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TRADÍCIE CUKROVARNÍCTVA V SLÁDKOVIČOVE

V tomto roku oslávilo Sládkovičovo dve mimoriadne výročia, 140. výročie založenia cukrovaru a 160. výročie narodenia Karola Kuffnera,
zakladateľa cukrovaru. Na počesť týchto výročí
mesto organizovalo medzinárodnú konferenciu
o Karolovi Kuffnerovi a o histórii cukrovaru
v Sládkovičove, na ktorú pozvalo významných
odborníkov zo Slovenska a Maďarska.
Na medzinárodnej konferencii s názvom
TRADÍCIE CUKROVARNÍCTVA V SLÁDKOVIČOVE, ktorá sa uskutočnila v piatok 12. októbra 2007 v podnikateľskom inkubátore INOVATECH, odzneli prednášky a prezentácie:
• PhDr. Katalin Vadkerty - Cukrovar v Dioszegu a jeho hospodárstvo v r. 1867 - 1918,
• MA. Istvána Jobbágya - Rozvoj potravinárskeho priemyslu v Rakúsko-Uhorskej
monarchii,
• PhDr. Ľudovíta Hallona, CSc. - Vývoj technickej základne cukrovarov do roku 1933,

• Mgr. Hildegardy Pokreis - Cukrovar v Dioszegu ako životné dielo Karola Kuffnera,
• Ing. Dušana Janíčka - Reforma cukrovarníckeho priemyslu po roku 1989,
• Juraja Pekaroviča - Kaštieľ a mauzóleum
v Sládkovičove,
• Ágoty Vargovej - Zbierka obrazov rodiny
Kuffnerovej v súvislosti s obrazom Svätá
rodina, ktorý je uložený v Múzeu umenia
v Indianopollise, USA
• Lóranta Talamona - Ponvágli (úzkorozchodná poľná železnička).
Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy historických fotografií a dokumentov súvisiacich s históriou cukrovaru a osobnosťou Karola
Kuffnera a jeho rodiny, ktorú pripravilo Mestské
kultúrne stredisko v Sládkovičove v spolupráci
s Mgr. Hildegardou Pokreis, hlavným radcom
Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa.
Dovolím si týmto osloviť i čitateľov nášho

časopisu, ktorí majú
vo svojich rodinných
albumoch staré fotografie súvisiace so
sládkovičovským cukrovarom, Kuffnerovskou rodinou alebo
poľnou železničkou,
aby nám ich poskytli
k digitálne archivácii
(kontaktný tel. 0905/863 495 - Eva Sudová,
MsKS Sládkovičovo).
V rámci tohto významného kultúrneho i spoločenského podujatia bola na budove Mestského úradu v Sládkovičove odhalená pamätná
tabuľa Karola Kuffnera, ktorá bude pripomínať
zásluhy tejto významnej osobnosti. Autorom
pamätnej tabuľa je akademický sochár Gyula
Mag a spoločne ju odhalili Mgr. Hildegarda Pokreis a primátor mesta Ing. Anton Szabó.
Počas poobedňajšieho programu si účastníci konferncie prezreli budovu kuffnerovského
kaštieľa, rodinnú hrobku i areál cukrovaru.
Na neformálnom večernom stretnutí mali
všetci zúčastnení možnosť konzultovať svoje
názory a poznatky a spestrením večera bolo
i premietanie historického filmu o výrobe cukru.
Konferencie sa zúčastnili nielen odborníci historici a odborníci z oblasti cukrovarníctva, ale aj
bývalí zamestnanci cukrovaru.
ES
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VATRA ÚSTAVY

V predvečer štátneho sviatku Dňa ústavy SR
30. augusta 2007 sa pred ihriskom TJ Slavoj Sládkovičovo rozžiarili plamene Vatry ústavy. Miestny
odbor Matice slovenskej v Sládkovičove usporiadal toto podujatie po prvýkrát trochu aj s obavami,
keďže s končiacim sa letom môže končiť aj pekné
počasie. Ale nestalo sa tak, všetky okolnosti boli
nášmu podujatiu priaznivo naklonené. Matičiari
prilákali obyvateľov nášho mesta nielen vôňou
gulášu, ale aj kultúrnym programom, v ktorom vystúpili tanečná skupina tunajšej ZUŠ, Peter Fahn
a hudobná skupina Dušana Fóku.
V slávnostnej časti programu sa po odznení
zvukov štátnej hymny prihovoril prítomným Ing.
Štefan Lauko, hostia PaedDr. Anna Piláriková,
prednostka Obvodného úradu v Galante a Ing.
Anton Szabó, primátor nášho mesta. Vatru ústavy zapálil Ján Paulo, služobne najstarší požiarnik.
Potom až do konca podujatia prítomných zabávala hudobná skupina Dušana Fóku a niektorí
účastníci si a zatancovali.
Tento príjemný podvečer by mohol dostať ešte
jedno pomenovanie - Rozlúčka s prázdninami.
Organizátori mysleli aj na deti, pre ktoré pripravili
rôzne hry. Všetkých súťažiacich odmenili sladkosťami. Veselý džavot detí sa dlho ozýval pred
ihriskom a vôbec neboli podstatné zelené kolená
získané z trávnika. Veď 1. september je nielen
Dňom ústavy, ale aj začiatkom nového školského
roka a začiatkom povinností. V neskorých večerných hodinách dohorela vatra, dohrala kapela
a organizátorom zostalo už iba dať si predsavzatie, že podobné podujatie usporiadajú aj o rok.
Zuzana Zelinková

mesto informuje

VITAMÍNY V INKUBÁTORE

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Sládkovičove sa rozhodla
v spolupráci s MsKS Sládkovičovo v septemberi usporiadať v Inovatechu výstavu ovocia
a zeleniny. Prípravné a organizačné práce prebiehali v pohode, no mali sme aj obavy. Ako
to dopadne? Bude dostatok exponátov? Bude
záujem o výstavu? No napriek všetkému prišiel
deň „D“ a 21.9.2007 o 14.00 hod. výstavu otvoril predseda MO SZZ Ján NÉMETH krátkym
príhovorom privítal hostí a prvých návštevníkov
a Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo ocenil, že sa takáto výstava po dlhých
rokoch znovu dostala do programu MO SZZ.
Čo sa týka organizovania výstavy, treba
povedať, že osobná intervencia členov výboru
MO SZZ u potenciálnych vystavovateľov bola
úspešná a výstavy sa zúčastnilo 26 vystavovateľov so 63 vystavovanými exponátmi. Výstavu
od 21. do 24.9.2007 navštívilo veľa návštevníkov, ktorí si okrem vystavovaného ovocia a zeleniny mohli prezrieť, ale aj kúpiť výrobky pána
Matúša Kupku, košikára žijúceho v našom
meste alebo získať informácie, katalógy a ponukové listy firiem AGROFRUKT Čierna Voda,
GARDEN PLUS Sládkovičovo a EBA Sládkovičovo. Na výstavu sa prišli pozrieť aj funkcionári
OV SZZ, ktorí okrem iného kladne hodnotili
sortiment a aranžovanie exponátov. Obzvlášť

ich zaujali exponáty ako mandle, figy, citrónovník s plodmi, mišpule a obrovské tekvice.
Spestrením druhého dňa výstavy bolo odovzdávanie cien za súťaž o najkrajšiu predzáhradku, ktorú tak isto organizovala MO SZZ
v spolupráci s MsKS. Do súťaže sa prihlásilo
osem rodín, ktoré hodnotiaca komisia v zložení - traja členovia výboru MO SZZ a odborná
členka komisie Mgr. Slávka Královičová - navštívila 8.6.2007 a 16.8.2007 a bodovým hodnotením určila umiestnenie súťažiacich, ktorým
za ich pracovitosť, cit pri aranžovaní predzáhradky, ale hlavne za to, že pomáhajú zvyšovať
estetickú úroveň ulíc v našom meste, boli odovzdané krásne a hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovali: MsÚ Sládkovičovo, podnikatelia:
Alexander Kovács - Elreko Sládkovičovo, Ing.
M. Droppová - Garden Plus Sládkovičovo, Ing.
Štefan Lauko, Sládkovičovo, MO SZZ Sládkovičovo a pán Ján Urbánek - Nový Dvor. V tejto súťaži sa na prvom mieste umiestnila pani
Edita Bjeláková, na druhom pani Eva Tkáčová
a na treťom pani Mária Feješová.
Dovoľte, aby som v mene MO SZZ poďakoval všetkým za vystavované exponáty, za
účasť v súťaži o najkrajšiu predzáhradku a verím, že budúci ročník výstavy bude bohatší ako
na exponáty, tak na návštevníkov a do súťaži
o najkrajšiu predzáhradku sa zapojí viac rodín.
Zároveň mi dovoľte poďakovať všetkým sponzorom a Mgr. Slávke Královičovej, ktorým prajem do ďalšieho života veľa zdravia a osobných
ako aj podnikateľských úspechov.
Ján Németh, predseda MO SZZ

