INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

ŽIVOT

V SLÁDKOVIČOVE

ČAKANIE NA ZÁZRAK

VYDÁVA MESTO
SLÁDKOVIČOVO
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POZVÁNKY
Mesto Sládkovičov
pozýva širokú verejnosť

MESTSKÝ PLES,

na
ktorý sa uskutoční v piatok
18. januára 2008
so začiatkom o 19 hod. v jedálni VŠ
na Richterovej ulici v Sládkovičove.
Vstupné 300,- Sk na osobu (v cene je
zahrnutá večera a malé občerstvenie).
Do tanca hrá skupina REMIX.

Predpredaj vstupeniek je v mestskej knižnici.
Dobrovoľný hasičský zbor Sládkovičovo
a Spoločná koalícia Sládkovičovo,
srdečne pozývajú občanov
mesta Sládkovičova

FAŠIANGOVÚ
ZABÍJAČKU,
na

Viackrát sme už videli menšie zázraky, triky
kúzelníka, o ktorých sme vedeli, že sú len ilúziou, ale je dobré veriť v zázraky. Pre tých, korí
žili v časoch, keď bola najväčším pokladom
dobrá kniha, televízia znamenala veľký zázrak
a vstup veľkého sveta do malej izbičky. Potom
objavili internet a ďalšie technické zázraky, ktoré očarili ľudí.
Za novými technickými zázrakmi nestálo nič
iné ako kapitál, ktorý musí stále otvárať nové
trhy a musí produkovať zisk. Časť profitu sa potom používa na výskum nových vecí, ktoré sa
postupne objavia v každej domácnosti.
Sprievodným javom začarovaného kruhu je
rýchla devalvácia hodnôt, zvýšená kriminalita
a násilie. Čo sme dnes považovali za zázrak,
za rok už nemá žiadnu hodnotu.
Pred Vianocami prezeráme katalógy, porovnáme gigabajty a plánujeme nákup i-podu.
Chceme, aby tohtoročné darčeky boli hodnotnejšie, ako tie vlaňajšie.
Ale kde sú už minuloročné darčeky, kde sú
vlaňajšie zázraky? Chceme nové, chceme krajšie. Všade vládne nervozita a podráždenosť,
lebo sa začal predvianočný zhon. Predtým, ako
úplne prepadneme panike a nákupnej horúčke,
zastavme sa a spolu sa trochu zamyslime nad
tým, čo sa v týchto dňoch deje.
Je advent a podľa zvykov našich predkov
by sme sa mali v pokoji a v tichosti pripraviť
na veľký sviatok. Zapáľme si adventnú sviečku
a urobme všetko tak, aby sme sa na tento svia-

tok dostatočne pripravili.
Ľudský život je konečný. Postupne sa nám
krátia dni tak, ako sa krátia dni teraz koncom
roka. Ale my veríme, že prídu Vianoce, príde
znovu narodenie a život dostane šancu na ďalšie pokračovanie.
Občas by sme mali myslieť aj na Vianoce,
ktoré budú pre nás tie posledné. Ako sme žili,
čo sme urobili tu na zemi? Ako zúčtujeme ten
svoj tálentum, ktorý sme dostali ako dar od života, keď príde náš čas?
Verím, že pochopíme najväčší zázrak dejín
ľudstva a budeme si viac vážiť veľký sviatok,
ktorý nám každý rok prinesie šancu na pokračovanie.
Večer, pri sviatočnom stole, keď zapálime
sviečku, mali by sme sa vrátiť k udalostiam,
ako sa narodil Ježis Kristus. Všetko je dôležité,
nič nie je náhodné a všetko má svoj význam.
Svätá rodina, maštaľ, pastieri, ktorí poskytli pomoc a traja králi, ktorí nasledovali Betlehemskú
hviezdu. To je ten zázrak, ktorý nám môže dať
dostatok síl na pokračovanie.
Po Vianociach sa predĺžia dni a postupne
sa vytráca tma „Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme tedy skutky temnosti a oblečme si
zbrane svetla. (Rim 13,12)“
K tomu pokračovaniu vám prajem veľa zdravia a dostatok síl. Prajem vám krásne Vianoce v kruhu svojich blízkych a šťastný nový rok
2008.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

ktorá sa uskutoční dňa 26.1.2008
od 8. hod. na námestí
pri požiarnej zbrojnici.
Sprievodným programom bude

I. SLÁDKOVIČOVSKÝ
KLOBÁSKOVÝ
FESTIVAL,
na ktorom budú súťažiť dvojčlenné
družstvá vo výrobe klobás.
Príďte sa zabaviť a pochutiť si
na tradičných zabíjačkových
špecialitách!
Tešíme sa na stretnutie s vami!

za prípravný výbor František Ruman.
Dobrovoľný hasičský zbor Sládkovičovo
vás pozýva

HASIČSKÝ PLES,

na
ktorý sa uskutoční v sobotu 23.2.2008
v priestoroch Vysokej školy
v Sládkovičove od 19. hod.
O dobrú náladu sa postará hudobná
skupina Dušana Fóku.

Vstupenky si môžete objednať u p. Romana
Sablera, tel: 0903214325.
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CENA MESTA 2007

V

tento kr ásny
vianočný čas chcem všetkým
občanom mesta
Sládkovičovo popriat'
vel'a zdravia, št'astia
a lásky a do nov ého roku
2008 vel'a elánu, vytrvalosti
a úspechov v pr áci
i v osobnom živote.
JUDr. Renáta Zmajkovičová,
poslankyña NR SR
JA SOM

SVÄTÝ MIKULÁŠ,

MODLITE SA OTČENÁŠ,
DOBRÝM DIETKAM DÁM KOLÁČ
A ZLÝM LEN UHLIE A KORBÁČ...
Kedy začína zima? Keď napadne
sneh? Keď začne advent? Deti to dobre
vedia – zima začína keď príde Mikuláš
s anjelom a čertom a preto vždy tak netrpezlivo čakajú 6. december. Sneh sme
síce toho roku nemali, ale Mikuláš predsa len prišiel aj so sprievodom, veď pred
podnikateľským inkubátorom ho čakala
kopa detí. Tentoraz nás trošku potrápila
technika a program nedopadol celkom
na 100 %, ale maškrtiek Mikuláš doniesol za tri koše a tak deti určite neprišli
na prázdno. Odvážni recitátori a speváci
predviedli, čo sa v škôlke alebo v škole
naučili a dostali za to od Mikuláša sladkú odmenu. Všetci sa s vtipným a dobrosrdečným Mikulášom, krásnym anjelom
a strašným čertom vyfotili a rozišli sa
spokojne domov, pripravovať sa na Vianoce. Ani vy nezabudnite, že dobrých
ľudí poteší aj malý darček z lásky viac
ako najdrahší luxusný dar.
ES

Mesto Sládkovičovo už po tretíkrát udeľovalo CENY MESTA významným osobnostiam,
ktoré sa svojou prácou pričinili o rozvoj, zveľaďovanie a šírenie dobrého mena Sládkovičova
doma i za hranicami.
Toto malé mesto dnes prežíva novú etapu
rozvoja, ale to rozhodne neznamená, že sa
všetci pozerajú iba do budúcnosti. Starostlivo
a s láskou sa pozerajú i do minulosti, lebo ako
hovorí klasický citát: Kto si necení svoju minulosť, nezaslúži si svoju budúcnosť. Cena mesta
je poďakovaním, tým občanom Sládkovičova,
ktorí sa významnou mierou pričinili o to, aby sa
toto mesto rozvíjalo a aby jeho život bol kvalitný, pestrý a zmysluplný.
V roku 2007 bolo toto významné ocenenie
v oblasti kultúry udelené citarovej skupine Dió
héj, ktorá patrí k špičkovým súborom slovenskej folklórnej scény a svoji umením očarila
divákov v mnohých európskych krajinách, ale i
na kultúrnych podujatiach na Slovensku a pani
Zuzane Zelinkovej, ktorá sa venuje umeleckému prednesu a reprezentuje naše mesto na
významných recitačných súťažiach.
V oblasti výchovy a vzdelávania Cenu mesta
získali za svoju dlhoročnú a záslužnú pedagogickú prácu pani Mária Červenková, bývalá učiteľka a riaditeľka materskej školy a pani Edita
Bacsová, učiteľka Základnej škole Sándora
Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským
v Sládkovičove.
V oblasti športu boli ocenené dva úspešné
športové oddiely, ktoré v tomto roku vybojovali
postup do vyšších súťaží a to stolnotenisový
oddiel Slavoja Sládkovičovo, ktorého A družstvo
postúpilo do I. ligy a kolkársky oddiel Slavoja

