúvali z rozhlasu, z gramoplatní, hrali ich aj na zábavách, tam sme na ne tancovali. Bolo dobré
znovu ich počuť dnes vo svete modernej
hudby.
Tieto piesne nás vrátili do našej mladosti. Medzi divákmi boli aj mladí, ktorým sa
tento program určite tiež páčil, pretože
i oni tlieskali.
Blahoželáme účinkujúcim, ktorí predviedli svoje pesničky i tance na vysokej
úrovni.
Nemôžeme vyzdvihnúť osobitne nikoho,
pretože každý z nich krásne spieval a vynikajúco tancoval.
Z úprimného srdca blahoželáme Tiborovi Srejnerovi, ktorý premohol únavu a bolesť a zrežíroval toto krásne predstavenie,
ktoré malo ozaj vysokú úroveň. Margitke
Karsayovej ďakujeme za krásne a atraktívne tance, ktoré nacvičila s účinkujúcimi.
Vyvrcholenie večera bolo, keď na konci
predstavenia, keď okresný tajomník Cse-

madoku Rudolf Mézes odovzdal Tiborovi
Srejnerovi, tomuto skromnému človeku
a neúnavnému bojovníkovi kultúry, celoštátne vyznamenanie.
Anton Szabó, primátor mesta tiež zablahoželal režisérom a účinkujúcim.

Prajeme teda všetkým i my veľa zdravia,
aby sme im mohli ešte veľakrát zatlieskať.
Edita Talamonová
a členovia klubu dôchodcov

Vansovej Lomnička

Opäť úspešná
V októbri Stará Ľubovňa opäť privítala recitátorky z celého Slovenska, aby sa
stala svedkom sviatku slova, ktoré sa tu šírilo v rôznych podobách. Konal sa totiž
festival umeleckého prednesu poézie a prózy Naša Vansovej Lomnička.
Keď som v minulom vydaní Života v Sládkovičove vyslovila presvedčenie, že
pani Anna Pokorná tu bude opäť úspešná, nemýlila som sa. Svojím prednesom
z tvorby J. N. Jégého si podmanila celé publikum, takže okrem Ceny poroty získala aj Cenu diváka!
O mesiac neskôr, 20. novembra 2009, na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička v Lučenci získala znova 1. miesto.
Srdečne jej blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.
Zuzana Zelinková, MO MS Sládkovičovo

Už po jedenástykrát sme v úzkom kruhu spriaznených
duší slávili sviatok krásnej Saphó – múzy poézie. Deväť šikovných recitátoriek tu prezentovalo neuveriteľnú
pestrosť recitovaného slova. Každý text bol iný, každý
prednes bol osobitý a každá z tých krásnych žien bola
jedinečná. Spoločnú mali lásku k poézii, otvorené srdcia
a schopnosť sprostredkovať poslucháčom krásu písaného
slova.
O kvalitách našich recitátoriek svedčia ich dlhoročné
úspechy, ale toto podujatie bolo výnímočné vynikajúcim
výberom textov. Každej jednej recitátorke ste museli uveriť, že to, čo recituje, je jej príbeh, jej život, jej vyznanie…
Či už pani Valová recitovala Vojačkovu odobierku akoby spomínala na svojich synov, Gabika Závodská si ťažkala na úskalia dospievania, Milka Poláková úprimne
vyznávala svoju lásku k čaju, Soňa Gogová sa zamýšlala
nad premenami lásky, pani Alica Dömötörová vyznala
svoj vzťah k rodnej zemi, či maminka Danka Lošonká recitovala o svojom synovi – vždy ste cítili, že hovoria z hĺbky
duše i srdca. Zuzka Zelinková nás pobavila vtipným príbehom z pera Roalda Dahla a Anička Pokorná všetkých
presvedčila, že pán Jégé ju musel poznať, lebo poviedku
Na operáciu s truhlou jednoducho napísal len a len pre
ňu.
Hosťom programu bola Mária Pešková. V jej podaní
bola Rúfusova báseň Pecko prostáčik nielen krásnym
umeleckým zážitkom, ale aj hlbokým filozofickým zamyslením.
Tomuto krásnemu sviatku poézie nechýbala žiadna
ľudská emócia – bola tu láska, smútok, nádej, radosť, humor, osamelosť, budúcnosť i minulosť a nechýbala ani
štipka škodoradosti. A na konci bola vďačnosť za krásny umelecký zážitok, ktorú za všetkých divákov kvetom
a krásnymi slovami vyjadril Koloman Hrdlica.
ES

dopisovatelia
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Matičiari na Dolnej zemi

Počuli sme už veľa o najväčšom európskom
klobásovom festivale, nuž sme sa o jeho jedinečnosti rozhodli presvedčiť na vlastné oči.
Preto sme 23.–25. októbra 2009 usporiadali zájazd, ktorého cieľom bola návšteva práve
tohto festivalu v Békešskej Čabe, ako aj návšteva Pitvaroša v Maďarskej republike.
V Békešskej Čabe sme zažili veľmi milé
privítanie, ktoré nám pripravila predsedníčka Slovenskej samosprávy družobného mesta Csorvás pani Alžbeta Hugyik Gyimešiová.
Práve ona nám bola nápomocná pri vybavovaní ubytovania a stravovania, venovala sa
nám aj so svojím manželom celú sobotu, za
čo jej patrí srdečné poďakovanie.
Samotná súťaž vo výrobe klobás prebiehala v sobotu dopoludnia. Sme radi, že aj my
sme boli svedkami neopakovateľnej atmosféry. Boli sme pri tom, keď družstvo pána
Františka Rumana z nášho mesta získalo
druhé miesto z celkového počtu približne 430