mesto informuje

8. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 30.8.2007

Zasadnutie MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• PhDr. Pethőová tlmočila dotazy občanov
ohľadne rekonštrukcie budovy bývalej MŠ
J. Dalloša na mestskú polikliniku a informovala sa, kedy sa uvažuje s výstavbou kruhového objazdu na galantskej križovatke,
• primátor odpovedal, že zmluva s ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na
výstavbu polikliniky bude podpísaná behom
dvoch týždňov a na kruhový objazd mesto
nedostalo finančné prostriedky, pričom vyhotovenie projektu mesto stálo cca 500 tis. Sk,
pozemky pod objazd sú už vykúpené,
• primátor so súhlasom poslancov MZ zaradil
do programu petíciu občanov Hviezdoslavovej ulice na zrušenie altánku pri benzínovom
čerpadle AGIP z dôvodu porušovania nočného pokoja,
• k petícii sa vyjadrila obyvateľka Hviezdoslavovej ulice, ktorá oboznámila prítomných
s dôvodmi žiadosti na odstránenie altánku
a tiež so zmenou otváracích hodín,
• poslanci MZ poverili primátora mesta vyzvať
majiteľa čerpacej stanice AGIP na odstránenie altánku z dôvodu opakovaného porušovania nočného pokoja.
Poslanci MZ na 8. zasadnutí prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
• informáciu o čerpaní rozpočtu mesta za
I. polrok 2007,
• návrh úpravy rozpočtu mesta k 30.8.2007,
s tým, že príjmová i výdajová časť rozpočtu
sa zvyšuje o 21 820 tis Sk,
• odpredaj pozemku parc. č. 2439/1, zastavaná
plocha vo výmere 183 m2 a pozemku parc. č.
2439/2 zastavaná plocha vo výmere 177 m2
na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo,
• odpredaj novovytvoreného pozemku parcely
č. 987/10, zastavaná plocha vo výmere 4 m2,
vedenej na LV č. 1705, k. ú. Sládkovičovo,
• zvýšenie príspevku do fondu údržby a opráv
o 20 % na mestské nájomné byty v bytových
domoch s. č. 404 a s. č. 405 na Fučíkovej ulici v Sládkovičove s účinnosťou od 1.10.2007,

9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 10.10.2007
Zasadnutie MZ otvoril primátor mesta Ing.
Anton Szabó a rokovanie sa konalo podľa
schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• poslankyňa PhDr. Pethőová tlmočila sťažnosti občanov na ulici J. Kráľa na rozmnožujúce sa hlodavce a požiadala, či je možné
v tejto lokalite vykonať deratizáciu,
• poslanec Németh odporučil umiestniť vypuklé zrkadlo do zákruty pri železničnej stanici
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• odpredaj stavby “Rozšírenie vodovodu na
Cukrovarskej ulici v Sládkovičove“ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti so
sídlom v Šali za cenu 1,- Sk, čím sa zrušilo
uznesenie č. 22/12 – 2006,
• odpredaj časti stavby „Verejný vodovod“ a to
verejnej časti od Fučíkovej ulice po Zátišie,
po vodovodnú šachtu Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti so sídlom v Šali za
cenu 1,- Sk, čím sa zrušilo uznesenie č. 78/
MZ - 2007,
• odpredaj časti verejného vodovodu po vodomernú šachtu, ktorá sa nachádza na
pozemku parcely č. 2942 - 8, 2954 - 7, k.ú.
Sládkovičovo Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti so sídlom v Šali za cenu 1,-Sk,
• zmenu členov v Komisii kultúry pri MZ nasledovne: Máriu Valovú, nezávislú, Školská 175
a Miriam Matlohovú, nezávislá, Z. Kodálya
1404 nahradí Mária Zahorecová, nezávislá,
J. Dalloša 1185 a Róbert Varga, nezávislý,
Fučíkova 280,
• pridelenie uvoľnených nájomných bytov na
Fučíkovej ul. č. 405 nasledovne: dvojizbový
byt (číslo bytu 10) na Fučíkovej ul. č. 405/208
pre Eduarda Šida s manželkou Martinou a
jednoizbový byt (číslo bytu 19) na Fučíkovej
ul. č. 405/207 pre Katalin Balogh, učiteľku ZŠ
S. Petöfiho,
• uzavretie zmluvy medzi mestom Sládkovičovo a fy. MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo,
ktorej predmetom je čistenie splaškových odpadových vôd z verejnej kanalizácie mesta
Sládkovičovo v ČOV,
• realizáciu prepojenia stokovej siete s ČOV
v meste, náklady na vykonanie týchto prác
sú zohľadnené v úprave rozpočtu mesta
k 30.8.2007 vo výške 430 524,- Sk.
• finančný príspevok na vydanie etnograficky
orientovanej monografie Pitvaroš a Pitvarošania vo výške 40 tis. Sk.
Poslanci MZ na 8. zasadnutí prerokovali a neschválili nasledovné uznesenia:
• žiadosť nájomníkov bytového domu s. č. 241
na ul. Cukrovarskej a to Jozefíny Bötösovej,
Zoltána Takácsa, Alexandra Mészárosa, Alexandra Holuba a Viktórie Tengeriovej ohľadne
odkúpenia bytov do osobného vlastníctva,
• žiadosť TJ Junior Sládkovičovo o prenájom budovy bývalého Centra voľného času
a miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu o zámenu jej budovy na Fučíko-

vej ul. za objekt bývalého CVČ,
MZ schválilo:
• vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj budovy (bývalé CVČ) vrátane príslušných pozemkov,
• žiadosť Marty Poórovej, bytom Galanta
ohľadne odpredaja pozemku pod budovou
bývalej očnej optiky na Fučíkovej ulici v Sládkovičove,
• žiadosť spoločnosti JSBJ 735 s.r.o. so sídlom
J. Cikkera 11, Banská Bystrica ohľadne odkúpenia pozemku parcely č. 2943 zastavaná
plocha vo výmere 269 m2, vedeného na LV č.
1705 k.ú. Sládkovičovo,
• prípis Únie miest Slovenska o úhrade členského príspevku vo výške 2,- Sk/obyvateľa.
Poslanci MZ prerokovali a uložili nasledovné
uznesenia:
• hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu TK Vincov les s. r.o. k 31.8.2007,
• primátorovi mesta vyzvať majiteľa čerpacej
stanice AGIP na Hviezdoslavovej ulici na odstránenie ich altánku z dôvodu opakovaného
porušovania nočného pokoja.
Diskusia:
• poslanec Németh pozval prítomných na výstavu záhradkárov a vyhodnotenie súťaže
o najkrajšiu predzáhradku v meste. Ďalej sa
dotazoval na osadenie úradnej tabule mesta
na Novom Dvore.
• poslankyňa PhDr. Pethöová prečítala kritiku
na primátora mesta a vyzvala ho, aby prispel k náprave vo vzťahoch medzi primátorom
a poslancami MZ ako i k lepšej vzájomnej
spolupráci a žiadala o schválenie volebného
programu, ktorý by poslanci a primátor mesta
mali plniť v tomto volebnom období,
• poslanec Karsay požiadal, aby mestská polícia spísala poškodené a chýbajúce dopravné
značenie v meste, na ktoré je potrebné z rozpočtu mesta vyčleniť finančné prostriedky,
• občan Vígh sa dotazoval, či má mesto svoju
ozvučovaciu aparatúru, pretože ozvučenie,
ktoré on používa je jeho vlastníctvom, informoval sa, v akom technickom stave sú kotly
na MsKS, nakoľko už prichádza zimné obdobie a nebude sa tam dať kúriť,
• občianka Anna Kakviczová sa poďakovala
prítomným poslancom za schválené finančné prostriedky na knihu Pitvaroš.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

v Sládkovičove kvôli zvýšenému nebezpečenstvu.
Kontrolu plnenia uznesení zo 7. a 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva vykonal JUDr.
Ružič, hlavný kontrolór mesta.
Poslanci MZ na 9. zasadnutí prerokovali a schválili nasledovné uznesenia:
• Volebný program Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove na volebné obdobie 20062010,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 58/2007 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov,
• návrh zamerania kontrolnej činnosti na II.
polrok 2007“, predložený hlavným kontroló-

rom mesta JUDr. Ružičom,
• poskytnutie finančného príspevu vo výške
100% zo získanej sumy za separovaný odpad dodržiavajúc schválenú príjmovú položku v rozpočte mesta na rok 2007 s tým, že
štatutárny zástupca príspevkovej organizácie
Technické služby Sládkovičovo predloží MZ
správu o použití týchto finančných prostriedkov a 40% finančných prostriedkov bude výlučne použitých na obnovu vozového parku.
Týmto sa ruší uznesenie č. 46/MZ-2007,
• vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra
mesta vo výške 1 mesačného platu,
• uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi
Mestom Sládkovičovo a akciovou spoloč-

mesto informuje
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9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SLÁDKOVIČOVE 10.10.2007 - pokračovanie