mesto informuje

Sládkovičovo, ktorý v sezóne 2005/2006 postúpil do I. ligy a hneď v prvom roku túto súťaž
vyhrali a postúpil do Extraligy.
Firme HORDEUM bola udelená Cena mesta
za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a významný prínos k šíreniu dobrého
mena nášho mesta doma i za hranicami Slovenska. Táto šľachtiteľská stanica, ktorá bola
založená v roku 1912, obdržala z rúk primátora
mesta Ing. Antona Szabóa aj mimoriadnu cenu
Karola Kuffnera, udelenú pri príležitosti dvoch
významných jubileí - 140. výročia založenia
CUKROVARU a 160. výročia narodenia Karola
Kuffnera, zakladateľa cukrovaru i tejto šľachtiteľskej stanice.
Ceny mesta boli udelené aj bezpríspevkovým
darcom krvi. Pani Zuzane Nagyovej, ktorá je už
niekoľko rokov držiteľkou Diamantovej plakety
MUDr. Jana Janského a pred nedávnom dosiahla neuveriteľných 100 odberov krvi a pánovi
Danielovi Kollárikovi, ktorý je držiteľom Zlatej
plakety MUDr. Jana Janského za 40-násobné
bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Za všetkých ocenených sa poďakoval Ing.
Ľudovít Sleziak, CSc., riaditeľ firmy Hordeum
a v svojom príhovore vyzdvihol fakt, že táto
novodobá tradícia si za tri roky získala v živote
mesta svoju prestíž a pre všetkých jej držiteľov
je nielen poďakovaním za vykonanú prácu, ale
aj záväzkom do budúcnosti.
Ak každý občan mesta, čo len jedným
nápadom, iba troškou práce navyše, prispeje
k spoločnému dielu, určite bude Sládkovičovo
krajším mestom a krajším domovom pre všetkých svojich občanov.
ES
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10. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 12.12.2007
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• MVDr. Bartaloš upozornil na smetisko na
Fučíkovej ulici v prvom dome od stanice,
primátor mesta odpovedal, že mesto osloví
vlastníka k vyčisteniu pozemku,
• Ing. Karsay upozornil na nevhodne parkujúce
kamióny pred reštauráciou Krokodíl v obedňajších hodinách, situáciu žiadal riešiť s pomocou mestskej polície, dopravného inšpektorátu a aj VÚC, primátor mesta odpovedal,
že na tomto mieste nie je zákaz zastavenia
a nápravu musí robiť aj podnik, ktorý situáciu
zapríčinil,
• p. Brunner zareagoval na zasadnutie pracovného zastupiteľstva, kde kriticky poukázal
na skutočnosť, že informácie zo zasadnutí
sú nevhodným spôsobom interpretované
dotknutým osobám. Nakoľko on nemá nikdy
problém verejne prejaviť svoj názor poslanca
pri opakovaní takýchto situácií bude za zrušenie pracovných zastupiteľstiev, primátor
mesta potvrdil, že aj on už mal v ten večer
reakciu na niektoré diskutované témy,
• p. Frantová mala pripomienku k odvozu separovaného zberu a taktiež poukázala na neporiadok na parkovisku pred starým mlynom
na Pionierskej ulici,
• Bc.Zsille poukázal na existujúce VZN mesta,
podľa ktorého treba postupovať a vyberať
poplatok za každý deň.
Hlavný kontrolór mesta JUDr. Ružič vykonal
kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia MZ.
Poslanci MZ na 10. zasadnutí prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Mesto Sládkovičovo podľa zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanoveniami §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

vyhlasuje
verejnú obchodnú súťaž

na predaj nehnuteľností v katastrálnom území
Sládkovičovo:
Na pozemok parcely č. 1247/1, zastavaná plocha
vo výmere 2148 m2, parcely č. 1247/2, zastavaná
plocha vo výmere 131 m2, parcely č. 1247/3,
zastavaná plocha vo výmere 30 m2, parcely č.
1247/4, zastavaná plocha vo výmere 34 m2 vrátane stavby s. č. 4 na pozemku parcely č. 1247/2,
skladu s. č. 1739 na pozemku parcely č. 1247/3
a kovového prístrešku na pozemku parcely č.
1247/1, vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo
v celosti, za nasledovných podmienok:
1. Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote najneskôr do 30 dní po
písomnom prijatí návrhu s podmienkou, že kúpna
cena bude zaplatená v hotovosti alebo na účet
predávajúceho v deň podpísania zmluvy.
2. Najnižšia ponúknutá cena zo strany uchádzača je
stanovená na 3.000000,- Sk (slovom: Trimilióny
slovenských korún).
3. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
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• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 59 o určení sadzieb dane z nehnuteľností a o daňových úľavách na kalendárny rok 2008,
• návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2007
k 31.12.2007 v príjmovej aj výdajovej časti
o 2 537 tis.Sk,
• viacročný rozpočet mesta Sládkovičovo na
roky 2008 - 2010 v nasledovnej výške v príjmovej i výdajovej časti:
2008 171 442 tis. Sk záväzný,
2009 219 429 tis. Sk nezáväzný,
2010 198 958 tis. Sk nezáväzný,
• v rozpočte mesta v položke 0130 – všeobecné služby, čiastku 100 tis. Sk, ktorú môže
primátor mesta použiť podľa vlastného uváženia v zmysle rozpočtových pravidiel v prospech mesta,
• viacročný rozpočet MsKS Sládkovičovo na
roky 2008 – 2010 v nasledovne výške v príjmovej i výdajovej časti:
2008 2 130 tis. Sk záväzný,
2009 2 410 tis. Sk nezáväzný,
2010 2 510 tis. Sk nezáväzný,
• viacročný rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na roky 2008 – 2010 v nasledovnej
výške v príjmovej i výdajovej časti:.
2008 6 920 tis. Sk záväzný,
2009 7 320 tis. Sk nezáväzný,
2010 7 720 tis. Sk nezáväzný,
• viacročný rozpočet Spojenej školy Sládkovičovo na roky 2008 – 2010 v nasledovnej
výške v príjmovej i výdajovej časti:
2008 prenesené komp. 10 950 tis. Sk,
originálne komp. 13 406 tis. Sk záväzný
2009 prenesené komp. 10 650 tis. Sk,
originálne komp. 13 580 tis. Sk nezáväzný
2010 prenesené komp. 10 650 tis. Sk,
originálne komp. 13 880 tis. Sk nezáväzný
• viacročný rozpočet Základnej školy S. Petöfiho s MŠ s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove na roky
kúpnu cenu. V prípade rovnosti o kupujúcom rozhodne žreb.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
návrhy.
5. Kupujúci predloží svoj návrh kúpnej ceny v zalepenej obálke s označením „súťaž“ a s písomným
označením predmetnej nehnuteľnosti (napr. „súťaž
- a)“) na adresu: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925
21 Sládkovičovo. Na tejto adrese si môže uchádzač
vyžiadať podklady a informácie, za ktoré vyhlasovateľ nepožaduje finančnú úhradu. Navrhovatelia
nemajú nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou na súťaži.
6. Kupujúci - podnikate1ské subjekty priložia do
obálky i výpis z príslušného registra (obchodný,
živnostenský a pod.), fyzická osoba uvedie meno
a adresu.
7. Ohliadka nehnute1ností sa uskutoční dňa 7.1.2008
od 10.00 hod.
8. Lehota na podanie návrhu kúpnej ceny je do
14.1.2008 do 12.00 hod.
9. Návrh nemožno odvolať po jeho predložení a akékoľvek zmeny návrhu sú vy1účené.
10. Otváranie obálok s návrhmi sa uskutoční
komisionálne dňa 18.1.2008 na Mestskom úrade
v Sládkovičove bez účasti navrhovateľov.
Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí účastníkov, ktorí neuspeli, že ich návrhy
sa odmietli.
V Sládkovičove dňa 13.12.2007
Ing. Anton Szabo, primátor mesta