súťažiacich družstiev. Spolu s nimi sme zdieľali radosť i nadšenie.
Popoludní sme navštívili veľký evanjelický
kostol, dom slovenskej kultúry a národopisné múzeum. Dostalo sa nám tej cti, že v tento deň nás prijal vo svojej rezidencii aj generálny konzul Slovenskej republiky JUDr.
Štefan Daňo. Pri tejto príležitosti mu za nás
odovzdal dar v podobe knihy Pitvaroš a Pitvarošania jeden zo spoluautorov tejto monografie Mgr. Michal Kožuch.
V nedeľu naša cesta viedla do obce Pitvaroš, odkiaľ pochádzajú rodičia či starí rodičia
mnohých členov nášho miestneho odboru. Tí,
ktorí sa tu narodili, nostalgicky spomínali na
svoje detstvo. Navštívili sme evanjelický kostol, múzeum, cintorín, prešli sme sa uličkami, v snahe nájsť domy, v ktorých žili naši
rodičia.
Milého prijatia sa nám dostalo v spoločenskom dome pitvarošskej menšinovej samo-

Mikuláš, anjel a čert prišli pozdraviť deti
Každoročne naše mestečko na začiatku zimy navštívia milí hostia, ktorí sú predzvesťou zimných radovánok. Dobrosrdečný a štedrý Mikuláš spolu s krásnym
anjelom a nespratníkom čertíkom čakali na deti v sobotu 5. decembra, v predvečer sviatku svätého Mikuláša.
Drobučkí Mikuláškovia z materskej školy s výchovným
jazykom maďarským milým hosťom a všetkým deťom
smelo zaspievali a zarecitovali. Malý spevácky zbor našej
umeleckej školy nám chrípka zdecimovala a tak aspoň
Margarétka Jungová zaspievala krásne koledy. Mikulášsky program doplnili naše šikovné deti, ktoré Mikulášovi
krásne zarecitovali, za čo dostali sladké čokoládky.
Druhá časť programu, rozdávanie darčekov, sa opäť
premenila na naháňačku Mikuláša, ktorého pred nedisciplínovanými deťmi neochránila ani mestská polícia.
Sladkostí bolo dosť pre všetkých a tak je smutné, že zvlášť
veľké deti, ktoré prišli bez rodičov, sa správali naozaj nepekne a malé deti sa k Mikulášovi skoro ani nedostali.
Bolo by zlé, aby si naše deti pamätali Mikuláša, ako uja,
ktorý sa snaží „zachrániť si život pred bandou lupičov“.
Veľmi by sme chceli robiť mestskú mikulášsku nádielku pre VŠETKY deti, ale ako vidieť, nevieme zaistiť pokojný a bezpečný priebeh tejto akcie. 		
ES

správy, kde nás teplým slovom a chutným občerstvením privítali predsedníčka pani Anna
Lehocká a dozorkyňa evanjelického cirkevného zboru pani Alžbeta Tószegiová.
Spoločným obedom v Slovenskom Komlóši sme zavŕšili návštevu Dolnej zeme. Odtiaľ
už naša cesta viedla domov   –   na Slovensko.
Boli sme síce unavení, ale bohatší o nádherné zážitky a nové priateľstvá s matičiarmi zo
Senca, s ktorými sme túto cestu absolvovali.
Zuzana Zelinková, MOMS Sládkovičovo

Otváracie hodiny knižnice
MsKS počas sviatkov
Od 17. decembra 2009 do
7. januára 2010 bude knižnica
otvorená iba v pracovné dni
vždy od 13.00 do 17.00 hod.
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Vianočný koncert
Otvorte svoje srdcia dokorán,
nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť už k nám,
nie s bohatstvom zlata a s krásou prepychu,
ale so šťastným úsmevom a teplom dotyku.
Nech u vás v rodine svornosť panuje,
všetko to najlepšie vám dnes vinšujem.
V tomto krásnom čase radosti a veselosti
pripravilo mesto už po tretíkrát pre svojich občanov vianočný koncert. V úvode programu sa
divákom prihovoril primátor mesta Ing. Anton
Szabó, aby menom svojim aj menom celého vedenia mesta poprial všetkým občanom krásne
a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
V koncertnom programe vystúpili Erika Križanová s Danielkou Laukovou, Editka Frantová,
Denisa Zahorecová a Melinda Srejnerová, speváčky zo základnej umeleckej školy – Vaneska
Weisová, Margarétka Jungová, Simonka Botlová, Veronika Hrdlicová a Zuzana Bachratá, deti
zo Základnej školy a z materskej školy Sándora
Petőfiho v Sládkovičove a recitátorky Edita Katonová a Katarína Jónásová. Programom divákov sprevádzali Katarína Gubíniová a Attila

Srejner a ako hosť programu vystúpil šarmantný Peter Fahn.
V rámci koncertu sa konalo aj vylosovanie súťažného kvízu, ktorý bol uverejnený v minulom
čísle mestského spravodaja. Výhercov vylosovala Vaneska Weisová pod odborným dohľadom
PhDr. Terézie Pethőovej, poslankyne mestského
zastupiteľstva a predsedníčky redakčnej rady.
Ceny do súťaže venovali pán Alexander Bende,
poslanec MsZ, Termálne kúpalisko Vincov les,
s. r. o., Sládkovičovo a Ing. Anton Szabó, primátor mesta. Šťastnými výhercami krásnych pred-

Na vianočných trhoch
si návštevníci mohli
zakúpiť vianočné
dekorácie a darčeky,
ktoré vyrobili deti
z našich škôl a škôlok.