•

•

•
•
•

•

nosťou Mraziarne Sládkovičovo ohľadne odkúpenia pozemku pod cestou k priemyselnému parku JUH,
poskytnutie finančného príspevku pre Csemadok na aktivity súborov Dió Héj, Új Hajtás, Hahota a na organizáciu mestskej akcie
usporiadanej pri príležitosti 60. výročia vysídlenia Maďarov vo výške 40 tis. Sk,
predaj pozemku pre fy. Savingplus spol. s r.
o. Sládkovičovo na výstavbu 2 x 12 bytových
jednotiek na sídl. Budovateľská za cenu podľa znaleckého posudku, minimálna kúpna
cena bude 800,- Sk/m2,
prijatie daru: IO II. - komunikácia a spevnené
plochy od Realcorp Rent s.r.o., Bratislava,
prijatie daru: IO VII. - verejné osvetlenie
od Realcorp Rent s.r.o. Bratislava,
odpredaj pozemku pre fy. Márton & Márton
spol. s r.o. - parcely č. 2789/2, zastavaná
plocha vo výmere 1000 m2 vedenej na LV č.
1705 k.ú. Sládkovičovo pri polyfunkčnej budove Inovatechu tak, že najnižšia cena bude
určená podľa znaleckého posudku navýšená
o cenu parkoviska, ktoré mesto z týchto prostriedkov vybuduje,
prenájom nebytových priestorov Fučíkova
č. 340 Sládkovičovo (bývalá štátna polícia)
pre žiadateľov Bc. Tibor Pethöa a Štefana

Maneka na bývanie s tým, že žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady vypracovanie
projektovej dokumentácie, zmenu účelu využitia priestorov a rekonštrukciu.
• vstup mesta Sládkovičovo do Združenia
miest a obcí mikroregiónu Galanta.
Poslanci MZ na 9.zasadnutí prerokovali a uznesením neschválili:
• prijatie daru stavebné objekty: IO IX. - ČOV
BIOSLAR B 200, IO XI. výustný objekt vyčistenej vody od Realcorp Rent s.r.o. Bratislava.
Diskusia:
• primátor mesta pozval prítomných na športový deň v meste a na konferenciu Kuffner.
• prednostka MsÚ prečítala list občianky
p. Šramovej, ktorá upozorňuje na neporiadok
v mestskom cintoríne, na nedokončený a nenatretý plot a žiadala, aby povinnosti nájomcu
cintorína boli uverejnené v mestských novinách,
• vedúca MsKS opätovne informovala o havarijnom technickom stave kotolne a rozvodu
vody v budove MsKS,
• primátor odporučil okamžite uskutočniť
miestnu obhliadku MsKS a ak oprava neprevyšuje 100 tis. Sk, urýchlene ju realizovať.
• občan Vígh sa dotazoval poslancov MZ, ako

môže v meste fungovať kultúra, keď budova
MsKS je v dezolátnom stave,
• občianka Kuttnerová poukázala na zlý stav
budovy materskej školy na Fučíkovej ul., informovala sa, prečo sa v MŠ nekúrilo a na
vyberanie a použitie poplatkov v MŠ,
• primátor mesta uviedol, že v MŠ bol pokazený kotol a jeho opravu zabezpečila riaditeľka
Spojenej školy, o kritickom stave MŠ mesto
ako zriaďovateľ vie a postupne sa bude MŠ
rekonštruovať,
• poslankyňa PhDr. Pethöová uviedla, že mesto získalo školské budovy už v zlom stave
a iInformovala, že 23.10.2007 sa uskutoční
zasadnutie školskej komisie, ktorá sa bude
zaoberať práve takýmito problémami a zároveň sa pýtala na vytvorenie urnového háju
v mestskom cintoríne,
• občan Hauko sa informoval, prečo sa rozkopané kanalizačné prípojky nedajú do pôvodného stavu,
• vedúca MsKS sa informovala na informačné
tabule pre občanov.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na záver zasadnutia MZ poďakoval prítomným za účasť zasadnutie ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 58/2007 O NAKLADANÍ
S NÁJOMNÝMI BYTMI PRE OBČANOV

MZ v Sládkovičove na svojom 9. zasadnutí 10.10.2007 schválilo VZN o nakladaní s nájomnými bytmi, ktoré bolo zverejnené na informačnej tabuli mesta a je
dostupné na mestskej web stránke. Pre dôležitosť faktov z neho uverejňujeme
niekoľko údajov“
• Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky prideľovania bytov určených na nájom postavených s podporou štátu.
• Príspevkami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úvermi štátneho fondu rozvoja bývania SR (ďalej nájomné byty).
• Nájomné byty sú vo vlastníctve mesta Sládkovičovo s osobitným režimom.
• Informácie o podávaní žiadostí a podmienkach prideľovania nájomných bytov
podáva Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, Sládkovičovo
• Žiadosť musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v tlačive žiadosti.
K žiadosti je potrebné doložiť:
a) popis súčasnej bytovej situácie,
b) potvrdenie o výške príjmov,
c) prehlásenie, že žiadatelia (u manželov obaja) nie sú nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu alebo bytového domu, resp. rodinného domu
a nie sú stavebníkmi bytu ani rodinného domu ,
d) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt doklad o rozsahu zdravotného
postihnutia.
MsÚ po kontrole úplnosti a pravdivosti údajov zostaví zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky, ako i zoznam žiadateľov, ktorí podmienky nesplnili. Tieto zoznamy budú zverejnené na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
Žiadateľ bude zaradený do zoznamu, ak splní nasledovné podmienky:
• mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, podľa osobitného predpisu, neprevyšuje 3-násobok životného
minima pre jednu osobu, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne a nie je nižší ako 1,5 násobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pritom
mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa poberá.
• mladá rodina (pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov
veku a spĺňa podmienku príjmu.
Ďalšími kritériami pre zaradenie do zoznamu žiadateľov sú:
a) žiadateľ je občanom SR,
b) žiadateľ, jeho manželka a prípadne jeho deti sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu,

c) žiadateľ má rodinu (úplnú, respektíve neúplnú) s jedným, prípadne s viacerými maloletými deťmi,
d) žiadateľ je chovancom alebo bývalým chovancom detského domova a jeho
fyzický vek nepresahuje 25 rokov a žil na území mesta minimálne 3 roky,
e) žiadateľ si nepriaznivú bytovú situáciu nezapríčinil vlastnou vinou,
f) žiadateľ je občanom SR (u manželov obaja) a minimálne 3 roky pred podaním žiadosti (u manželov aspoň jeden z manželov) má trvalý pobyt na
území mesta Sládkovičovo a je občanom mesta,
g) žiadateľ (u manželov obaja) nie je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom ani stavebníkom bytu alebo bytového domu, resp. rodinného domu
a nie je schopný sám si riešiť svoju bytovú situáciu,
h) žiadateľ nemá voči mestu ku dňu prideľovania bytov nedoplatky.
K prideľovaniu nájomných bytov sú povinní všetci žiadatelia predložiť novú
žiadosť i s požadovanými aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok, ročne do 15. novembra. Pri nedodržaní termínu, budú z poradovníka
vyčiarknutí. MsÚ na základe preskúmania úplnosti a pravdivosti všetkých údajov
a dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zostaví pre každý
typ bytu podľa izbovitosti návrh zoznamu žiadateľov.
Nájomné byty pre potreby mesta (10 % z celkového počtu nájomných bytov) sú
určené pre fyzické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006, ktorým sa
určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov, v znení jej
noviel, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, školské, bezpečnostné, kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko-sociálne potreby mesta.
V zmysle tejto smernice môže primátor mesta, po odporúčaní Mestského
zastupiteľstva, vydať súhlas na pridelenie 10 % z výstavby nájomných bytov.
V nájomnej zmluve bude v týchto prípadoch zakotvená doba nájmu do termínu
dodržania účelovosti.
Nájomná zmluva sa so žiadateľom uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši
tri roky s výnimkou, ak žiadateľom o uzatvorenie nájomnej zmluvy je občan so
zdravotným postihnutím. V tomto prípade bude nájomná zmluva uzavretá na dobu
určitú, doba nájmu neprevýši 10 rokov. V nájomnej zmluve bude upravené právo
nájomcu na opakované uzavretie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených
v nájomnej zmluve a osobitných predpisoch. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu určitú 3 roky, s možnosťou opakovaného predĺženia ešte raz o 3 roky. Nájomca takéhoto nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo
inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu a to z akéhokoľvek dôvodu.
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FESTIVAL TEKVÍC
A ŠARKANOV
POD ZÁŠTITOU PRVEJ
STAVEBNEJ SPORITEĽNE

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 5/2007, str. 5

BOLI SME V DIVADLE

18. septembra sa žiaci Základnej školy S. Petőfiho zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré sa konalo v konferenčnej sále podnikateľského
inkubátora.
V podaní divadelnej skupiny SZEVASZ (Dunajskostredské mestské
divadlo) si mohli pozrieť dielo Pétera Gágyora, ktoré rozprávalo o spravodlivosti kráľa Mateja.
Predstavenie našich žiakov veľmi zaujalo, v hre spoznali žarty legendárneho kráľa, o ktorých doteraz iba čítali, naučili sa i to, že odmenu si
zaslúži iba ten, kto za ňu i pracuje.
Z. Kovácsová