2008 – 2010 v nasledovnej výške v príjmovej
i výdajovej časti:
2008 prenesené komp. 5 200 tis. Sk
originálne komp 1 780 tis. Sk záväzný,
2009 prenesené komp. 5 200 tis. Sk
originálne komp. 1 820 tis. Sk nezáväzný,
2010 prenesené komp. 5 200 tis. Sk
originálne komp. 1 920 tis. Sk nezáväzný,
• na základe odporučenia primátora mesta odmeny za II. polrok 2007 pre poslancov MZ,
• odpredaj stavby „Verejný vodovod na ul. J.
Kráľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti za cenu 1,- Sk,
• odpredaj dielu č. 1 vo výmere 3 m2 z parcely
č. 2980/6 a dielu č. 2 vo výmere 1 m2 z parcely č. 2980/1 pre p. Agátu Nagyovú,
• odpredaj časti pozemku parcely č. 2789/9 vo
výmere cca. 80 m2 pre spoločnosť Márton &
Márton s.r.o.,
• zrušenie uznesenia č.142/MZ - 2007,
• funkčný plat riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Technické služby Sládkovičovo
Ing. Ota Magnusa od 1.12.2007 vo výške
20000,- Sk mesačne pri 25 hodinovom týždennom pracovnom úväzku,
• presun financií vo výške 420 tis. Sk z originálnych kompetencií v školstve na prenesené kompetencie Základnej školy Sándora
Pethöfiho s VaVJM Sládkovičovo,
• úhradu členského príspevku do Združenia
miest a obcí Slovenska,
• vyhlásenie II. kola verejnej obchodnej súťaže
na odpredaj majetku mesta (bývalé CVČ) vedeného na LV č.1705 k.ú. Sládkovičovo s najnižším podaním 3 000 tis.Sk,
• účelové poskytnutie návratného zdroja financovania pre TK VL Sládkovičovo,
• pridelenie bytu na Cukrovarskej ulici pre Ľubicu Linkovú
Poslanci MZ na 10. zasadnutí prerokovali a neschválili nasledovné uznesenia:
• zmenu otváracích hodín Espreso Ermian
(mestský park) Sládkovičovo nasledovne:
pondelok – utorok do 23.00 hod.
streda – nedeľa do 02.00 hod.
Poslanci MZ na 8. zasadnutí prerokovali a zobrali na vedomie nasledovné uznesenia:
• Správu o výsledku kontroly zameranú na
fakturáciu investičnej výstavby kanalizácie
a cestného telesa v sume 4 569 245,50 Sk
na ul. Mierová v súvislosti s budovaním 18
triednej ZŠ v Sládkovičove vykonanú hlavným kontrolórom mesta JUDr. Zoltánom Ružičom.
Diskusia:
• Mgr. Slováková – Špeciálna základná škola
v Sládkovičove, pri vzniku ďalšej zložky a to
Praktická škola bola vyradená zo siete škôl
a 1.10.2007 zaradená do siete škôl ako Spojená škola, Školská ulica 212, Sládkovičovo,
• Primátor mesta predniesol žiadosť Penziónu
Oasis, v ktorom žije náš občan, o finančný
príspevok. Žiadosť bude predmetom rokovania komisie sociálnej a bytovej.
Rokovanie ukončil primátor mesta, ktorý pozval poslancov MZ a očanov mesta na všetky
vianočné akcie.
Ing. Milena Poláková, rednostka MsÚ

rozhovor s poslancom
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VILIAM BRUNNER, POSLANEC MZ

Viliam Brunnner,
48-ročný, stavebný technik, ženatý,
otec dvoch synov,
poslanec MZ už
tretie volebné obdobie, predseda
komisie výstavby.
Vzhľadom k tomu, že toto je už váš tretí
rozhovor s poslancom, vynecháme obligátne otázky, lebo vaše názory na fungovanie
mesta čitatelia poznajú a poprosíme vás
o porovnanie dnešného poslaneckého
zboru s tými predchádzajúcimi. Kandidovali
ste na spoločnej kandidátke s ostatnými
nezávislými kandidátmi, ktorí získali
v mestskom parlamente väčšinu postov.
► Zlepšila sa práca zastupiteľstva
v novom zložení?
Aj v minulom poslaneckom zbore boli schopní
a fundovaní ľudia a toto volebné obdobie bolo,
po rokoch stagnácie, obdobím veľkého rozvoja
mesta. Občas samozrejme dochádzalo k názorovým rozdielom, ale veci sa riešili konštruktívne.
Noví poslanci začali pracovať s veľkou eufóriou,
ale z vlastnej skúsenosti viem, že takto začína
každé volebné obdobie. Boli aj tendencie zg-
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rupovať sa do skupiniek, ale všetci rýchlo pochopili, že iba tímová práca nám môže priniesť
pozitívne výsledky v prospech občanov mesta.
Dnes pracuje mestský parlament efektívne a
bez zbytočných emócií, lebo práce je veľa a
umelé konflikty ju iba zbytočne spomaľujú.
► Čo považujete za prioritu tohto volebného obdobia a aké ciele ste si stanovili?
Priorotou by mal byť spokojný občan. Každému
v meste chýba niečo iné, každý má iný problém
a iné trápenie. Našou snahou je vyriešiť rýchlo
a efektívne aspoň tie najväčšie problémy, ktoré
trápia väčšinu občanov. Momentálne je takým
problémom stav školských budov, ktoré síce
postupne opravujeme, ale chýbajú financie na
kompletné rekonštrukcie. Celkovým zlepšením
stavu škôl v meste by sme chceli zastaviť tendenciu odlivu našich detí do škôl do okolitých
miest a obcí. Ďalšou problematickou oblasťou je
zdravotníctvo, ale táto situácia sa v tomto roku
zlepší a to dokončením mestskej polikliniky. Určite by sa našla kopa ďalších väčších či menších
problémov – poriadok v meste, dopravná situácia, bezpečnosť občanov a ich majetku,... Ja
verím, že postupne sa nám podarí vyriešiť aspoň
tie najpálčivejšie, aby naši občania boli spokojní
a žilo sa im v Sládkovičove dobre a pokojne.
► Môžete informovať čitateľov o momentálnom stave investičnej akcie
Kongesového a rekreačno – relaxačného
centra na TK Vincov les?

V roku 2007 firma Hílek, ktorá bola dodávateľom stavebných prác na tejto investičnej akcii, po
vzájomnej dohode odstúpila od zmluvy. V decembri 2007 prebehol tender na nového dodávateľa a v januári 2008 bude výstavba pokračovať. Podľa plánu by mal byť komplex dokončený
v máji 2008.
► Aké ďalšie investičné akcie a projekty
sa v meste pripravujú?
Momentálne sa intenzívne pracuje na rekonštrukcii bývalej materskej školy na sídlisku J. Dalloša,
kde sa buduje už spomínaná mestská poliklinika. Po presťahovaní všetkých ordinácií do nových priestorov, bude rekonštruovaná aj budova
bývalej nemocnice, kde plánujeme zriadiť dom
dôchodcov. Financie na tento projekt chceme
získať z fondov EÚ a rozpočtu mesta. V roku
2008 budú realizované aj opravy chodníkov
pred evanjelickým kostolom a na námestí.
► Na záver vás v tento predvianočný
čas poprosíme o novoročný vinš našim
občanom.
Prajem všetkým krásne a pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych, veľa pekných, zo
srdca darovaných darčekov a do nového roku
veľa zdravia, šťastia, lásky a úspech v pracovnom i osobnom živote. Nech sa nám všetkým
v tomto malom mestečku dobre žije a nech je
čo najmenej problémov, konfliktov a čo najviac
radosti a pokoja.