Svätá omša za baróna Karla
Kuffnera de Diószegh
V sobotu 12. decembra 2009 bola v rímskokatolíckom kostole v Sládkovičove slúžená Svätá omša za baróna Karla Kuffnera de Diószegh a to pri
príležitosti 85. výročia jeho úmrtia.
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Sládkovičovo a OZ Ponvagli Sládkovičovo tak po rokoch znovu naplnili odkaz základniny, ktorú v roku 1939 založil
barón Raoul Kuffner de Diószegh a podľa ktorej sa na každé výročie úmrtia
baróna i barónky má slúžiť Svätá omša.
Predpokladáme, že naposledy bola omša slúžená niekedy po II. svetovej
vojne, teda pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Účasť na omši nebola veľká,
ale ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili a dúfame, že barón Kuffner sa
tam niekde v nebi dozvedel, že mestečko, ktorému venoval celý svoj život, na
neho nezabúda. 					
OZ Ponvagli

vianočných darčekov sa stali pani Anna Kakvicová, Rozália Frantová a Eva Bodová.
Po programe na všetkých divákov i účinkujúcich čakal výborný primátorský punč a sladké
pečivo, ktoré napiekli členky klubu dôchodcov.
V rámci koncertu sme usporiadali finančnú
zbierku, ktoréj výťažok 140,62 € bude použitý
na nákup darčekov pod stromček pre deti z rodín, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v tiesni. Aj
touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
ES
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Vianoce

Nanovo prežiť...

Doba, v ktorej Pán Ježiš prišiel, nebola ľahká, tak ako pre mnohých
nie je ľahká ani dnes. Ježiš Kristus prichádza nielen do radostných
chvíľ života, ale hlavne k tým, ktorí prežívajú starosti, problémy, žiaľ,
choroby a ktorí sa cítia osamotení, nepochopení. Prichádza pre tých,
ktorí sú bez práce a majú existenčné problémy, pre tých, ktorí sa trápia kvôli svojim hriechom. V Ježišovi Kristovi Boh dokonale rozjasnil
svoju tvár pri nás. Tak to spievame aj v najznámejšej vianočnej piesni
Tichá noc: V Ježišovi dieťati Boh sa láskavo usmieva nám. Takú lásku nám dal Otec, aby sme sa stali Božími dietkami a nimi sme. Preto
sa dnes radujeme z narodenia Pána, lebo veriaci človek má v ňom
istotu spasenia a večného života i svetlo pre túto časnosť.
Snažme sa spoločne, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach
a my, zakorenení a založení v láske, mohli sme so všetkými svätými
vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, aby sme boli naplnení všetkou plnosťou Božou.
Prajem vám cez vianočné sviatky hojnosť darov Ducha Svätého, dobré zdravie, veľa radosti v Pánovi aj radosti v rodine. Prajem Vám takú
radosť, ako ju zvestoval anjel v Betleheme, všetkým ľuďom, v každom
veku života, v každej situácii. V celom
nastávajúcom roku 2010 vám prajem,
aby ste nemali nedostatku v časných ani večných daroch, aby
sme mohli žiť na zemi v pokoji
ako ľudia dobrej vôle.

Sú príležitosti, ktoré sa nám denno-denne opakujú a hoci sú pre
nás veľmi užitočné, ich hodnotu si uvedomíme až vtedy, keď niečo naruší ich „samozrejmosť“. Takou „bežnou“ je napr. príležitosť stretnúť
sa pri stole, porozprávať sa, či pobaviť v kruhu najbližších. Keby jeden
člen rodiny „vypadol“ z rodinného kruhu, napríklad pre chorobu, alebo služobnú cestu, už to cítime a sme vďační, keď sa chýbajúci znova
uzdraví a vzdialený sa vráti domov.
Ale aj ojedinelé, významné udalosti nám môžu zovšednieť, keď si
nanovo neuvedomíme ich cenu. A to je naozaj škoda. Keď ide o prežívanie sviatkov Vianoc, môžeme smelo povedať, že to by bola večná
škoda.
Čo je k tomu potrebné, aby nás tohoročný vianočný čas nanovo
oslovil a bol obohatením pre nás osobne i pre spoločenstvá, ktorých
sme súčasťou? Vnímavé srdce – Človek, ktorý ho má, vie si urobiť
„veľkú prestávku“ v plnení bežných povinností, dopraje svojej duši
ticho. Kto sa vie zamyslieť nad Božím slovom a uverí mu – ako to robila Mária – Ježišova matka, Jozef, betlehemskí pastieri a podľa
ich vzoru mnohí a mnohí skutoční kresťania, zažije naplnenie
pokojom a radosťou, ktoré chce dať
Ježiš nanovo každému aj počas
týchto vianočných sviatkov.
Takúto obohacujúcu skúsenosť
s Pánom všetkým zo srdca prajem a vyprosujem.