TESTOVANIE DEVIATAKOV
PO NOVOM

Ako každoročne v októbri, tak aj tento rok naša základná škola usporiadala súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu a najnápaditejšieho šarkana. Tento rok však bol niečím výnimočný. Ceny do súťaže venovala Prvá
stavebná sporiteľňa. Mali z toho radosť nielen deti, ale aj pedagógovia.
Toto veľké gesto sporiteľne umožnilo, že škola mohla odmeniť vecnými
cenami nielen víťazov, ale aj všetkých účastníkov súťaže.
Všetko vypuklo o pol druhej poobede. Počasie nám síce neprialo, no
to nás neodradilo. Súťaž sa aj napriek tomu uskutočnila v priestoroch
školy. Všetko sa odohralo na I. poschodí. Na pravej strane sa postupne
sústreďovali tekvice a na ľavej šarkany. Veľmi milo nás prekvapilo nielen to, že sme mali rekordný počet súťažiacich, ale aj rekordný počet
rodičov.
Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu. Celú hodinu behala z jednej
strany chodby na druhú a nevedela sa rozhodnúť. Ťažkú úlohu mal aj
maskot sporiteľne - lišiak, ktorý pobehoval sem a tam a zabával nedočkavých súťažiacich, ktorí sa už nevedeli dočkať výsledkov. A potom to
vypuklo. Pri určení víťazov nakoniec vyhrala originalita šarkanov a zachovanie tradície vyrezávania tekvíc.
Musíme podotknúť, že konkurencia pri šarkanoch bola oveľa vyššia
ako pri tekviciach. Preto sa napokon odborná porota rozhodla, že tekvice získali jednu prvú cenu, jednu druhú, tri tretie a šesť štvrtých cien,
kým u šarkanov boli udelené dve prvé miesta, tri druhé, tri tretie, šesť
štvrtých miest a dve ceny - najsympatickejší šarkan.
Medzi tekvicami zvíťazila „Biela lesná kolekcia“, ktorej autorom bol
Filipko Csanaky z 1. B triedy, víťazmi šarkanov boli „Modrí duchovia“,
ktorej autorkou bola Simonka Ondrušeková zo 6. A triedy a „Zmrzlina“
od Janky Mihályovej z 3. A triedy. Všetci traja víťazi dostali veľkého plyšového maskota - lišiaka, víťazi na druhom mieste sa tešili z prasiatka
s logom sporiteľne, do ktorého si môžu začať ukladať svoje úspory, víťazi na treťom mieste dostali kolekciu farebných ceruziek, perá, vtipné
ceruzky (ježibaba...) a kľúčenky a víťazi na štvrtom mieste si po návrate
domov mohli zakresliť s novými farebnými ceruzkami.
Všetci ostatní účastníci festivalu „tekvíc a šarkanov“, ktorí neboli
ocenení, si na záver mohli vybrať jednu z cien - vtipnú ceruzku, pero,
kľúčenku, takže nikto z účastníkov neobišiel naprázdno a všetci sme sa
mohli tešiť z dobre vydarenej akcie.
Milým prekvapením bolo, že sa akcie zúčastnil osobne spolu s dvomi pracovníčkami sporiteľne aj Dr. Michal Sántai, okresný riaditeľ Prvej
stavebnej sporiteľne a.s., ktorá nás sponzorovala. V mene všetkých detí
a pedagógov by sme na záver chceli spoločne zakričať z plného hrdla:
ĎAKUJEME!
Mgr. Annamária Mészárosová, zástupca riaditeľa školy

Vedenie rezortu školstva na rokovaní 24. septembra 2007
schválilo návrh projektu testovania žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2007/2008. Jeho súčasťou je aj zámer prepojiť ho s
medzinárodným výskumom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (PISA).
Deviataci by mali prostredníctvom testov riešiť úlohy z matematiky, ktoré budú zamerané na matematické myslenie a argumentáciu. Žiaci napríklad v minulosti v testoch PISA určovali,
aký tvar môže mať ohradenie zákonu na záhrade (obdľžnik,
lichobežník a podobne), ak má tesár k dispozícii 32 metrov dreva.
Zisťovať sa bude aj jazyková a čitateľská gramotnosť žiakov.
Pod jazykovou gramotnosťou sa pritom rozumie schopnosť
efektívne používať jazykové zručnosti v ústnom a písomnom
prejave. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť čítanému textu a prečítané informácie uplatniť v praxi. V testoch
OECD mali žiaci napríklad prečítať text o grafitoch, ktorý vyjadroval dva názory mladých ľudí na ilegálne maľovanie po stenách, a odpovedať na otázky súvisiace s textom.
Okrem preverovania úrovne vedomostí, tiež známeho pod
názvom Monitor 9, si tak budú môcť deviataci v rámci jednej
časti testu odskúšať túto novinku v praxi prostredníctvom
generálnej skúšky. Na vybraných základných školách, ktoré
majú požadované technické vybavenie, sa zároveň uskutoční
aj experimentálne overenie on-line testovania. Projekt bude zabezpečovať Štátny pedagogický ústav.
Učiteľské noviny č. 3

UROBME SI VESMÍR

Žiaci 4. A premenili svoju triedu na vesmírnu galaxiu. Päť dní sa vyučovanie nieslo v duchu objavovania, tvorenia a skúmania pozemskej
i mimozemskej existencie.
Na základe vedomostí z prírodovedy a vlastivedy vypracovali projekt,
do ktorého sa zapojili všetci žiaci. Počas prvého dňa sa premenili na
vedcov. Z kartónov a škatúľ vytvorili vesmírne lode, satelity a raketu.
Z papiera a škrobu vykašírovali priestorové planéty, ktoré vymaľovali
a zavesili na lampy. V priebehu ďalších dní vystrihli z farebných papierov
hviezdy, z výkresov zhotovili a vyfarbili planéty, ktoré nalepili na okná.
Na výtvarnej výchove temperovými farbami čierne plachty zmenili na
obrazy vesmíru. Na veľkú nástenku zašifrovali „odkazy mimozemskej
civilizácie“, ktoré dotvorili vystrihnutými postavičkami a hviezdičkami.
Z veľkého kartónu dievčatá urobili dvoch mimozemšťanov, čo mali miesto hláv otvor. Ak niekto vošiel do škatuľe, mal svoju hlavu, ale telo bolo
nakreslené.
Z magnetickej tabule sa stala pomôcka na vlastivedu: farbičkami
nakreslená mapa Slovenska s počtom obyvateľov, rozlohou a hlavným
mestom. Na dotvorenie atmosféry upevnili ešte na steny obrázky mimozemských bytostí a planét.
Celý projekt sa zaznamenával na videokamere a fotoaparáte.
Na záver sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorý boli pozvaní
žiaci I. stupňa Spojenej školy v Sládkovičove a rodičia žiakov prezentujúcej triedy.
Mgr. Silvia Maneková, učiteľka Spojenej školy
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ŽIVOTNÉ PERIPETIE REKTORA prof. Ing. KAROLA POLÁKA, DrSc. et Dr. h. c.

Prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr. h. c. Narodil som sa 9.9.1932 v Palárikove, asi 10 km od
okresného mesta Nové Zámky, v rodine stolára
a mláťačkára.
Môj genofond je do štvrtej generácie dozadu
po starom otcovi Johanovi Pollákovi (Nemec)
a po starej mame Márii Fridrich (Maďarka). Ja
som Slovák odchovaný na etnicky zmiešanom
južnom Slovensku.
Detstvo
(4 - 12 rokov) som prežil v Československu
(1939) a čiastočne v Maďarsku (1945). Za druhej svetovej vojny som stratil rodičov (matka
zomrela) aj majetok (bombardovanie). Ťažko a
tvrdo som pracoval za jedlo a byt. Pocítil som,
že chudoba a poníženie veľmi bolia.
Mládežníctvo
(12 - 20 rokov). Po navrátení otca vojaka z Maďarska zo zajatia som pokračoval v započatom
štúdiu na slovenskom gymnáziu v Šuranoch
a ďalej pokračoval na zmiešanom gymnáziu
v Nových Zámkoch. Maďarské deti sa naučili
po slovensky za jeden rok. Ponižovanie detí
z „dedín“ stále trvalo. Tento pocit zosilnel, keď
„komisia gymnázia“ roztriedila maturantov, kto
kde pôjde ďalej študovať. Deti „mesta“ na právo,
medicínu a podobne a deti „dediny“ na techniku
alebo nikde. Prebiehajúci režim ľudovej demokracie začal triediť ľudí podľa pôvodu. Pôvod
nemecko-maďarský bol nevyhovujúci. No oveľa
viac trpeli deti vykorisťovateľov, t.j. syn živnostníka stolára a mláťačkára.
Mládenectvo
(20 - 24 rokov), v tomto čase som už opuncovaný ako syn živnostníka s dvomi zamestnancami. Ako študent SjF SVŠT sa výborne učím.
Toto si všimol profesor Čabelka a po štúdiu na
strojníckej fakulte ma pozval k sebe do „areálu“:
Katedra mechanickej technológie, Výskumný
ústav zváračský a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, kde všade som
bol vedúcim pracovníkom. Toto dalo silnú pečať
môjmu životu. Intenzívne som sa postgraduálne dovzdelával, rok zo zvárania, rok z tvárnenia