ČO NOVÉHO
V NAŠEJ ŠKOLE

Od 1. októbra 2007 nastala zmena v názve školy. Zriadením
praktickej školy sme od tohto dátumu Spojenou školou, ktorá má
nasledovné zložky: špeciálnu základnú školu a praktickú školu
a dve súčasti: školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti.
Na Školskej ulici sú teda dve spojené školy, ktoré sa v adrese
odlišujú len popisným číslom.
V tomto mesiaci sa v Inovatechu konala vernisáž a výstava výtvarných prác žiakov špeciálnych škôl okresu Galanta. Boli na nej
prezentované aj práce našich žiakov. Umiestnenie žiakov našej
školy nás znovu zaradilo medzi najúspešnejšie školy v okrese. Okrem vystavených prác sa žiaci prezentovali aj krátkym kultúrnym
programom. Vernisáž svojim objektívom zachytili aj dve regionálne
televízie – galantská a nitrianska.
Počas vernisáže bola vyhodnotená aj ďalšia výtvarná súťaž „Farebný svet Rómov“. Ceny odovzdala riaditeľka GOS, pani Knappová. Z pätnástich vyhodnotených prác naši žiaci získali celkovo osem
ocenení. Ďakujeme všetkým za účasť na vernisáži a výstave.
Aj posledný mesiac v roku sa nesie v znamení zaujímavých aktivít. Deti chystajú vianočné pozdravy, učia sa koledy a tiež piecť
a zdobiť medovníčky. Každá trieda nacvičuje program na vianočný
večierok.
Vyvrcholením aktivít žiakov budú vianočné trhy, na ktorých budú
prezentované ich výrobky. Chcú nimi urobiť radosť, prekvapiť svojou zručnosťou a zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov.
				
Mgr. Viera Petrovičová

M

ilí priatelia anglického jazyka, milí Sládkovičovčania,
niekde som počula, že my sa blížime k Vianociam a nie Vianoce k nám... akokoľvek to
cítite, ten čas predvianočný je tu a ja vám
všetkým chcem zaželať čo najbližšie priblíženie k najkrajším sviatkom roka, veľa pohody,
pokoja, sviatočnej atmosféry, priateľských
a hlavne ľudských objatí, darčekov toľko, koľko vás urobí šťastnými a rozžiarenými... Teda
šťastné a veselé Vianoce a ešte šťastnejšie
vykročenie do nového roka 2008
želá Daniela Palkovičová a dojazykovania

naše školy
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AJ ZÁKLADNÚ ŠKOLU S MŠ S VJM S. PETŐFIHO NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ

Život základnej školy počas adventného obdobia charakterizovalo
veľké očakávanie a horúčkovité prípravy.
Už od zapálenia prvej sviece sa všetci naši žiaci, od tých najmenších
až po tých najstarších, pripravovali na veľké stretnutie. Táto čarovná atmosféra bola charakteristická najmä pre materskú školu, ktorá sa na
Mikuláša obliekla do červenej farby. Deti s básničkami, pesničkami čakali na milú návštevu – na Mikuláša. Mikuláš rozdával zo svojho batohu
darčeky nielen našim škôlkarom, ale všetkým žiakom základnej školy.
V tom čase sa už v školských kluboch pripravovali ikebany, pohľadnice a rôzne iné drobné darčeky na vianočné trhy, ktorých druhý ročník
sa uskutočnil 19. decembra 2007 vo vstupnej hale podnikateľského inkubátora.
Po trhu sa uskutočnil vianočný program našich detí, ktorým obdarovali návštevníkov trhu. Žiaci i pedagógovia týmto spôsobom popriali
krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok rodičom, priateľom školy
a návštevníkom vianočných trhov.
Zuzana Kovácsová

ÚSMEV MONA MARIE

kultúra

10. novembra 2007 sa divadelný súbor Hahota predstavil obecenstvu svojim novým predstavením. Po
úspechu vlaňajšej divadelnej hry sa
Tibor báči rozhodol pre náročnejšiu
hudobnú veselohru.
Pretože išlo o hudobné predstavenie, požiadal o pomoc Margitu Karsayovú, aby s nami nacvičila tanečné
vložky tejto hry. Zo začiatku v úspech
veril iba on. Nastalo pre nás veľmi
ťažké obdobie.
Pol roka dvakrát do týždňa prebiehali skúšky trvajúce do noci, za ten
čas bolo treba naučiť sa texty, piesne,
tance, popritom sa starať o rodinu,
chodiť do zamestnania,... Ale oplatilo
sa to!
Veľmi nás potešilo, že sa lístky na
predstavenie veľmi rýchlo vypredali.
Mnohí, ktorí už Hahotu poznajú, prišli

i z okolitých obcí. Veľmi sme sa tešili i tomu, že sa na nás prišli pozrieť i
naši priatelia z Csorvásu.
Naše obecenstvo bolo naozaj
skvelé! Od prvej minúty sa mu podarilo vytvoriť takú atmosféru, že sme
sa vedeli uvoľniť. Naša radosť bola
obrovská, keď na konci predstavenia
odzneli slová uznania.
Po premiére v Sládkovičove nasledovalo predstavenie v Košútoch
a v Čiernej Vode, kde sme takisto zožali úspech.
Teraz nasleduje vianočná prestávka, potom počas fašiangov obdarujeme úsmevom Mona Marie i obecenstvo okolitých obcí. Bude to trochu
náročné, ale oplatí sa, pretože to robíme radi.
Žiaľ, stretneme sa i s takými (od
ktorých by sme to najmenej čakali),
ktorí využijú každú príležitosť na to,
aby kritizovali našu prácu. Kritiku prijmeme, pretože nie sme profesionáli.

Avšak to čo robíme, nerobíme pre
nich. Našťastie je viacej tých, ktorí
nás majú radi. Pre ich potlesk, uznanlivé slová obetujeme svoj voľný čas.
Ďakujeme!
V mene divadelného súboru Hahota by som sa chcela poďakovať Tiborovi Srejnerovi, ktorý nás neúnavne
viedol zo skúšky na skúšku, Margite
Karsayovej, ktorá obetovala svoje večerné voľné chvíle a s veľkou trpezlivosťou nás učila tanečné kroky.
Ďakujeme sponzorom - Trnavskému samosprávnemu kraju, Mestskému úradu v Sládkovičove, kultúrnemu
stredisku, Hotelu Tevel, a všetkým
tým, ktorí podporili náš tohtoročný
program.
Ďakujeme našim rodinám za trpezlivosť. Svojmu publiku ďakujeme
za potlesk a dúfame, že na repríze sa
znovu stretneme.
Silvia Michaleková,
v mene divadelného súboru Hahota

kultúra
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SLÁVNOSTNÝ KRST KNIHY PITVAROŠ A PITVAROŠANIA

V sobotu 1. 12.2008 privítali sládkovičovskí
matičiari presídlencov – Pitvarošanov zo Sládkovičova i okolitých miest v priestoroch jedálne
vysokej školy. Zišlo sa tu vyše 170 ľudí, ktorí
prišli uviesť do života knihu Pitvaroš a Pitvarošania, ktorú sa podarilo vydať kolektívu šiestich
autorov i vďaka mnohým sponzorom, pri príležitosti 60. výročia presídlenia Pitvarošanov na
Slovensko.
Medzi vzácnymi hosťami nechýbali významní predstavitelia slovenského národopisu – pán
profesor Ján Botík z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pani docentka Marta Botíková z
Univerzity Komenského v Bratislave, za Spolok
Slovákov presídlených z Maďarska PaedDr.
Anna Piláriková a Michal Hronec, predseda slovenskej samosprávy 1. obvodu v Budapešti pán
František Zelman.
Privítali sme i pánov farárov ev. cirkevných
zborov a.v. – pána profesora Dušana Ondrejoviča a Mgr. Tibora Jančíka zo Senca, Mgr.