S láskou
Andrea Lukačovská

Ladislav Šálka

Cyklisti, nezabúdajte na bezpečnosť
V uplynulých dňoch sa v médiách preberalo
umiestnenie prístrojov GPS vo vozidle, ale myslíme si, že oveľa viac občanov nášho mesta využíva bicykle ako GPS a preto sme urobili výber
z niektorých článkov z vyhlášky č. 464/2009
Z.z. MDPaT SR z 3. novembra 2009, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách.
Pokyny pre cyklistov
Skontrolujte si, či má váš bicykel:
• dve na sebe nezávislé účinné brzdy s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku (okrem bicyklov pre deti predškolského
veku, ktoré sú vybavené protišliapacou
brzdou),
• zadné odrazové sklo červenej farby, ktoré
môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom,
• predné odrazové sklo bielej farby,
• oranžové odrazové sklá na stranách pedálov (môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi či odeve),
• na prednom a zadnom kolese najmenej
jedno bočné odrazové sklo oranžovej farby
na každej strane kolesa,
• obidve odrazové sklá alebo svietidlá pevne
uchytené vo výške 25–90 cm nad cestou.
Tieto odrazky musíte mať vždy, teda aj cez
deň. Je to na každom z nás, či si vybavíme bicykel odrazkami alebo oblečieme reflexnú vestu
a na členky pripevníme retroreflexné pásiky.
Pri zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vy-

bavený zariadeniami pre svetelnú signalizáciu
a osvetlenie:
• svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom, nastaveným a upraveným trvalo tak,
aby svietilo pred bicykel najviac 20 m,
• v obci ak svieti verejné osvetlenie, môže byť
svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielej farby,
• svietidlom svietiacim dozadu červeným
svetlom, ktoré môže byť kombinované so
zadnou červenou odrazkou alebo nahradené červenou blikačkou,
• zdrojom elektrického prúdu (dynamo alebo
baterku, ktorá vydrží svietiť aspoň 1,5 hodiny bez prerušenia).
• svetlo svietidla na bicykli musí byť vpredu
a vzadu viditeľné v noci na vzdialenosť
najmenej 150 m (v prípade, že nie je hmla,
hustý dážď alebo sneženie).
V noci, za hmly, hustého dažďa alebo sneženia musíte mať na bicykli vpredu i vzadu svetlo,
nestačí len vesta.
Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom
na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne
pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh
dieťaťa.
Nosič na bicykli musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať bezpečnosť
jazdy.
Bicykel vybavený postrannými pomocnými
kolieskami nemožno používať v cestnej premávke a kolobežka určená na prevádzku v cestnej

premávke musí byť vybavená tak ako bicykel
(svetlá, odrazky a pod.).
Od 15. októbra platí, že cyklisti a korčuliari
na kolieskových korčuliach musia mať mimo
obce na hlave riadne pripevnenú ochrannú prilbu. Deti do 15 rokov musia povinne jazdiť (bicykel, kolieskové korčule) v prilbách i v obci (aj
keď ide ku kamarátovi do susednej ulice). Deti
do 10 rokov musia mať sprievod osoby staršej
ako 15 rokov.
A pozor na pokuty! Za ohrozovanie účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého
bicykla, ručným vozíkom, vedením psa alebo
prepravou väčších predmetov môžete dostať
pokutu 60 €. Cyklista, ktorý nemá pri zníženej
viditeľnosti na sebe reflexné prvky alebo bezpečnostný odev, zaplatí pokutu 30 €.
Ak vás zastavia príslušníci PZ a dostanete
pokutu (čo vzhľadom na stav štátneho rozpočtu
pravdepodobne dostanete) rýchlo prídete na to,
že lacnejšie by bolo kúpiť si sadu povinnej výbavy. A ak nedajbože dôjde k nehode, vtedy zistíte,
že na svete nie sú peniaze, ktoré by dokázali tlmiť bolesť a žiaľ...
Neodkladajte preto nákup povinnej výbavy,
lebo v zime je tma už o pol štvrtej.
Ani chodcom neuškodí, ak majú na sebe reflexnú vestu, lebo vždy, keď križujú cestu, budú
už z diaľky svietiť „Pozor, tu som!“. Majte na
pamäti, že vodič nemôže zareagovať na niečo,
čo nevidí.
Lóránt Talamon
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Cena mesta 2009
poďakovanie
Poslanci MsZ schválili návrhy na ocenenie ôsmich občanov na Cenu mesta za rok 2009 za
zásluhy o rozvoj mesta.
Je sychravý zamračený večer 6. novembra
2009, no kongresová sála dýcha slávnostnou
a dôstojnou atmosférou.
Ocenenie z rúk pána primátora s kyticou
červených ruží som prevzala úprimne dojatá,
poctená a šťastná. Za štyri desaťročia som učila, vychovávala stovky žiakov a črty mnohých
tváričiek s neskrývaným šibalstvom v očiach si
dodnes pamätám. Statočne sme zdolávali úskalia pravidiel a ich výnimiek v gramatike slovenského jazyka, učili sme sa chápať a objektívne
hodnotiť zložité historické procesy minulosti
i súčasnosti, rešpektovať nadčasové morálne
hodnoty a zásady.
Učiteľstvo nie je práca. Je to neľahké povolanie, je to krásne, zodpovedné a ušľachtilé poslanie. Bolo mojim životným snom, snom, ktorý
sa naplnil. Deti ma rešpektovali a ich študijné
a životné úspechy ma naplňujú šťastím.
Prastaré porekadlo – „Zíde z očí, zíde z mysle“ – má tiež svoje výnimky. Za všetkých, ktorí
nezabúdajú, to tlmočili tóny klavírneho recitálu,
básnické úvahy, populárne piesne šarmantných speváčok a slová uznania pána primátora.
Nádherný večer. Usmiate tváre priateľov, známych, spoluobčanov, gratulácie.
Ďakujem Mgr. Júlia Mináriková