a pol roka z fyziky kovov.
Absolvoval som kurzy na ČSAV v Prahe zo
šírenia napätí v elasticko-plastických telesách
a SAV v Bratislave z explozívneho tvárnenia
doplneného štúdiom na UBU v Prahe - technik pre tvárnenie výbuchom. Pracoval som aj
u profesora Škrabala z Brna a naplnil som sa
vedou z Čiech - Moravy - Sliezka a krajín socialistického bloku. Toto dovzdelávanie a základný
výskum mi vyniesli tituly CSc. a Hab. doc., s
odkladom udelenia titulu docent o 5 rokov (rok
1968). Viedol som bádateľský výskum v rámci
RVHP.
V roku 1960 som sa oženil a moje rodinné
šťastie sa naplnilo najmä narodením synov,
Karol (1960) a Jurko (1965). Rodičovstvo bolo
veľmi šťastné a prišlo v pravý čas. Po 20 rokoch
sa mi vrátila rodina, ktorú som stratil vo vojne.
Rodina je hniezdom šťastia, lásky a priateľstva
a má v živote ľudí nezastupiteľné miesto. Dnes
mám manželku, ženatých synov, dve nevesty
a 3 vnučky a jedného vnuka, ktorí sú základom
môjho šťastia v pokročilom veku. Moje manželstvo je, bolo a bude šťastné. Mal a mám vzácnu
širšiu rodinu a priateľov, čo ma nesie cez pády,
neúspechy a zlomy v živote.
Dospelý vek
(44 - 75) je vyplnený výskumom a štúdiami,
rodinou, zábavou a priateľmi. Zo záujmov sú
to hudba, poľovníctvo, šport. Tento život mi
priniesol 350 publikácií, 160 citácií, 20 AO, 67
inžinierskych diel. Toto bola náplň dosiahnutia
titulov DrSc., Prof., Dr. h. c. Veľmi sa teším, že
anglická spoločnosť pre mechaniku ma v roku
2007 navrhla na udelenie medaily J. Watta.
Túto významnú cenu naposledy dostal v r. 1945
Aurel Stodola, rodák z Liptovského Mikuláša.

Zlomy v mojom živote podľa rokov:
1968 už som nielen syn vykorisťovateľa, ale
aj protisocialistická sila, ktorá čakala na
udelenie titulu docent (5 rokov),
1970 pohovory a školenia (poučenie z krízového stavu v strane a v spoločnosti). Nastalo „Temno„ - ticho pre prácu otrokov
bez zaslúženej pláce a dobre zaplatení
vyvolení.
1986 vyčlenenie (odsun) do Trnavy, kde SVTŠ
zakladá novú vyčlenenú fakultu. Som
iba nestraník a preto som iba poverený
vedúci Katedry tvárnenia a tvárniacich
strojov.
1989 zamatová revolúcia mi vyniesla zvolenie
za dekana celou fakultou. Som dekan
„Materiálovo-technologickej
fakulty“
MtF SVŠT so sídlom v Trnave ( t.č. MtF
STU).
1993 ako nový dekan zakladám Fakultu odborných štúdií - FOŠ - STU, ktorú som
dvomi praxovými semestrami napojil na
prax. Veľký úspech a chýbajúca legislatíva zrušili fakultu aj jej úspešného dekana a celé vedenie. Dnes sú „odborné
vysoké školy“ legislatívnou realitou, no
nemajú úspešných dekanov. Prax týchto absolventov ale veľmi potrebuje. To
príde a zanedlho ... Bakalári zarábajú,

ostatní skúmajú. Cyklus „financie - veda
- inovácie - financovanie“ sa napĺňa.
2001 dostávam novú šancu prostredníctvom
IVO - KOZ v Sládkovičove, môžem vytvoriť neštátnu súkromnú Vysokú školu
v Sládkovičove.
2005 úpornou a vytrvalou prácou sa podarilo
založiť vysokú školu a 5. mája 2005 nám
vláda SR udelila súhlas na založenie súkromnej Vysokej školy v Sládkovičove.
2007 oslavujeme už na novej Vysokej škole
v Sládkovičove moje 75. výročie narodenia a úspešne sa rozvíjajúcu Vysokú
školu v Sládkovičove. Čo ďalej? Chcem
posilniť základy súkromnej heterogénnej regionálnej univerzity a tešiť sa do
konca života z jej úspechov a prospech
občanov Višegrádskej štvorky a možno
aj ďalej. Mne stačí región okolia Sládkovičova a V4.
Moje skúsenosti - človek sa nevychováva len
na vysokej škole. Veľa skúseností mu dáva tzv.
„dedinská univerzita“ z detstva. Dobre viem, že
pre život, keď som rástol, boli dôležité tri veci,
„pálená tehla“ bola zárukou teplého domova,
„bravčová masť“ bola zárukou zdravého života
bez TBC a zdravý „sedliacky rozum“ bez ktorého je človek bez sebavedomia.
Univerzita života (praxe), je trvalým získavaním nemenných vzťahov a riešení. Zo vzťahov
to je stavanie dobra proti zlu, (nie opačne), rozumná dostatočnosť hmotného a bezhraničnosť
duchovného majetku, kde len človek môže pomáhať žiť iným a povinnosti ľudí v spoločenstve
viazať na imanie. Zdôrazňujem, že všetky lásky
a priateľov bez akýchkoľvek rozdielov nesmie
človek stratiť za nič na svete.
Z riešení zdôrazňujem, že čo človek pochopí,
tomu sa aj venuje a čo človek nepochopí tomu,
nech verí. Veď viera nás odľahčuje a usmerňuje na užitočné konanie a spoluprácu pre blaho
a šťastie všetkých.
prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr.h.c., rektor VŠS

naše školy

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 5/2007, str. 7

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove organizovala v dňoch 4. a 5. októbra 2007 medzinárodnú konferenciu na tému Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike
v súčasnej etape spoločenského vývoja. Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, dekan FP JJ VŠS, privítal na pôde školy vzácnych hostí, špičkových odborníkov v oblasti práva zo Slovenska a Českej
republiky, za ktorých uvedieme iba JUDr. Miroslava Číža, podpredsedu NR SR a za hostí z ČR
Prof. JUDr. Přemysla Rabana, CSc..
Hoci bola táto konferencia predovšetkým stretnutím odborníkovv oblasti práva, nesporne bola aj
príležitosťou na zviditeľnenie sa nášho mesta ako sídla vysokej školy.
ES

kultúra

BÁBKOVÉ DIVADLO

VÝROČIE ŠKOLY

21. september je významným dňom pre
občanov Sládkovičova. V tento deň roku
1947 bola slávnostne otvorená Meštianska
škola v Sládkovičove, prvá škola s vyšším
stupňom vzdelávania než dovtedajšia ľudová škola.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili
význačné osobnosti - povereník školstva
Laco Novomeský a jeho zástupca Dr. Ondrej Pavlík, okresní a obecní funkcionári
a tiež občania, učitelia a žiaci.
Škola bola otvorená už 1. septembra pod
vedením riaditeľa Augustína Naďoviča s troma prvými a jednou druhou triedou. Navštevovali ju žiaci zo širokého okolia - Malej
a Veľkej Mače, Veľkých Úľan a priľahlých
osád a z Košút.
Meštianska škola mala vysokú úroveň,
o čom svedčí množstvo stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov.
Napríklad z prvých absolventov získalo
vysokoškolské vzdelanie sedem žiakov,
medzi ďalšími sú významní športovci - Tibor
Rihošek, prvoligový brankár alebo vojaci
z povolania - genmjr. Ing Svetozár Naďovič
syn prvého riaditeľa školy, mjr. Michal Ondrus, inžinieri, učitelia a podobne.
Tento významný deň si 1. októbra 2007
pripomenuli na pravidelnom stretnutí prví
absolventi tejto školy, ktorá dostala po reforme školstva názov Stredná škola v Sládkovičove.
Alica Dömötörová,
jedna z prvých absolventiek

ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ KONCERT

Deti zo Spojenej školy v Sládkovičove určite potešil pán Gregorička
s manželkou, keď im prišli zahrať bábkovú rozprávku O slncovom koníkovi. Klasické marionetové divadielko v modernom pojatí deti zaujalo
a aktívne sa do predstavenia zapájali.
Zaujímavá bola aj beseda hercov s piatakmi, ktorí majú v osnovách
slovenského jazyka učivo o bábkovom divadle. Deti si mohli prezrieť kulisy, bábky i zákulisie divadielka a mali kopu otázok, na ktoré im bábkoherci ochotne odpovedali. Názory a postrehy detí boli zasa pre hercov
inšpiráciou do ďalšej tvorby.
ES

Sládkovičovskí rockeri usporiadali 29. septembra koncert, na ktorom
sa prezentovali kapely Fúha, Bojcot, Wadda, Grobiani a The Storms.
Vzhľadom k tomu, že hudobných podujatí pre mládež tu naozaj nemáme
veľa a v Sládkovičove chýba diskotéka, či hudobný klub, sú tieto rockové
koncerty jedinou príležitosťou na to, aby sa naša mládež pobavila podľa
svojho gusta.
ES

kultúra
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LOKAJ HIPPOLIT
22. septembra 2007 sme si v rámci podujatí Sládkovičovskej kultúrnej jesene mohli pozrieť predstavenie divadelnej skupiny
z Jelky, ktoré sa obecenstvu predstavilo hudobnou veselohrou Istvána Zágona-Károlya
Nótiho-Mihálya Eisemanna Lokaj Hippolit.
Predstavenie poskytlo obecenstvu možnosť príjemného a zábavného prežitia sobotnajšieho večera. Môžeme povedať, že účinkujúci podali ozajstný herecký výkon, počnúc
Imre Farkasom, hrajúceho lokaja Hippolita,
mimochodom menovaný je starostom obce
Jelka alebo Gáborom Ballánom, ktorý hral
druhú hlavnú postavu - Mátyása Schneidera.
Je škoda, že Sládkovičovania, tak ako v mnohých iných prípadoch, si aj teraz zvolili papučovú kultúru, čiže zostali doma. Môžu ľutovať!
-szm-