Štefana Jahelku z V. Úľan, Mgr. Andreu Lukačovskú, redaktora slovenského rozhlasu Mgr.
Pavla Gábriša, primátora nášho mesta Ing.
Antona Szaba a samozrejme autorov – Mgr.
Michala Kožucha, Moniku Macháčkovú Bučanovú, Sládkovičovanku pani Anku Kakvicovú,
Mgr. Juraja Maju, Soňu Maglócku, (pán Štefan
Maglócky sa ospravedlnil) a spoluautorku pani
Annu Kapúnovú.
Celé podujatie malo slávnostný ráz. Hneď
v úvode privítal prítomných slovenský spevokol
Ozvena z Budapešti pod vedením pani Zuzany
Hollósyovej.
V kultúrnom programe vystúpil aj domáci
sládkovičovský spevokol evanjelického cirkevného zboru a. v. pod vedením Vladimíra Kopáčika. Po úryvku z knihy Pitvaroš a Pitvarošania,
ktorý prečítala pani Zuzana Zelinková a príhovore autora pána Kožucha, nasledoval samotný
akt krstu knihy.
Knihu pokrstil predseda Miestneho odboru
Matice slovenskej v Sládkovičove, medailista
paraolympiády v Atlante, pán Emil Dovalovsz-

ki. Pokrstil ju vzácnou dekoratívnou rastlinkou,
Limonkou gmelinovou uhorskou, ktorú si autori
priniesli z rodného Pitvaroša, kde sa voľne vyskytuje v okolí Ničovičovho salaša.
Táto ojedinelá rastlinka rastie v Európe iba
v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku v jedinej lokalite v dolnom Pohroní pri obci Kamenín.
„Krstný otec“ zaželal knihe veľa dobrých čitateľov, aby prinášala radosť súčasníkom a poznatky budúcim pokoleniam. Celé podujatie
sa nieslo v duchu spomienok, nechýbali slzy
štastia i slzy dojatia, pretože kniha sa autorom
veľmi vydarila, o čom svedčia kritiky i záujem
čitateľov o knihu.
Slávnostnú chvíľu umocnilo nádherné profesionálne vystúpenie budapeštianskeho súboru,
ktorý dirigovala pani Marta Palmayová, vystúpenie hostí, autogramiáda s autormi, krojované
dievčence i chlapci, i organizátormi nádherne
pripravené pohostenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli finančne,
či osobne pri príprave tohto podujatia.
za výbor MO MS Anna Pokorná

VÝSTAVA
SLÁVKY KERĎOVEJ A LADISLAVA PÍŠA

Mestské kultúrne stredisko
pravidelne informuje občanov
o výstavách, ktoré organizuje
v priestoroch podnikateľského inkubátora. Na december pripravilo
MsKS v spolupráci s Galantským
osvetovým strediskom ďalšiu zo
série prezentácií tvorby amatérskych umelcov z nášho regiónu.
Dielami vytvorenými mimoriadne zaujímavou výtvarnou technikou – airbrashom, sa predstavili
dvaja mladí výtvarníci Slávka Kerďová a Ladislav Píš. Atraktívne
obrazy striekané vzduchovou pištoľou ponúkajú naozajstnú pastvu
pre oči svojou farebnosťou, perfektnou prepracovanosťou detailov, ale predovšetkým zaujímavými a pestrými námetmi. Ak budete
mať v predvianočnom zhone alebo
v pokojnejších dňoch medzi sviatkami chvíľu času a chuť pozrieť si
niečo nové – navštívte túto krásnu

výstavu.
Vernisáž výstavy, ktorá sa konala posledný novembrový piatok,
bola jedným z pekných komorných
kultúrnych podujatí. Nechýbala
krásna hudba v podaní Štefana
Ternóczkeho, zaujímavý príhovor
akademického sochára Ladislava
Szaba, kurátora výstavy, chutné
občerstvenie, dobré víno, káva,
diskusia s autormi,... Chýbali Sladkovičovania, ktorých prišlo naozaj
iba zopár, hoci sme rozoslali kopu
pozvánok.
Na jednej strane často počúvame, že v meste chýba kultúra a na
druhej strane takýto krásny kultúrny program naši občania ignorujú.
Musíme si konečne uvedomiť, že
MsKS má obmedzené možnosti
v organizovaní kultúrnych podujatí, dané predovšetkým našimi finančnými možnosťami a bohužiaľ
vám nemôžeme ponúknuť atrak-

tívne státisícové programy.
To však rozhodne neznamená,
že kultúra v meste chýba. Len
ak si prelistujete mestské noviny
a zrátate si, o koľkých zaujímavých
programoch sme písali, zistíte, že
kultúry je dosť, iba treba sledovať
pozvánky a nájsť si čas. Kultúrna
jeseň bola naozaj bohatá a pestrá,
ale vypredané hľadisko sme mali
iba jedinýkrát.
ES
Slávka Kerďová ►
◄ Ladislav Píš

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 6/2007, str. 7

SZŐTTES

1. decembra 2007 sa v predpremiére predstavil sládkovičovskému publiku Komorný folklórny súbor Szőttes programom, ktorý mal
názov „... a si krásne zatancovali”.
V programe sme videli tance z historickej Abovsko – turnianskej a Zemplínskej župy a mohli sme počuť i ľudové piesne tohto
regiónu.
Boli sme účastníkmi naozaj príjemného večera, je však smutné,
že v hľadisku boli iba milovníci folklóru z okolitých obcí, respektíve
záujemcovia o náročnejšiu kultúru. Sládkovičovčania zostali zase
doma, asi boli zaneprázdnení!
szm

„Never again, Nikdy viac, Soha többé“ - bolo mottom slávnosti, ktorá sa konala v dňoch 19. a 20. októbra 2007 na pamiatku
tých bývalých obyvateľov Sládkovičova, ktorý boli pred 60. rokmi
vysídlení zo svojej rodnej obce.
Ako spomienku na 60. výročie deportácií zorganizovala Miestna organizácia Csemadoku v Sládkovičove spomienkovú slávnosť, na ktorej sa zúčastnila vyše stovka bývalých Sládkovičovčanom. Počas týchto dvoch dní sa mohli stretnúť bývalí dioseckí
Maďari a Nemci so svojimi príbuznými a známymi. Spomienková
slávnosť sa konala dôstojne, bez emócií, v poznaní a interpretácii
historických faktov. V piatok sa v podnikateľskom inkubátore Inovatech pozvaní hostia zúčastnili na dojemnej slávnosti, po ktorej
nasledoval koncert Miklósa Vargu.
V sobotu sa namiestnom cintoríne konalo kladenie vencov
k pamätnej stene, ktorá bola postavená v roku 1997 na počesť
všetkých tých, ktorí nemôžu odpočívať vo svojej rodnej zemi. Večer sa v priestoroch vysokej školy stretli bývalí i dnešní obyvatelia
nášho mestečka na spoločnej večeri. Spomienková slávnosť sa
skončila svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v Sládkovičove.

vianočné slovo duchovné
BOH DÁVNO STAL SA
JEDNÝM Z NÁS...