   dopisovatelia / šport

Činnosť klubu dôchodcov
Je tu koniec roka, zas budeme o rok starší.
Roky ubiehajú, ale zato ešte máme elán a optimizmus do života.
V dňoch 20. 8.–23. 8. 2009 sme boli
v Csorvási na priateľskom stretnutí z príležitosti 10. výročia uzavretia priateľstva medzi
Sládkovičovom a Csorvásom. Zúčastnilo sa
13 členov KD. V mesiaci august sme roznášali mestské noviny.
V dňoch 28. 8.–30. 8. z príležitosti 10. výročia družby medzi Sládkovičovom a Csorvásom nás navštívili členovia KD z Csorvásu.
Pri tejto príležitosti naše členky piekli zákusky pre MsÚ.
Dňa 5. 9. sme boli na výlete v T. Tepliciach
a Piešťanoch, počasie nám prialo, dobre sme
sa cítili. Cestou sme sa zastavili v reštaurácii Forman, kde sme sa občerstvili. Nieje nad
spoločným výletom, je to krajší a lepší zážitok, ako keď sa ide individuálne. Zúčastnilo
sa 39 členov.
Dňa 11. 9. sme oslavovali všetky meniny
v reštaurácii Jamajka. Zúčastnilo sa 59 členov.
Dňa 20. 9. sme boli v Pezinku na vinobraní,
len škoda, že málo členov sa zúčastnilo. Počasie bolo výborné, program dobrý, mali sme
dobrý zážitok.
Dňa 23. 10. usporiadal MsÚ posedenie
pri príležitosti mesiaca Úcty k starším vo vy-

sokej škole, na ktorom sa zúčastnila väčšina
našich členov. Touto cestou ďakujeme v mene
našich členov MsÚ za túto pozornosť.
Dňa 25. 10. okresná organizácia SMER Galanta zorganizovala kultúrny program z príležitosti mesiaca Úcty k starším, ktoré sa konalo v Inovatechu. Naši členovia sa zúčastnili
v hojnom počte.
Dňa 6. 11. sme boli na udeľovaní Ceny mesta, na ktorom boli vyznamenané aj naše členky Margita Szalayová a Viola Chudá.
Pred voľbami do VÚC Trnava sme boli na
mítingoch a niektorí kandidáti nás navštívili
v klube.
Dňa 27. 11. sme mali posedenie z príležitosti Kataríny. Cítili sme sa výborne, na dobrú
náladu nám hral L. Gál. Škoda, že tento rok
nemohli medzi nás prísť zástupcovia MsÚ,
nakoľko boli zaneprázdnení.
Nielen zábava, ale aj smútok nás zastihol.
Tento rok nás opustilo 9 členov. Pribudli aj
noví členovia, ale boli by sme radi, keby ich
bolo ešte viac. Preto oslovíme mladších dôchodcov, aby sa prihlásili za členov klubu.
Končí sa rok 2009, dúfame, že sa veselo rozlúčime so starým rokom a Silvestra oslávime spoločne. Touto cestou prajeme všetkým
všetko najlepšie, veľa zdravia v roku 2010
a ďalších rokov.
Klub dôchodcov

Zelená je tráva, futbal to je hra…
Futbal je bez konkurencie najobľúbenejší šport na celom svete
a hrajú ho milióny nadšených
futbalistov na všetkých kontinentoch. My vám dnes predstavíme Romana Sablera, nádejného
futbalistu, ktorý sa „vyliahol“
v sládkovičovskom Slavoji, ale
dnes hrá za Senec. Roman je žiakom ôsmej triedy a hoci takmer
všetok svoj volný čas venuje
športu, aj v škole patrí medzi
dobrých žiakov.
Kedy a kde si začal s futbalom?
• Ako sedemročný som začal
trénovať v žiackom družstve
Slavoj Sládkovičovo a mojim
prvým trénerom bol Lóránt
Pokorný.
Aký bol ujo Lolo tréner?
• Bol prísny a náročný, ale veľmi
veľa ma naučil.
Kde hráš dnes?
• Už štvrtý rok hrám v Senci, momentálne za družstvo
starších žiakov ŠK SFM
Senec, ktoré vedú tréneri Miko
a Pisoň.
Akú súťaž hráte a na akom
poste si?
• Minulú sezónu 2008/09 sme
hrali II. regionálnu ligu a aj
26 gólov, ktoré som za sezónu
strelil, nám dopomohlo k peknému 4. miestu. Teraz hráme

I. ligu starších žiakov západ.
V tejto súťaži hrajú najlepšie
žiacke družstvá zo západného
Slovenska, teda samozrejme
Senec a okrem nás ešte AS
Trenčín, FC Nitra, SH Senica,
MFK Dubnica, FC Spartak
Trnava, ŠK Slovan Bratislava,
FK Púchov, Inter Bratislava,
PVFA Bratislava, TJ Spartak
Myjava, Záhoran Kostolište,
FK Slovan Levice a FK Mesto
Prievidza. Momentálne ešte
nie sme najlepší z najlepších
a po jesennej časti súťaže sme
v strede tabuľky na 9. mieste.
Ja hrám na poste ľavého
útočníka.
Ako zvládaš tréningy a dochádzanie?
• Trénujeme 4 × týždenne a na
tréningy ma vozí ocino autom
alebo cestujem vlakom. Je to
časovo dosť náročné, lebo zo
školy idem rovno na tréning,
vrátim sa večer, porobím si
úlohy a je čas ísť do postele.
Cez víkendy hráme zápasy
a tak mi veľa voľného času
neostáva.
Ako sa ti darilo v jesennej
sezóne a ktorý zápas bol pre
teba najúspešnejší?
• Mne aj celému manšaftu sa
darilo celkom dobre. Ja som
strelil spolu 6 gólov a najrad-