RECITÁTORKY

12.10.2007 sme reprezentovali Sládkovičovo na Festivale Terézie Vansovej v umeleckom prednese žien Trnavského regiónu v galantskom kaštieli. Súťažilo sa v kategóriách - prednes poézie,
prednes prózy a vlastná tvorba. Sládkovičovo reprezentovali Anna Pokorná, Zuzana Zelinková
a Alica Dömötörová.
Na stretnutí v Sládkovičove v zborovej sieni dňa 13.10.2007 účinkovalo trinásť recitátoriek.
Zloženie bolo pestré, privítali sme tri nové recitátorky, dve študentky, dve dôchodkyne, tri učiteľky, pani farárku, mamičku na materskej dovolenke, pracujúce ženy, ženy v domácnosti i ženy
funkcionárky, jednu hosťku Tatianu Sládkovičovú zo Serede, víťazku tohoto ročníka v BB v kat.
študentky. Všetky tieto ženy spája jedna láska. Láska k slovu a chuť interpretovať toto umelecké
slovo, a dobré, krásne myšlienky šíriť ďalej medzi ľuďmi.
Kultúrny program pripravila tunajšia ZUŠ, Mgr. Štefan Ternóczky a Mária Pellerová. Na stretnutí
sa zúčastnili zástupkyne okresnej únie žien, Galantského osvetového strediska a Sládkovičovskí
matičiari. Bolo to pekné, účinkujúcich sme obdarili malými darčekmi a obecenstvo pekným slovom, zazneli ukážky z diel M. Urbana, D. Mittanu, P. Koyša, J. Satinského, Dobrovičovej, Válka,
Mihálika a iných známych majstrov poézie a prózy. Pre všetkých sme pripravili tradičné koláčové
občerstvenie v príjemnom prostredí zborovej siene evanjelickej fary.
Potešení pekným slovom a milým stretnutím sme si odniesli hrejivé spomienky do nastávajúcich studených zimných dní. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok a veríme, že naša recitátorská
rodina sa opäť rozrastie.
Anna Pokorná

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP TERAPEUTICKÝCH CHRÁNENÝCH DIELNÍ
V dňoch 5. - 7. septembra 2007 sa konal
v Technologickom inkubátore INOVATECH
Sládkovičovo Medzinárodný workshop terapeutických chránených dielní - Ako na
to? Trojdňový Workshop organizovali Domov
sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Občianske združenie ZENIT Košúty. Workshop
finančne podporil International Visegrad Fund.
Záštitu nad akciou prevzala ministerka práce
sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Viera Tomanová, PhD. Na seminári sa zúčastnili zariadenia sociálnych služieb krajín Višegradu, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska:
Zámeček - Střelice, Klíč - ÚSP Olomouc, Meri
- Tatabánya, Dr. Piróth - Táplánypuszta, DDP
- Oswiecim, DPS - Krakow, DSS Košúty, DSS
Šoporňa Štrkovec, DD a DSS Holíč, DD a DSS
Sereď.
Organizátor považoval za potrebné vy-

mieňať si užitočné skúsenosti, výsledky, rady
a odporúčania s cieľom ich implementácie
v krajinách V4 so zreteľom na rešpektovanie
národných kultúrnych a historických špecifík.
V organizovaní tohto projektu plánujeme pokračovať aj v budúcnosti s cieľom prehĺbenia
medzinárodnej spolupráce so zúčastnenými
partnermi v oblasti chránených terapeutických
dielní, sociálnej politiky, ďalšieho odborného
vzdelávania, možného spoločného výskumu,
odborných publikácií ako aj mobility sociálnych
pracovníkov v rámci V4.
Hlavným cieľom projektu bolo, že experti zo
všetkých štyroch zúčastnených krajín získali
praktické zručnosti v tradičných remeslách
s cieľom implementácie do aktivít v rámci terapeutických chránených dielní a prácou s klientmi.
Vyslaní zamestnanci zo zariadení sociálnych

VÝSTAVY V INOVATECHU

Hoci je podnikateľský inkubátor predovšetkým priestorom, kde sídlia
podnikateľské subjekty, nájde sa tu priestor i na prezentáciu výstav, ktoré organizuje Mestské kultúrna stredisko v Sládkovičove.
V septembri ste si mohli pozrieť výber z tvorby Izabely Takács a výstavu organizovanú pri príležitosti 15. výročia vydávania mestského časopisu Život v Sládkovičove. V októbri si diváci mohli pozrieť výtvarne
mimoriadne kvalitnú výstavu fotografov z Vojvodiny a najzaujímavejšia
bola prezentácia historických dokumentov a fotografií, organizovaná pri
príležitosti medzinárodnej konferencie Tradície cukrovarníctva v Sládkovičove.

služieb pracovali v troch sekciách, v ktorých si
osvojili nasledovné techniky: výroba keramiky,
dekorovanie, plstenie, výroba sviečky, výroba
keramiky tvarovaním, výroba košíka, tkanie
dečky, maľba na hodváb, maľba na sklo.
Následnými krokmi po skončení projektu
bude nielen pokračovanie výmeny skúseností,
vydanie publikácie zo seminára, ale aj ďalšie
rozšírenie sietí existujúcich chránených dielní
v krajinách V4, ako aj zlepšenie kvality činnosti
už fungujúcich chránených dielní.
Podstatným následným krokom tohto projektu bude pravidelná každoročná organizácia
odborného niekoľkodňového seminára v jednej
z krajín V4 na princípe rotácie.
Štafetu prebralo Maďarsko, potom Česká
republika a naposledy Poľsko.
PhDr. Lívia Baničová, PhD.,
riaditeľka DSS Košúty

Na november sme pripravili výstavu prác žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta, ktorú každoročne poriadame v spolupráci
s Okresným osvetovým strediskom v Galante. Tento rok budú deti vystavovať práce na tému „Ja a moje Vianoce“. V decembri si možete pozrieť
výber z tvorby dvoch amatérskych výtvarníkov - pani Slávky Kerďovej
z Matúškova a pána Ladislava Píša z Galanty.
Všetkých, ktorí majú záujem pozrieť si zaujímavé výtvarné diela, fotografie, či historické dokumenty, upozorňujeme, že v priestoroch horného
foajeri podnikateľského inkubátora takmer vždy nájdete zaujímavé expozície.
ES

dopisovatelia
PRENAJÍMATE BYT,
NEBYTOVÝ PRIESTOR
ALEBO NEHNUTEĽNOSŤ
OKREM POZEMKU?
Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom
č. 215/2007 Z.z. účinným od 1.9.2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1.10.2007,
ktoré zmenili paragraf 31 týkajúci sa registračnej
a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voči
daňovému úradu v prípade, ak prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude
prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku má, od 1.9.2007
tieto povinnosti voči daňovému úradu.:
• ak FO je na území SR pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový
priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku
a nemala registračnú povinnosť, najneskôr
do 31.12.2007 musí požiadať o registráciu na
miestne príslušnom daňovom úrade,
• ak FO je registrovaná na mieste príslušnom
daňovom úrade a po 1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní
po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR
prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku musí oznámiť
túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,
• ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začne
na území SR prenajímať byt alebo nebytový
priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom
na území SR prenajala byt alebo nebytový
priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku
požiadať o registráciu na miestne príslušnom
daňovom úrade,
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred
1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt
alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému daňovému
úradu.
Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo
nebytového priestoru, alebo nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi
u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma,
jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť,
kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá
nehnuteľnosť nachádza.
Registračné tlačivo Prihláška k registrácii - fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom
úrade, alebo ho možno získať aj na internetovej
stránke Daňového riaditeľstvo SR www.drsr.
sk v ponuke Daňové tlačivá /Daňové priznania,
hlásenia a ostatné tlačivá - Vzor prihlášky k registrácii - fyzická osoba.
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POZOR CHRÍPKA!