Ako by sme zareagovali, keby sme dostali nečakane milú návštevu?
Iste by sme nechali všetky práce a venovali sa jej. Určite by sme sa tešili,
keby nám náš hosť z vlastnej iniciatívy daroval to, čo práve potrebujeme
do budúcnosti.
Cez vianočné sviatky si pripomíname skutočnosť, ktorú nám potvrdzuje neomylné Božie slovo: Boh sa k nám skutočne priblížil – na dotyk.
Ale sa nenatláča. Ponúka nám život v láske, ponúka nám to, čo potrebujeme ako nevyhnutnosť, aby sme sa rozhodovali múdro, tak, aby
sme dosiahli cieľ, ktorým je pre nás: večné šťastie. „Veď Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí....
mal večný život“ (Jn3,16). Boh nám dal svojho Syna – a On je riešením
všetkých našich problémov (Tertulián).
Pre naše šťastie nestačí, že Boh sa k nám priblížil. Ide o to, aby sme
sa my priblížili k nemu. Našli si čas, odložili prácu, vypli televízor, odpustili si hlučný zábavný program, zamysleli sa nad jeho slovom, stretli sa
osobne s Ním vo sviatostiach, stretli sa v spoločenstve Cirkvi. Vianočné
sviatky nám k tomu dávajú veľa príležitostí. Ide o to, neodkladať a rozhodnúť sa urobiť krok k Bohu a k blížnym.
Kto bude mať záujem stretnúť sa s Kristom, ktorý ponúka životu jasné
nasmerovanie, sám sa presvedčí o tom, že nikto nám viac nedal a dať
nevie.
Zažiť túto skúsenosť vám zo srdca všetkým želá a milostiplné, radostné vianočné sviatky vyprosuje
					
Ladislav Šálka, farár

SVET TÚŽI PO BOHU

Ľudstvo a svet túži po Bohu. Hľadáme Ho, ale nie vždy Ho nájdeme.
A pritom je tak blízko. Hľadáme vzťah, lebo sme sami a opustení. Pre
svet je a bolo vždy typické, že žije v plnosti a predsa v prázdnote. Svet
je preplnený ľudskou prázdnotou myslenia, cítenia a konania. Prázdne
miesto chce byť ale naplnené.
Ako nájsť Boha? Možno, že už ste sa niekedy stratili v lese. Hľadáte
cestu späť, ale neviete, kam sa pohnúť. Začína sa stmievať a vôkol je
cítiť strach a neistotu. Predesí vás hrôza a vy sa dáte do behu a utekáte
pred fiktívnym nepriateľom. Cestu už nenájdete. Ale vždy tí naši blízki
hľadajú spôsob, ako nás nájsť. A tak to je, že: Boh hľadá nás.
Nemusíme mať strach a utekať životom, bezhlavo sa vrhať do neznáma a do ešte väčšej tmy, v akej sa nachádzame. On zostúpil k nám. On
nás našiel. On je tu pri nás a medzi nami. Tak nám to zvestujú aj toho
-ročné vianočné sviatky.
Boh nám v Kristovi odpúšťa a prijíma nás. Chce si vytvoriť s nami
vzťah dôvery. Padnime mu do náručia a prosme Ho o Jeho stálu prítomnosť pri nás. Návrat márnotratného syna je krásnym biblickým obrazom
Boha a človeka, ktorý je spojený s veľkou radosťou a prijatím.
Nech sú teda tieto vianočné dni pre nás všetkých bratia a sestry naplnené krásnym a požehnaným spoločenstvom s Pánom Bohom. Prajem
vám do rodín mnoho duchovných darov ako je viera, nádej, láska, Radosť, pokoj i tie ďalšie. Pán Boh nech vás sprevádza duchovným a telesným požehnaním i v novom roku 2008. S modlitbou, mysliac na vás
Mgr. Andrea Lukačovská, rv. a. v. farárka

kultúra
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ÚSPEŠNÉ RECITÁTORKY

V Lučenci sa 23.11.2007 konala recitačná súťaž Timravina studnička,
ktorej sa zúčastnili naše recitátorky a opäť veľmi úspešné.
Zuzana Zelinková s prózou V. Mináča Malý smútok pre dve osamelé
ruky získala 1. miesto, a Anna Pokorná s prózou D. Mitanu Môj rodný
cintorín získala 2. miesto. Porota vysoko vyzvihla úroveň a kvalitu ich
umeleckého prednesu a Zuzka Zelinková vystupovala aj večer na slávnostnej akadémii.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 58 súťažiacich a v kategórii Prednes
pôvodnej slovenskej prózy, kde sa prezentovali naše recitátorky, sa zišlo
bolo 24 najlepších slovenských recitátoriek.
Účastníčky súťaže navštívili aj Timravin hrob na cintoríne v Lučenci,
aj obce Polichno a Ábelovú, kde žila táto známa slovenská literátka. ES

naši seniori

ÚCTA K STARŠÍM

Sociálna a bytová komisia pri MZ ku koncu každého roka usporiada stretnutie starších občanov mesta. Nebolo inak ani v tomto roku. 30. novembra
2007, v deň stretnutia, husto snežilo a my sme s obavami čakali, či to zlé počasie neovplyvní našich hostí. Žiaľ, niektorí zostali doma. Kto prišiel, dúfame,
že sa cítil príjemne. Každým rokom sa medzi oslavujúcimi objavia nové tváre,
ktoré zvedavo čakajú na to, aké bude toto stretnutie.
Slávnostné stretnutie otvorili svojim pozdravom, básňami a piesňami členovia Zboru pre občianske záležitosti. V mene vedenia mesta sa k prítomným
prihovorila poslankyňa pani Terézia Pethőová. Tlmočila pozdrav primátora
mesta Antona Szaba, ktorý bol v čase konanie tejto milej slávnosti na pracovnej ceste.
Po oficiálnej časti tohto stretnutia nasledoval slávnostný prípitok pána Ladislava Szkladányiho, predsedu sociálnej a bytovej komisie, po ňom nasledovala zábava.
Dobrý obed a hudba Laciho Gála prispeli k výbornej nálade, ktorá panovala v jedálni vysokej školy. Ďakujeme všetkým 70 ročným a starším, ktorí sa
zúčastnili na tomto stretnutí, zároveň s úctou pozdravujeme tých našich spoluobčanov, ktorí zo zdravotných dôvodov nevedeli stráviť s nami toto krásne
popoludnie.
Dúfajme, že na stretnutí v roku 2008 (ktoré by sme chceli na želanie mnohých zorganizovať v skoršom termíne) sa znova stretneme.
Ďakujeme členom ZPOZ-u za krásny kultúrny program, obsluhujúcemu
personálu za pomoc, zamestnancom školskej jedálne za vynikajúci obed, ktorým prispeli k úspechu tejto slávnosti.
Mária Pišiová

dopisovatelia

BLAHOŽELÁME

Divadelný súbor Hahota nám pripravil príjemné chvíle oddychu svojou hudobno-tanečnou veselohrou „Úsmev Mona Marie“. Videli
sme výborné predstavenie.
Dnes, keď sa ani slamka nepreloží bez toho,
aby sa za to zaplatilo, títo mladí ľudia obetovali
svoj voľný čas a nepoznajúc únavu, nadšene
chodili na skúšky, ktorých výsledkom bolo toto
vynikajúce predstavenie.
Osobitne blahoželáme Tiborovi Srejnerovi, tomuto veľmi skromnému, ale nadanému
človeku, výbornému režisérovi. Tance Margitky Karsayovej spestrili, hudba Janiho Katonu
zas vytvorila príjemnú atmosféru tohto predstavenia.V neposlednom rade patrí gratulácia hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy
– mladého šviháka, nevinnú naivku, svetskú
dámu, manžela pod papučou, ktorý si chce
zaflirtovať, bohatú, ale nudiacu sa manželku,
temperamentnú - exotickú krásku, neviniatko
– teda všetkým tým, ktorí prispeli k úspechu
tohto predstavenia.
Pre nás divákov to bola radosť, smiech, potlesk, boli to chvíle, keď sme zabudli na svoje
ťažkosti a starosti. Prajeme súboru veľa úspechov, vytrvalosti, veľa síl, dobré zdravie, šťastie, aby sme im mohli ešte veľakrát zatlieskať.
členovia klubu dôchodcov

STRETÁVKA PO 41 ROKOCH

Dojemné lúčenie, slzy, sľuby, podpis pamätníčkov, takto to vyzeralo, keď sme
sa lúčili pred 41 rokmi my, deviataci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Sládkovičove. Osud nás rozvial z našich rodinných hniezd, čas plynul,
nastali starosti a pomaly sme zabudli na deväť rokov, ktoré sme spolu sa strávili.
Počas uplynulých rokov sa nikomu nepodarilo zorganizovať stretávku. V auguste
tohto roku sa však spustila lavína telefonátov, osobných stretnutí. Vypátrať niektorého z našich spolužiakov bola ozajstná detektívna práca, ale podarilo sa.
Napriek tomu, že počas uplynulých dlhých rokov sme všeličo prežili, stali sme sa
reprezentantmi strednej generácie, vo všetkých nás bola zvedavosť, či sa vôbec
spoznáme, či si budeme vedieť čo povedať, koľko nás bude? Na tieto otázky sme
dostali odpoveď 24, novembra 2007, kedy sme sa stretli v malom salóniku hotela
Tevel v Sládkovičove. Pedagogický zbor reprezentovala pani učiteľka Manci Dóková, ktorá svoju pedagogickú prácu vykonáva neuveriteľných 51 rokov.
Večerom, plným emócií, sme oživili spomienky na naše detské huncútstva
a po ukončení stretávky sme odniesli do našich príbytkov krásne spomienky, ale
i sľuby, že znovu zorganizujeme stretnutie našich tried.
Alžbeta Megová – Pšenková