šej spomínam na zápas proti
Senici, ktorý sme vyhrali 2:0
a ja som strelil obidva góly.
Úspechom je aj to, že som sa
zúčastnil medzinárodného
turnaja v Bratislave, kde som
reprezentoval Bratislavský
kraj.
Čo považuješ za svoj najväčší
futbalový úspech?
• V tomto roku ma vybrali ako
náhradníka do žiackej reprezentácie. Absolvoval som tri
zrazy a na základe výsledkov
si tréneri vybrali káder reprezentačného mužstva starších
žiakov.
Čo ťa čaká po sezóne?
• Ešte teraz v decembri idem
na medzinárodný futbalový
turnaj do Českej republiky
a s celým seneckým mužstvom
sa chystáme na zimné sústredenie do Rajeckej Lesnej.
Je futbal drahý šport?
• Každý hráč v našom družstve
platí mesačne príspevok 20 €
a z týchto peňazí sa čiastočne
hradia náklady manšaftu.
Musím si kupovať kopačky,
platiť dochádzanie na treningy
a zápasy, ale moji rodičia mi
fandia a tak sa to dá zvládnuť.
Čo ťa baví okrem futbalu?
• Podľa rodinnej tradície som aj
dobrovoľným hasičom a súťa-

žím za žiacke družstvo DHZ
Sládkovičovo.
Aké sú tvoje športové ambície?
• V budúcnosti by som samozrejme chcel hrať najvyššiu ligovú
súťaž, ale teraz, po jarnej časti
súťaže ma čaká prestup do
vyššej vekovej kategórie. Spolu
asi s desiatimi spoluhráčmi
z družstva starších žiakov sa
chceme dostať do seneckého
manšaftu mladších dorastencov.
Čo je na futbale najlepšie?
• Radosť z hry, dobrá partia kamarátov, víťazné zápasy,...
A čo nemáš rád?
• Rozčvičky. To je najneobľúbenejšia časť tréningov, ale
vydržím to, lebo sa teším, že si
zahrám futbal.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
ti veľa športových úspechov.

Záujemci
o nákup zábavnej
pyrotechnicky volajte
0903 214 325

šport / kvíz   

		

ŽIVOT V SL ÁDKOVIČOVE • 6/2009 • str. 13

Ohlas na článok
„Oslavy 65. výročia SNP“
V minulom čísle autor článku p. Dömötör, ako ho poznám, isto nie
úmyselne uviedol, že poslanci MsZ svojou neúčasťou túto akciu bojkotovali. Z dokumentačných snímok je však zrejmé, že aspoň štyria
poslanci (Pavol Bartaloš, Ján Németh, Béla Zsille a Mária Halásová)
sme sa kladenia vencov zúčastnili. Pre objektivitu je potrebné uviesť,
že kladenie vencov bolo spojené s oslavou 10. výročia družby s maďarským mestom Csorvás.
Pavol Bartaloš, poslanec MsZ

Baraní most
OZ Ponvagli ďakuje primátorovi mesta Ing. Antonovi Szabóovi a členom mestskej polície, že akútny problém – rozkrádanie Baranieho mosta – prišli riešiť aj v nedeľu poobede, v čase ich osobného voľna.
Na „neznámych“ páchateľov podali trestné oznámenie a ostatné je
už v rukách štátnych orgánov. Nezostáva nám nič iné, len dúfať, že aj
tieto budú postupovať tak rýchlo a rozhodne ako pán primátor a mestskí policajti.
Lóránt Talamon

V roku 2009 oslávili respektíve oslávia svoje jubileá
50 roční
Andrej Audi, Eva Baloghová, Marta Balogová,
Marie Baničová, Viera Barciová, Milan Barcuch, Edita Barcuchová, Jozefína Bayerová,
Jozef Blažko, Alžbeta Bondorová, Mária Bruncviková, Viliam Brunner, Anna Csanakyová,
Jozef Dančo, Peter Droppa, Ladislav Dubovický, Mária Dudášová, Ing. Ján Ďurík, Ing.
Alžbeta Ďuríková, Ľubomír Feješ, Anna Fekulová, Tibor Flaškár, Karolina Flaškárová,
Mária Frantová, Tibor Gál, Mária Hajníková,
Jolana Halászová, Mária Hamarová, Vojtech
Hatvani, Mária Holcpachová, Ondrej Hrbán,
Viliam Hrbán, Daniela Hrbánová, Veronika
Hrdlicová, Peter Hulín, Zoltán Chudý, Jaroslav Janík, Marián Jurný, Jarmila Károlyiová,
Jozefína Kolláriková, Jarmila Kopáčiková,
Žofia Kostolániová, Ing. Ľuboš Krajčovič,
RNDr. Dáša Krajčovičová, Alexander Križan, Helena Križanová, Zuzana Križeková,
Oľga Kučeráková, Rozália Kukiová, Anna
Kukiová, Alžbeta Kutaková, Anton Lakatoš,
Zlata Lakatošová, Karol Lošonský, Alexander Lukovič, Nataša Madrová, Marta Majová,
Katarína Mezeiová, Katarína Mišovičová, Eva
Molnárová, Ladislav Nagy, Zoltán Németh,
Katarína Rajčányová, Eva Reindlová, Alžbeta
Rothová, Miroslav Rusnák, Alžbeta Salajová,
Monika Schäfferová, Štefan Szelepcsényi,
Vlasta Šidová, Marián Šípoš, Imrich Štanga,
Margita Štiaková, Anton Tengeri, Peter Tóth,
Peter Valent, Pavol Valo, Aladár Varga, Zuzana
Vargová, Jana Vargová, Katarína Vinceová,