So železnou pravidelnosťou sa rok čo rok snažíme, aby nedorazila až k prahu nášho domova
neželaná návšteva, ktorej sa však nedá vyhnúť - chrípka.
Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus, ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte
dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kýchnutí a kašlaní. Šíri sa rýchlo, najmä v zle vetraných miestnostiach s veľkým počtom ľudí. Vzdušnou cestou sa šíri vo forme kvapôčkovej infekcie
a do tela vstupuje dýchacími cestami. Inkubačná doba trvá 1 - 3 dni. Ochorenie začína náhle
príznakmi ako sú zimnica, mrazenie, horúčka 38 - 400 C, bolesti svalov, hlavy či kĺbov, únava
a vyčerpanie. Až potom nastupuje nádcha, kašeľ, bolesti hrdla, časté býva pálenie za hrudnou
kosťou či bolesti hrudníka a problémy tráviaceho traktu ako nechutenstvo, pocit na zvracanie
a zápcha. Najčastejšími komplikáciami bývajú zápal pľúc, priedušiek a stredného ucha, ktoré
môžu u oslabených osôb končiť až smrteľne.
Jedinou spoľahlivou a bezpečnou ochranou proti chrípke je prevencia očkovaním. Vzhľadom
k tomu, že chrípkový vírus každý rok mení svoj charakter, je každoročne pripravovaná nová očkovacia látka s novým aktuálnym zložením chrípkových vírusov. Očkovanie sa odporúča osobám
starším ako 60 rokov, deťom a mladistvým a dospelým s chronickým ochorením srdca, ciev,
pľúc, pečene, obličiek, poruchami látkovej výmeny, oslabenou imunitou, obyvateľom domovov dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti a osobám so zvýšeným rizikom ochorenia (zdravotníci,
zamestnanci domovov dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti).
Týmto rizikovým skupinám obyvateľov hradí očkovanie zdravotná poisťovňa, ostatní si očkovanie hradia sami. Najvhodnejší termín očkovania je koniec októbra a november a ochranný účinok
očkovacej látky nastupuje 10 - 14 dní po jej podaní a pretrváva približne jeden rok. Očkovaním sa
podarí cca 80 - 90 % zaočkovaných ľudí ochrániť pred ochorením alebo aspoň dosiahnuť miernejší priebeh ochorenia.
MUDr. Iveta Šuleková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta

PROJEKT VAGÓN

V dňoch 8.10. - 12.10.2007 sa na Železničnej stanici Sereď uskutočnila ojedinelá výstava Múzea SNP v dobových vagónoch, ktorá vypovedala o tragických osudoch ľudí počas holokaustu
v období rokov 1939 - 1945.
Projekt VAGÓN bol zameraný na problematiku holokaustu a pripomenutie si 65. výročia začiatku deportácií slovenských Židov.
Prvý vozeň bol expozičný - na obvodových stenách bola zachytená história protižidovských
opatrení po roku 1938 a ich vyvrcholenie v dvoch vlnách deportácií. Okrem židovského holokaustu tu bol dokumentovaný aj rómsky holokaust na Slovensku. Expozícia poskytla komplexnú
faktografickú informáciu o holokauste na Slovensku previazanú na konkrétne ľudské osudy.
Druhý vozeň bol pocitový - prázdny, zariadený tak, ako bol v priebehu deportácií. Na podlahe
boli graficky mriežkou vyznačené miesta pre jednu osobu (0,5 m2). V tomto vozni bola umiestnená
aj veľkoplošná obrazovka, kde boli návštevníkom výstavy prezentované výpovede ľudí, ktorí boli
postihnutí rasovým prenasledovaním.
Táto expozícia bola uskutočnená z úcty k národným dejinám s potrebou pripomenúť dôležitosť
ľudskosti, znášanlivosti, tolerancie a lásky medzi etnikami a národmi.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

OSLAVY SNP V SLÁDKOVIČOVE

Koncom augusta si celé Slovensko pripomenulo 63. výročie Slovenského národného povstania. Pietnymi aktami si občania pripomenuli hrdinstvá partizánov a vojakov v boji proti nemeckým
fašistom. Aj obyvatelia mesta Sládkovičovo si 29.8.2007 kladením vencov pripomenuli toto výročie. Na pietnom akte vystúpili primátor mesta Ing. Anton Szabó a Ing. Jaroslav Kmeť. Vence k pamätným tabuliam položili zástupcovia mesta, Mestskej organizácie KSS a Mestskej organizácie
ĽS HZDS.
Arpád Dömötör

dopisovatelia
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PRVÉ STRETNUTIE RODINY BARCÚCHOVEJ

Dňa 6. októbra 2007 sa v priestoroch Vysokej školy v Sládkovičove uskutočnilo historicky prvé stretnutie rodiny Barcúchovej. Po dvoch
neúspešných pokusoch sa zopár nadšencom konečne podarilo tento
nápad zrealizovať a je potešením, že ho svojou prítomnosťou podporili
takmer všetci členovia tohto mnohopočetného rodinného klanu.
Jedným z dôvodov tohto stretnutia bolo, aby sa podporilo pevné držanie rodinného puta a aby sa vytvoril priestor na stretnutie a vzájomné
spoznanie sa potomkov štyroch generácií tejto široko rozvetvenej rodiny.
Zároveň sme si pripomenuli nedožité 100. výročie narodenia
mamy, babky, prababky a praprababky Juliany Barcúchovej (7.3.1907
- 22.10.1964). Patrí jej náš obdiv a úcta za príkladnú celoživotnú starostlivosť a výchovu. Počas svojho života priviedla na svet šestnásť detí
- sedem dievčat a deväť chlapcov a manželovu prvú dcéru prijala za
svoju. Štyri z nich - Rózka, Janko, Janko a Milanko, predčasne zomreli
v detskom veku.
Ostatných trinásť detí si založilo svoje rodiny a dnes ich zásluhou
by František a Juliana mali 28 vnúčat, 53 pravnúčat a 15 prapravnúčat.
Spolu s deťmi to činí 109 potomkov a so životnými partnermi je to 164
členov rodu Barcúchovcov, pričom dnes má najstarší potomok 72 rokov

František Barcúch
a Juliana Barcúchová

a najmladší dva a pol mesiaca.
František Barcúch (6.1.1901 - 20.6.1965) zasvätil celý svoj pracovný život záhradníctvu, ktoré bolo zároveň i jeho koníčkom. Do svojho
dôchodkového veku pôsobil ako vedúci skupinár zeleninárskej a ovocinárskej skupiny poľnohospodárskej výroby Cukrovaru Sládkovičovo.
Jeho dlhoročným pôsobiskom bola ústredná záhrada a Mária záhrada.
V roku 1931 založil v Sládkovičove dychovku pod názvom „Naše nová
generace Dioseg“, ktorej myšlienku po jeho smrti obnovili jeho deti
a zotrvala do konca osemdesiatych rokov.
V miestnej samospráve nášho mesta zohral významnú úlohu, keď
po skončení II. svetovej vojny v rokoch 1945 - 1948, pôsobil ako predseda miestnej správnej komisie a taktiež vykonával funkciu predsedu
Demokratickej strany ČS. V dôchodkovom veku bol správcom rybníka
- rekreačného zariadenia cukrovaru Sládkovičovo v kasárni.
V túto októbrovú sobotu sa na stretnutí zišlo 128 členov rodiny, ktorí
pochopili myšlienku stretnutia, ktoré sa nieslo v príjemnej atmosfére.
Servírovali sa tradičné rodinné zabíjačkové špeciality, domáce zákusky
a koláče.
Nechýbal ani kultúrny program našich detí, projekcia významných
rodinných udalostí, prezentácia historických fotografií a dokumentov rodiny a bulletin s rodokmeňom. O hudobnú produkciu sa postaral ďalší
člen našej rodiny Duško Fóka so svojou skupinou, s ktorou sme sa zabávali až do skorých ranných hodín.
Rodina je úžasné puto, ktoré nás neustále spája. Toto stretnutie potvrdilo, že sme na svojich predkov hrdí a že oheň v rodinnom krbe Barcúchovcov nikdy nevyhasne.
Jaroslav Barcúch, František Ruman, Miroslava Večerková

naši seniori
OZNÁMENIE

Mesto Sládkovičovo ani tento rok nezabudlo na starých
občanov nášho mesta a tak ako každý rok, aj v roku 2007
im chce prispieť malou výpomocou k blížiacim sa sviatkom.
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva,
tento rok to bude peňažný príspevok, na ktorý majú nárok
obyvatelia nášho mesta, ktorí v roku 2007
dovŕšia 70 rokov svojho života a starší.

V Ý Z VA

Prosíme dôchodcov nášho mesta, ktorí v roku 2007 dovŕšia
70 rokov života a starších, aby sa od 27. do 30. novembra
2007 prihlásili v pokladni mestského úradu, kde si môžu
prevziať peňažný príspevok vo výške 400,- Sk. Je potrebné
preukázať sa občianským preukazom.
Kto si zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze,
môže tak urobiť ním poverená osoba.

Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada stretnutie so seniormi 30. novembra 2007 o 15 hod. v škole na Richterovej ul.
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2007 dovŕšili vek 70 rokov a starší. Tu uverejnenú prihlášku prosím
vyplňte a odovzdajete v knižnici v podnikateľskom inkubátore INOVATECH alebo na MsÚ do 15.11.2007.