šport
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FUTBALISTI SLAVOJA PO JESENI

Futbalové mužstvo Slavoja dospelých je už
dlhoročným účastníkom IV. LIGY JV. Po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2007/08
patrí futbalistom Slavoja 9. priečka spomedzi
16 mužstiev. Oproti minuloročnej jeseni je to
podstatný pokrok, ale spokojnejší by sme boli
s umiestnením okolo 5. miesta, čo je v silách
našich futbalistov.
Mužstvo trénuje už celý rok skúsený tréner
Michal Gašparik, bývalý dlhoročný futbalista
Spartaka Trnava. Pod jeho vedením absolvujú
naši futbalisti 3 x do týždňa tréning a odohrajú futbalové stretnutie. V lete sa situácia okolo
zloženia hráčskeho kádra stabilizovala. Teší
nás, že v našom mužstve rastie počet hráčov
z radov vlastných odchovancov, ktorí sú doplnení futbalistami z blízkeho okolia a z radov
študentov.
Súťažný ročník je práve v polovici a treba
sa pripraviť na odvetnú jarnú časť. Možno niektorí odídu a bude ich treba nahradiť novými.
V jesennej časti sa nám zranenia nevyhýbali.
Najviac nám chýbali zranení Tomáš Józsa
a V. Varkonda. Niektorí boli zasa vylúčení
a tak oslabili náš kolektív. Najlepším strelcom
mužstva je skúsený G. Nagy, ktorý trafil sieť
súperov 10 krát.
V akom zložení sme nastupovali: v bráne sa
striedali M. Maglocký a J. Szabo. Obranná formácia nastupovala v zložení: Ľ. Nagy, T. Hruška, Mi. Karol, V. Mochnaľ, V. Varkonda, M. Chudik, M. Gubínyi, P. Žak. V zálohe nastupovali
T. Józsa, M. Šimek, R. Heriban, R. Horváth,
Ma. Karol, M. Štrbo, T. Sabatovič. Útok tvorili A. Krull a G. Nagy, pripravený bol R. Štiak.
Keďže funguje dobrá spolupráca s „B“ tímom
– Malá Mača, niektorí naši futbalisti chodili pomáhať „B“ družstvu, čo sa prejavilo aj na konečnom 1. mieste „B“- čka po jesennej časti.
Jesennú časť A – mužstvo ukončilo 5. decembra posledným tréningom a po spoločnom
posedení a zhodnotení sezóny sa futbalisti
rozišli. Začiatok zimnej sezóny stanovil tréner
Gašparik na 14.1.2008 (pondelok). Naši futbalisti absolvujú zimný halový turnaj v Galante
19.1.2008 a postupne sa stretnú s nasledovnými súpermi: 27.1.2008 - Zvončin, 2.2.2008
– Spartak Trnava „B“, 9.2. 2008 – Dvorníky,
16.2.2008 – Váhovce, 23.2.2008 – Vráble,
1.3.2008 – Ludanice. 8.3.2008 – Hrnčiarovce a
15.3.2008 začína domácim zápasom odvetná
jarná časť, keď privítame doma Imeľ.
Veríme, že aj v odvetnej časti budú mať

fanúšikovia radosť z účinkovania našich futbalistov. Viac radosti, ako mužstvo dospelých
nám v jesennej časti robia naše mládežnícke
kolektívy.
Túto jesennú časť považujeme za vydarenú,
nakoľko všetky mládežnícke mužstvá budú zimovať v horných poschodiach tabuliek, s možnosťou atakovania prvých miest. Mužstvo
dorastu vedie skúsený tréner Július Pokorný,
ktorému asistuje Lórant Pokorný.
Podarilo sa im dať dohromady dobrý kolektív
futbalistov, ktorí sa svojou poctivou prácou na
tréningoch vyšplhali na 4. miesto a od prvého
miesta v tabuľke ho delí iba 6 bodov. Veríme,
že chlapci nepoľavia a dobrými výkonmi budú
pokračovať aj v jarnej sezóne. Takisto nám radosť robia aj žiaci, ktorí zimujú podobne ako
dorastenci na 4. mieste.
V kategórii prípravka reprezentujú žiaci
3. ročníkov a ml., ktorým patrí po jesennej
časti 2. miesto a od vedúcej Galanty ich delia
3 body. Žiaci 5. ročníkov a mladší sú vo svojej
kategórii na 3. mieste a od vedúcich Nových
Zámkov ich delia 2 body.
Sme radi, že mesto Sládkovičovo spoločne
s niekoľkými sponzormi vytvárujú na Slavoji
dobré podmienky pre športovanie širokej masy
mládeže i dospelých, ktorí sa zasa naopak sa
snažia svojimi výkonmi potešiť svojich fanúšikov a reprezentovať dobré meno mesta Sládkovičovo.
Dušan Heriban, manažér

Stolnotenisový oddiel SLAVOJ Sládkovičovo
vás srdečne pozýva na

NOVOROČNÝ
TURNAJ

pre hráčov I. stolnotenisovej ligy a nižších
súťaží, ktorý sa bude konať 29.12.2007 v telocvični ZŠ Sládkovičovo.
Program:
• prezentácia hráčov 8.00 – 8.30 hod.
• losovanie 8.30 – 9.00 hod.
• otvorenie turnaja 9.00 hod.
Systém súťaže:
• na dve prehry (len po prvom kole),
• súťaž útechy,
• štvorhra,
• zápasy sa hrajú na tri víťazné sety,
• usporiadateľ si vyhradzuje právo na
úpravu systému turnaja podľa počtu
prihlásených hráčov.
Štartovné pre jednotlivcov je 50,- Sk, (štvorhra
50,- Sk).
Občerstvenie bude pripravené v bufete.
Emil Dovalovszkí, predseda oddielu

II. ROČNÍK
FUTBALOVÉHO TURNAJA
MLADŠÍCH ŽIAKOV
NA POČESŤ
LADISLAVA JÓZSU
Mesto Sládkovičovo a FK Slavoj Sládkovičovo dňa 22. októbra 2007 usporiadali II. ročník futbalového turnaja mladších žiakov
na počesť Ladislava Józsu (1948 – 1999),
futbalového reprezentanta SR, rodáka zo
Sládkovičova.