Viera Vlasáková, Ing. Gabriel Weisz a Pavel
Zádamský
60 roční
Karol Barinka, Irena Bendeová, Mária Bendeová, Irena Bilická, Arpád Bilický, Gabriela
Bošanská, Helena Botlová, Gabriela Brunnerová, Ladislav Buchlík, Danuša Burská,
Alžbeta Cichová, Terézia Čanakyová, Anna
Čanigová, Mária Dumanová, Barnabáš Farkaš, Ľudovít Gál, Katarína Gálová, Arpád
Grunza, Štefan Hajdu, Marta Herczogová,
Ján Holík, Eva Hollósyová, Marta Horváthová,
Magdaléna Horváthová, RSDr. Vojtech Hrbán,
Kamila Kajanová, Ján Klein, Ján Kováč,
Milan Krajčovič, Ladislav Kramarics, Magdaléna Kramaricsová, Mgr. Anna Kubíková, Ján
Kurina, Ladislav Lakatoš, Alžbeta Lanczová,
Mária Lászlová, Mgr. Pavol Macura, Mgr.
Mária Macurová, Štefan Matejdes, Ing. Štefan Mikuš, Anna Mišovičová, Alžbeta Nagyová, Alžbeta Orlíková, Alica Pailingerová,
Anton Pethő, Ján Pethő, Terézia Pethőová,
Otília Pethőová, Alexander Petrovič, Michal
Póňa, Jozef Pudmerický, Mária Rečková, Anna
Rybnikárová, Etela Somogyiová, Pavol Stolár,
Ladislav Szalay, Anna Szalayová, Peter Šafránek, Imrich Šipoš, Vojtech Šmeringa, Milan
Šuľan, Aladár Šurnovský, Eva Tkáčová, Vincent Torma, Elena Wittenbergerová, Jaroslav
Zamrazil, Vincent Zárecký, František Zatko,
Ján Zelman, Anna Zelníková, Margita Zlatohlávková a Milan Žiak

70 roční
Božena Bálová, Andrej Bobík, Gizela Bondorová, Mikuláš Čano, Rozália Ďuríčková, Mária
Ďuríková, Zoltán Herczog, Gizela Jungová,
Ján Kakvicz, Július Kapucza, Štefan Karika,
Vojtech Katona, Ernest Kirpál, Rozália Krajčovičová, Zuzana Krišková, Tibor Krommer,
Edita Kubicová, Rozália Lakatošová, Klára
Maceková, Milan Mackura, Anna Maková,
Oľga Mayerová, Katarína Melišková, Angela
Mészárosová, Margita Morvaiová, Štefan Nagy,
Margita Nyitraiová, Jolana Pelecová, Veronika
Preisingerová, Etela Sárkányová, Alexander
Sipos, Mária Skalnická, Janka Šimurdová,
Judita Škultétyová, Helena Špániková, Štefan
Takács, Juliana Takácsová, Mária Takácsová,
Alžbeta Tavaliová, Ľudovít Torma a Július
Vígh
80 roční
Ján Bendík, Júlia Bondorová, Ondrej Brehovský, Pavol Feješ, Helena Katonová, Viktória Krommerová, Alžbeta Lovciová, Alžbeta
Magyaricsová, Hermina Reindlová a Helena
Takácsová
90 roční
Ján Antalec, Štefan Mikuš a Helena Tornyaiová.
Najstarší obyvatelia mesta
Terézia Dumanová, Helena Katonová a Terézia Vinceová.

Vyhodnotenie kvízu
Na otázky uverejnené v minulom čísle sme do redakcie dostali 42
odpovedí a na Mestkom vianočnom koncerte boli z úspešných lúštiteľov
vylosovaní traja, ktorí obdžali naozaj krásne ceny. Prvú cenu – televízor, ktorý venoval pán Alexander Bende vyhrala Anna Kakvicová,
druhú cenu – permanentku na Termálne kúpalisko Vincov les získala Rozália Frantová a MP4 prehrávač, ktorý venoval Ing. Anton Szabó
si odniesla Eva Bodová. Úspešným lúštiteľom gratulujeme a všetkým
ďakujeme za účasť v súťaži.
Pre kontrolu uvádzame správne odpovede.
1. Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószeg) nachádzame v listinách kráľa Bélu IV. Z ktorého roku sú tieto listiny? 1252
2. V roku 1582 obec dostala prvýkrát štatút mesta. Napíšte dátum
(deň, mesiac, rok), kedy sa Sládkovičovo (Diószeg) stalo mestom.
				
1.1.1983
3. Kedy vyšli prvé mestské noviny Život v Sládkovičove?
				
1.4.1992
4. Koľko poslancov má Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove?
				
13

5. Napíšte názov vyššieho územného celku v našom kraji a mesto
v ktorom sídli. Trnavský VÚC, Trnava
6. Vysoká škola v Sládkovičove má tri fakulty. Ktoré sú to?
				
Fakulta sociálnych štúdií, Fakulta verejnej 		
		
správy, Fakulta práva
7. V areáli Termálneho kúpaliska Vincov Les je termálny vrt, z ktorého vyteká teplá voda, ktorá priaznivo pôsobí na celkové uvoľnenie organizmu a na poruchy pohybového ústrojenstva. Koľko
stupňov má táto voda? 62 stupňov
8. Ktorý cisár osídlil našu obec v roku 1786 nemeckými roľníkmi
a remeselníkmi? Cisár Jozef II.
9. V ktorom roku začal svoju prvú kampaň cukrovar v Sládkovičove, vybudovaný akciovou spoločnosťou rakúskych bankárov,
ktorých viedla rodina baróna Karla Kuffnera?
			