PRIHL ÁŠK A

meno ..................................................................................., narodený ..............................................,
bytom ...................................................................................................................................................,
sa týmto prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 30.11.2007.
..........................................................

naši seniori
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ČINNOSŤ KLUBU DÔCHODCOV
V auguste sme mali viac akcií. 25. augusta
sme organizovali výlet do Relaxu, ktorý sme
absolvovali na bicykloch. Výletu sa zúčastnilo
27 členov a vydaril sa aj vďaka tomu, že bolo
krásne počasie.
Dňa 27. augusta 2007 sme boli navštíviť
naše členky v dome dôchodcov Pátria v Galante a to pani M. Foltínovú a T. Horváthovú.
Dňa 28. augusta 2007 sme roznášali noviny
„Život v Sládkovičove“.
29. augusta sme sa zúčastnili osláv SNP pri
kladaní vencov a 31. augusta sme sa zúčastnili
na Vatre ústavy.
Dňa 14. septembra 2007 sme oslavovali deň
všetkých menín a hlavne Márie, keďže najviac
členiek máme menom Mária. Osláv sa zúčastnilo 76 členov klubu. Tešíme sa, že sa zúčastnili aj staršie členky, ktoré sú už odkázané na
dopravu.
Dúfame, že sa dobre cítili, lebo odchádzali
s tým, že na Katarínu prídu zas. Prišiel medzi
nás aj p. primátor Ing. Anton Szabó, ktorý poprial všetkým Máriam všetko najlepšie. Účasťou
nás poctila aj Ing. Milena Poláková prednostka
mestského úradu a aj p. Mária Pišiová pracov-

níčka mestského úradu.
Občerstvenie pripravili členky klubu a o dobrú zábavu sa postaral ako vždy pán Ladislav
Gál - ďakujeme.
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli na
ľahšie zvládnutie prípravy takýchto akcií - menovite Dušanovi a Jurajovi Jalecovi, LadislavoviSzkladányimu, p. Ján Kovácsovi, pani Helene
Matejdesovej, p. G. Fitosovi, p. M. Lanczovoj,
p. Pham-Phu-Xuongovi.
Dňa 21. septembra sme sa zúčastnili na
oslavách 15. výročia založenia novín „Život
v Sládkovičove“.
Dňa 23. septembra sme boli na jednodňovom výlete v Pezinku na vinobraní. Výlet sa
vydaril veľmi dobre, bolo krásne počasie a mali
sme veľa krásnych zážitkov. Pred odchodom
domov sme si vypočuli krásny a nezabudnuteľný koncert operného speváka M. Babiaka. Domov sme sa vracali s dobrým pocitom a krásnymi spomienkami.
členovia KD

zo športu

Redakcia sa týmto ospravedlňuje pani Edite
Bacsóovej, ktorej meno bolo v minulom čísle
nesprávne uvedené.

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo informuje širokú verejnosť, že
dňa 29.9.2007 sa začali majstrovské súťaže roč. 2007 - 2008 a to:
„A“ družstvo I. liga:
Karol Barinka, Adrián Somogyi, Bohuš Németh, Marcel Laczo,
„B“ družstvo III. liga:
Braňo Cicha, Richard Horváth, František Wiltschka, Gabriel Nagy, Ľubo
Nagy, Juraj Gál ml.
„C“ družstvo okr. prebor.:
Jaro Matejdes, Peter Nagy, Peter Szilágyi, Patrik Talamon, Peter Horváth,
družstvo žiakov II. liga:
Stano Cicha, Erik Talamon, Peter Macek.
Poprajme našim družstvám do súťažného ročníka 2007 – 2008 veľa
športových úspechov a čakáme fanúšikov stolného tenisu na povzbudzovanie našich mužstiev.
Emil Dovalovszkí. predseda oddielu

spoločenská kronika

PÄŤDESIAT A ŠESŤDESIATROČNÍ JUBILANTI
Stalo sa už peknou tradíciou, že Mestský úrad a Zbor pre občianske
záležitosti v Sládkovičove každoročne pripravujú slávnostné stretnutie
50 a 60-ročných jubilantov.
Nebolo tomu inak ani tento rok a preto sme sa stretli 13. októbra 2007
v krásne prestretej jedálni Vysokej školy v Sládkovičove, aby sme spoločne oslávili tieto jubileá.
Na úvod si skúsení ZPOZ-áci uctili našich jubilantov nielen básňami,
slovom, ale i nádhernými pesničkami a vytvorili takú atmosféru, aby sa
oslavujúci cítili príjemne.
Všetko bolo, ako sa patrí: dobré občerstvenie, jedlo, hudba, tanec
a narodeninová torta. Najviac nás teší, keď celé naše úsilie nevyjde nazmar a príde sa zabaviť čím viac tých, ktorým bolo toto podujatie určené
- naši jubilanti so svojimi najbližšími. Boli sme úprimne radi, že naše
pozvanie prijali nielen naši jubilanti, ale i bývalí žiaci ZŠ - terajší päťdesiatnici. Dúfam, že sa všetci cítili príjemne, lebo to bol náš cieľ.
Edita Kyselová
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PAMIATKA
ZOSNULÝCH
Mestský úrad v Sládkovičove vás pozýva
na SPOMIENKOVÉ OBRADY pri príležitosti
PAMIATKY ZOSNULÝCH dňa 2. novembra 2007
o 16.00 hod. k ucteniu 5. výročia úmrtia vášho príbuzného
a o 17.00 hod. k ucteniu 10. výročia úmrtia vášho príbuzného
do obradnej siene Domu smútku v Sládkovičove.
matrikárka

Zosobášili sa
Viliam Kondákor (Sládkovičovo)
a Jana Klementová (Abrahám)
Tomáš Szolga (Čierna Voda)
a Ing. Andrea Mažárová (Sládkovičovo)
Vojtech Németh (Bratislava)
a Anna Miklová (Veľké Úľany)
Koloman Hrdlica (Sládkovičovo)
a Katarína Aipeková (Sládkovičovo)
Veronika Ráczová (Sládkovičovo)
a Servet Aksoy (Veľká Británia)

Narodili sa

Natália Reháková 17.7.2007
Adela Urbáneková 1.8.2007
Alexandra Seböková 7.8.2007
Nina Tóthová 15.8.2007
Ádám Márton 21.8.2007
Natália Farkašová 26.8.2007
Laura Krišková 27.8.2007
Karin Reindlová 5.9.2007
Zuzana Bobálová 6.9.2007
Zoja Džubinová 28.9.2007
Natália Čurdová 30.9.2007
Darius Vician 8.10.2007

Úspešný štart do života...

Marián Sidó (Sládkovičovo)
a Lenka Pápaiová (Sládkovičovo)
Ladislav Mačali (Sládkovičovo)
a Helena Halászová (Sládkovičovo)
Igor Droppa (Sládkovičovo)
a Michaela Skýpalová (Pavlice)
Peter Meliška (Sládkovičovo)
a Martina Novotová (Hoste)
Tibor Biliczký (Sládkovičovo)
a Ing. Renáta Krišková (Šaľa)
Matúš Križan (Sládkovičovo)
a Elena Schwammelová (Pezinok)
Ervin Červenka (Sládkovičovo)
a Ing. Zuzana Jurašková (Prešov)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Navždy nás opustili

Zuzana Ľachová (81) 22.8.2007
Štefan Manek (54) 28.8.2007
František Ruman (70) 30.8.2007
Zoltán Takács (78) 3.9.2007
Anna Zelmanová (82) 11.9.2007
Karolína Biháriová (75) 14.9.2007
Priska Šípošová (79) 15.9.2007
Paulína Hupková (79) 17.9.2007
Oľga Danielová (86) 18.9.2007
Oto Vavrík (78) 21.9.2007
Ladislav Klokner (79) 27.9.2007
Katarína Kaiszová (76) 19.10.2007

Česť ich pamiatke...

spoločenská kronika

SPOMÍNAME
S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a všetkým známym,
ktorí dňa 1.9.2007 odprevadili
na poslednú cestu nášho milovaného manžela, otca a dedka
Františka Rumana,
ktorý nás navždy opustil
30.8.2007 vo veku 70. rokov.
Ďakujeme za slová sústrasti,
vence a kvety, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
manželka, synovia a dcéra
s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a spolupracovníkom,
ktorí dňa 30.8.2007
odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného manžela,
otca, deda a svokra
Štefana Maneka,
ktorí nás vo veku 54 rokov
navždy opustil.
Ďakujeme za slová sústrasti,
vence a kvety, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka
Alžbeta, synovia Štefan
a Roland s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí dňa 19.9.2007
odprevadili na poslednú
cestu našu milovanú mamičku
a ómamu
Paulu Hupkovú,
rod. Šimonovú,
ktorá nás navždy opustila
17.9.2007 vo veku 79. rokov.
Ďakujeme za slová sústrasti,
vence a kvety, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Laco, Lida , Nelka, Alex
a Martin
S hlbokým zármutkom
v srdci oznamujeme,
že náš milovaný otec,
dedko a svokor
Ladislav Klokner
nás navždy opustil 27.9.2007.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho
odprevadili
na poslednej ceste.
smútiaca rodina
Dňa 21.9.2007 nás bez slova
rozlúčky nás vo veku 78 rokov
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Oto Vavrík
S bolesťou v srdciach sme
ho dňa 24.9.2007 odprevadili
na večný odpočinok. Všetkým
prítomným ďakujeme. V našich
srdciach ostaneš stále s nami,
mali sme ťa radi, nikdy na teba
nezabudneme.
smútica rodina
Dňa 9.10.2007 uplynulo 15
rokov od chvíle, čo nás navždy
opustila naša drahá mama
Anna Hrbánová,
rod. Barcuchová.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
Česť jej pamiatke.
synovia Tibor a Jodo s rodinami
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