foto z turnaja LJ ▲▼

Na futbalovom turnaji sa zúčastnili
•
Lokomotíva Trnava, II. liga MŽ
•
Slovan Duslo Šaľa, II. liga MŽ
•
FC Hlohovec, III. liga MŽ
•
FK Slavoj Sládkovičovo, IV. liga MŽ
Futbalový turnaj sa odohral na futbalovom
štadióne FK Slavoj Sládkovičovo a zrodili sa
nasledovné výsledky:
FK Slavoj Sládkovičovo – FC Hlohovec 2 : 0,
Lokomotíva Trnava – Slovan Duslo Šaľa 0 : 0,
FK Slavoj Sládko. – Lokomotíva Trnava 2 : 2,
FC Hlohovec - Slovan Duslo Šaľa 1 : 0,
FK Slavoj Sládko. - Slovan Duslo Šaľa 1 : 1,
Lokomotíva Trnava - FC Hlohovec 3 : 1.
Poradie:
1) Lokomotíva Trnava 5 : 3 5 b
2) FK Slavoj Sládkovičovo 5 : 3 5 b
3) FC Hlohovec
2:5 3b
4) Slovan Duslo Šaľa
1:2 1b
Cenu Ladislava Józsu - kráľa strelcov prebral z rúk pani Idy Józsovej Adam Krutý,
hráč FC Hlohovec, ktorý strelil počas futbalového turnaja 3 góly.
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50 roční
Aipeková Etela, Alpár Tibor, Bihari
František, Biliczká Eva, Bulko Ján,
Csanaky Michal, Dančo Štefan, Dudáš
Ferdinand, Farkašová Rozália, Fehérová Irena, Feješová Ružena, Franta
Jozef, Gallée Gustáv, Haček Alfonz,
Halásová Mária, Hamar Štefan, Hanik
Michal, Horváthová Anna, Javorková
Zdenka, Jonáš Imrich, Kakvicová Katarína, Koller František, Kormány Ladislav, Kovács František, Krátka Edita,
Krátky Jozef, Krommerová Katarína,
Kuki Koloman, Kukiová Katarína, Kukiová Helena, Lasac Maria, Lošonská
Marta, Lovas Gejza, Mačaliová Helena, Maglócky Milan, Macháček Karol,
Masutti Lucio, Matlohová Mária, Mészáros František, Miklósová Terézia,
Mišovič Juraj, Móresová Ingrid, Myslík
Anton, Nedecká Katarína, Nedecký
Mikuláš, Némethová Helena, Ostrožanský Alexander, Pápai Ľudovít,
Pappová Mária, Pastoriková Ľudmila,
Pokorná Magdaléna, Poláčeková Katarína, Polák Fridrich, Polák Zdenko,

NAŠI JUBILANTI

Kovács Štefan, Kováscová Anna Mgr.,
Kováčová Priska, Kysela Štefan, Lakatos Ľudovít, Lakatošová Juliana, Lancz
Rudolf, Lukovičová Barbora, Mikešová
Gabriela, Mosná Mária, Némethová
Jozefína, Neštráková Daniela, Novomestská Mária, Olléová, Irena Pavlovičová Anna, Pethöová Mária Ing.,
Rostásová Katarína, Sebök Alexander,
Schreiberová Anna, Sloboda Karol, Šimoničová Anna, Šuľan Jozef, Švihran
Ján, Švihran Michal, Török Ľudovít,
Tóth Ladislav, Tóthová Mária, Tóthová
Katarína, Violová Mária, Wittenberger
60 roční
Augustínová Zlata, Barcuchová Júlia, Mikuláš.
Bendeová Alžbeta, Blaškovič Štefan,
70 roční
Bognár Ján, Botlová Mária, Csanakyová Mária, Csanakyová Magdaléna, Bačová Edita, Bartušová Oľga, BondoČambál Vladimír, Čambálová Helena, rová Alžbeta, Brunnerová Anna, Čano
Čanová Hana, Čulák Jozef, Dóková Štefan, Čileková Alžbeta, Dömény
Anna, Dvoržáková Anna, Filo Ladislav, Mikuláš, Dovalovská Mária, DubovicGáspár Ladislav, Gucká Mária, Halász ká Juliana, Fašková Mária, Gubíniová
Juraj, Halászová Magdaléna, Herczog Alžbeta, Hollósiová Marta, Horváthová
Adolf, Janíková Anna, Juhászová Zu- Oĺga, Hupka Štefan, Husárová Alžzana, Jungová Judita, Kis Tibor, Kiso- beta, Jóža Zoltán, Kabilová Viktória,
vá Irena, Kiss Julius, Kollárik Vendelín, Kobrtková Anežka, Kocanová Helena,
Poláková Silvia, Poláková Milena,
Poórová Katarína, Rigo Jozef, Sárközi
Jozef, Schillerová Eva, Somogyi Jozef,
Somogyi Zoltán, Szelepcsényiová Štefánia, Szilágyiová Helena, Šenkárik
Tibor, Tavaly Ľudovít, Tengeri Ján,
Tengeriová Valéria, Tóth Ladislav, Varga Zoltán, Vargová Anna, Varjú Karol,
Varsányiová Zuzana, Vászondyová
Zuzana, Zelinková Zuzana, Zelmanová Hermína, Zvolenská Terézia, Zvolenský Bohumil.

Pamiatka zosnulých
Zosobášili sa
Róbert Józsa (Sládkovičovo)
a Andrea Korošová (Pusté Úľany)
Marcel Nikoléni (Sládkovičovo)
a Zuzana Krivošeková (Sládkovičovo)
Ing. Ladislav Piši (Sládkovičovo)
a Bc. Michaela Blišťáková (Galanta)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa
Jakub Páleník 15.10.2007
Bianka Hercogová 25.10.2007
Sebastián Rigo 28.10.2007
Ľuboslava Balážiková 30.10.2007
Timotej Ondrej Slahučka 3.11.2007
Ján Rigo 7.11.2007
Nikola Körösiová 11.11.2007

Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili
Ladislav Csémy (34) 25.10.2007
Juraj Csanaky (50) 25.10.2007
Michal Dvoržák (66) 26.11.2007
Bývalí občania:
Oto Horváth (66) 26.10.2007
Michal Kubica (85) 10.11.2007

Česť ich pamiatke...

spoločenská kronika

V prvých novembrových dňoch viac ako
inokedy myslíme na našich zosnulých. Dňa
2. novembra 2007 sme si v dome smútku
s úctou spomenuli na našich príbuzných
a blízkych, ktorí nás navždy opustili pred piatimi a desiatimi rokmi.
Na pietnom spomienkovom obrade, ktorý organizovalo ZPOZ pri Msú sme v myšlienkach boli so všetkými našimi zosnulými.
Dom smútku žiaril stovkami malých sviečok,
položených na pamiatku našim zosnulým.
Blikajúce plamienky boli ako dušičky našich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, no
v týchto dňoch sme akosi intenzívnejšie cítili
ich blízkosť.
			
Edita Kyselová

Križanová Terézia, Križeková Zlatica,
Lanczová Priska, Magyaricsová Alžbeta, Majo Juraj, Majová Mária, Meliška
Ondrej, Mikulová Anna, Nagy Zoltán,
Németh Alexander, Németová Mária,
Pethöová Marta, Recska Imrich, Slivová
Etela, Sudová Alžbeta, Szalayová Mária,
Szüllö Alexander, Šenkáriková Helena,
Šimeková Rozália, Talamonová Edita,
Vavrik Viliam.
80 roční
Audiová Irena, Bartalošová Cecília, Deáková Rozália, Herczog Otokar, Karika
Július, Leichtová Etela, Marcinčáková
Fridolína, Nagyová Margita, Papp Silvester, Perašín Ján, Pokreisz Jozef, Rigová
Anna, Smrtníková Marta, Szalayová
Margita, Tumanová Justina, Vavro Elígius, Víghová Terézia, Zelinková Alžbeta,
Zelmanová Alžbeta, Zelmanová Mária.
Najstarší občania
Dumanová Terézia, Juhászová Anna,
Katonová Helena, Kľačanská Helena,
Kováč Jozef, Majerská Mária.

SPOMÍNAME
11. novembra uplynul rok, keď nás
navždy opustil drahý manžel, otec,
svokor a starý otec
Tibor Rečka.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku pri
tejto príležitosti.
Manželka, synovia s rodinami a
vnúčatá
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahého
manželka, otca, svokra, dedka
a brata
Edmunda Kapucu,
ktorý nás opustil 6.12.2006.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku pri 1. výročí jeho
úmrtia.
manželka, syn, nevesta, vnúčatá Ladislav a Adriana a sestra
s rodinou.
S hlbokým zármutkom v srdci
spomíname na drahého syna
Juraja Staštiaka,
ktorý nás navždy opustil
26.12.2002. Pri spomienke
5. výročia na neho s láskou
spomínajú
rodičia, brat s rodinou, sestra
s rodinou a priateľka s rodinou.
S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahú
manželku, matku a babku
Alojziu Vavríkovú,
ktorá nás opustila 27.12.2002.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku pri 5. výročí jej úmrtia.
manžel, syn a dcéra s rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci
a s láskou spomíname na nášho
drahého otca a deda
Berciho Linku,
pri príležitosti 12. výročia jeho
úmrtia
dcéra Mari, syn Ervín , vnuk Lacko
a rodina