1868
10. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa v terajšej našej obci nachádzalo len niekoľko obývaných domov. Napíšte počet koľko ich bolo.
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spoločenská kronika

Slávnostné stretnutie
50 a 60-ročných jubilantov
Mestský úrad spolu so Zborom pre občianske záležitosti v Sládkovičove zorganizoval dňa 17. októbra 2009
v jedálni vysokej školy na Richterovej ul. slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov.
Síce bolo menej prihlásených jubilantov ako po minulé
roky, ale zábava medzi nimi vôbec nezaostala. Aj menšia skupina ľudí sa vedela nádherne zabaviť, zatancovať
a porozprávať sa medzi sebou. Prajeme všetkým jubilantom veľa úspechov v živote, aby si našli čas jeden pre
druhého.
E. Kyselová, matrikárka

Spoločenská kronika mesta
Zosobášili sa
Juraj Lehocký (Sládkovičovo)
a Monika Bányaiová (Senec)
Zdenko Ďuriaš (Kysucké Nové Mesto)
a Andrea Tavaliová (Sládkovičovo)
Peter Trusina (Modra)
a Ľubica Letavayová (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa
Emma Cassidy Stifterová, 6.10.2009
Peter Polák, 19.10.2009
Miloslav Slúka, 26.10.2009
Hana Žgančíková, 19.11.2009
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
Alžbeta Brezinová (60) 13.10.2009
Anna Čuláková (84) 22.10.2009
Jozef Preisinger (74) 25.10.2009
Vendelín Dolán (58) 10.11.2009
Adam Matejdes (65) 13.11.2009
Mária Novomestská (62) 27.11.2009.
Marek Szöllősy (26) 5.12.2009
Nech odpočívajú v pokoji...

Spomíname

Dňa 12. novembra 2009 zomrela v USA
Lousianne Lilly Kuffner Glickman,
dcéra Cary Caroliny von Haebler a baróna Raoula
Kuffnera de Diószegh, nevlastná dcéra
Tamary de Lempickej.
Narodila sa 30. januára 1925 v Diószegu, študovala
na internátnej škole vo Švajčarsku a tesne pred
II. svetovou vojnou emigrovala spolu so svojou
nevlastnou sestrou Kizette do USA. Tam viedla veľmi
rozmanitý a úspešný život. Usadila sa v Californii,
kde študovala na Stanfordskej univerzite, vydala
sa, vychovála dve deti a začala podnikať. Spolu so
svojou životnou láskou, manželom Nathanielom
(Buddym), vlastnili obchod s dámskou módou
a spoločnosť s kuriérskymi službami. Louis vnášala
do ich života a práce vznešenosť, štýl a inteligenciu.
Na dôchodok sa presťahovali do Medfordu v štáte
Oregon, kde si splnila svoj celoživotný sen
a venovala sa umeniu a zvieratkám.
Navždy na ňu budú spomínať jej manžel Buddy,
dcéra Carola Lindguist, syn Robert Ekholm
s manželkou Beverly, nevlastná dcéra Jane
Glickman Cavala s manželom Johnom a všetky jej
milované vnúčatá a pravnúčatá.
Zomrela posledná členka Kuffnerovskej rodiny,
ktorá ešte žila v našom meste a jej rovesníci si ju
možno pamätajú ako malé dievčatko z kaštieľa.

S hlbokým zármutkom ďakujeme
všetkým, ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu drahú mamičku
Juditu Bystrickú,
ktorá nás navždy opustila dňa
12. septembra 2009 vo veku 86
rokov.
dcéra Ružena a syn František
s manželkou
Dňa 22. októbra 2009 nás navždy
opustila naša milovaná matka,
babka a prababka
Anna Čuláková, rod. Kubišová.
S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým, ktorí ju
odprevadili na poslednej ceste.
milujúca dcéra a syn s rodinami
Smútiaca rodina s hlbokým
zármutkom ďakuje všetkým, ktorí
odprevadili na poslednej ceste
Jozefa Preisingera,
ktorý nás 25. októbra 2009 navždy
opustil.
smútiaca manželka, syn, nevesta
a vnuk Tomáš
So zármutkom v srdci sme dňa
17. novembra spomínali na nášho
drahého manžela, otca, dedka
a svokra
Jána Perašína
v deň 1. výročia jeho úmrtia.
smútiaca manželka, deti s rodinami
a vnúčatá

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.

S láskou spomíname na
Etelku Karsayovú
pri príležitosti 1. výročia jej úmrtia.
Smútiaca rodina
…a tá strata stále bolí a zabudnúť
nedovolí,… S hlbokým zármutkom
v srdci a láskou spomíname na
drahého manžela, otca a deda
Zigmunda Dumanna,
ktorý nás navždy opustil
24. novembra 2008. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
manželka a synovia s rodinami
Dňa 12. decembra 2009 uplynulo
10 rokov od úmrtia
Ladislava Józsu.
Ďakujeme rodine, priateľom
a známym za tichú spomienku,
ktorú venovali jeho pamiatke.
manželka Ida, synovia Tibor a Gábor
a vnučka Vivienne
S hlbokým zármutkom spomíname
na nášho drahého otecka
Františka Bystrického,
ktorý nás navždy opustil pred
15 rokmi dňa 5. decembra 1994.
S láskou spomínajú dcéra a syn
s manželkou
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