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V SLÁDKOVIČOVE

AŽ DO SMRTI BLUES (BLUES UNTO DEATH)

Viacerí z vás poznajú hudbu blues. Texty blues
sú naplnené melanchonizmom a sklamaním.
Človek prežívajúci nespravodlivosť a utrpenie
každodenného života spieva blues, aby zabudol
na svoj osud. Blues je moderná forma žalospevu.
„Ešte nie sme zrelí na smrť, ale sme už unavení a zmorení životom”, znie v jednej bluesovej
piesni. Musíme si však vybrať, buď budeme bojovať so svetom alebo sa s ním zmierime. Keď
je človek mladý, je nedostatočne skúsený a neraz je nahnevaný na svet. Odmieta všetko, čo sa
mohol od svojich predkov naučiť a ostáva v ňom
len geneticky zakódovaný odkaz prírody bojovať
a nevzdať sa za žiadnu cenu - naplniť svoj osud.
„Tu leží tristo tých, ktorí si splnili svoju povinnosť,“
to je prostý epitaf tristo Sparťanov, ktorých viedol
Leonidas proti perzskej presile.
Stretnutie rôznych kultúr vždy vyvolávalo napätie a konflikty. Konflikt Arabov a Židov trvá niekoľko tisíc rokov. Ani spolužitie Slovákov a Maďarov nie je bezproblémové. Na obidvoch stranách
sú ľudia, ktorí udržiavajú vzájomné napätie. Žiaľ,
stretávame sa s prípadmi, keď sa intolerancia  
prenáša z generácie na generáciu.
Pre pokojné spolunažívanie je najdôležitejšie,
aby sme nechceli také veci od druhej strany, ktoré
sú aj pre nás neprijateľné. Keď bojujete, nezabudnite na občasné prímerie! Treba uzavrieť prímerie
aj z dôvodu, aby sme raz mohli pokojne žiť a preto, aby sme načerpali nové sily.

V súčasnosti sa pripravujeme na spoločné
sviatky. V tomto roku oslávime niekoľko okrúhlych
výročí: 160. výročie narodenia Karola Kuffnera,
140. výročie založenia sládkovičovského cukrovaru, pred 100 rokmi otvorila bránu materská škola v Sládkovičove. Ďalšími významnými udalosťami v živote novodobej histórie nášho mesta je
30. výročie založenie klubu dôchodcov a v tomto
roku sa budú konať už 10. tradičné Sládkovičovské kultúrne dni. V dňoch 29. a 30. júna sa pred
budovou FK Slavoj Sládkovičovo na kultúrnych
dňoch stretnú obyvatelia nášho mesta i pozvaní
hostia. Pri tejto príležitosti je potrebné v pokoji si
užiť slávnostnú atmosféru a zabudnúť na starosti
a prípadné konflikty a spolu oslavovať.
Raz snáď  príde čas aj na blues.  Čo je to vlastne blues? Je to žalospev, hudba plná bolesti, ktorú vyvolá smrť, choroba, nevera... Postupne sa  
objavil v piesňach utláčaných černochov Ameriky.
V bluesových piesňach je prítomný žiaľ, chudoba
a utrpenie z ťažkého života obyčajných ľudí.
Klasický blues sa skladá z dvanástich taktov,
ktoré sú rozdelené akordmi podľa textov piesní.
Je to síce viazaná forma hudby, ale jej interpretom
dáva možnosť improvizácie. Tóny nie sú totožné
s tými, ktoré poznáme z klasickej európskej hudby, sú o necelý poltón posunuté, čo dáva tomuto
hudobnému štýlu charakteristickú melancholickú
atmosféru.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Mesto Sládkovičovo vás srdečne pozýva na

X. SLÁDKOVIČOVSKÉ KULTÚRNE DNI
17. hod.
		
18.00 hod.
20.00 hod.
21.30 hod.
23.00 hod.

PROGRAM na ihrisku FK SLAVOJ Sládkovičovo:
PIATOK 29. JÚNA 2007
KULTÚRNY PROGRAM detí zo Spojenej školy Sládkovičovo
a ZŠ S. Pethõfiho s VJM Sládkovičovo,
otvorenie a príhovory oficiálnych hostí,
koncert skupiny VIDIEK,
vystúpenie hudobnej skupiny FUHA zo Sládkovičova
DISKOTÉKA.

13.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.
19.00 hod.
21.00 hod.
22.30 hod.

SOBOTA 30. JÚNA 2007
súťaž v požiarníckom športe na ihrisku SŠ v Sládkovičove,
súťaž vo varení haláslé,
súťaž o najlepší orechový koláč,
vyhodnotenie súťaží,
FOLKLÓRNY A TANEČNÝ PROGRAM,
hudobný program súboru HAHOTA,
koncert skupiny MELODY BOYS,
DISKOTÉKA.

00

VYDÁVA MESTO
SLÁDKOVIČOVO
XV. ROČNÍK
3. ČÍSLO
JÚN 2007

PLAMEŇ 2007

SLÁDKOVIČOVO

9. júna 2007 organizovali naši hasiči okresné kolo súťaže v požiarníckom
športe PLAMEŇ 2007.
Na ihrisku SŠ si svoje požiarnicke
dovednosti zmerali deti vo veku 8 - 15
rokov. Naši šikovní malí hasiči poctivo
trénovali a v súťaži sa umiestnili na peknom 2. mieste.
Sládkovičovo reprezentovali - Roman
a Samko Sableroví, Lukáš Macsali,
Dominik Gál, Nikola Sekerová, Kristína
Zsufayiová, Marcel Jónáš, Mirko Daniel
a Otto Šípoš pod trénerskou taktovkou
Petra Hraška.

SPRIEVODNÉ
AKCIE SKD 2007:

Súťaž vo varení haláslé

Informácie vám podajú a prihlásiť
sa môžete:
Attila Oravec,
tel. 031 780 27 12 na MsÚ,
a Mgr. Ladislav Szkladányi,
tel. 0903 436 494.

Súťaž o najlepší orechový koláč
Informácie vám podajú a prihlásiť
sa môžete:
Helena Budaiová, tel. 031 701 58 11
v mestskej knižnici v INOVATECH-u,
a Mária Srejnerová, tel. 031 780 27 12
na MsÚ.
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II. ROČNÍK CENY
A. TALAMONA
25. mája 2007 mesto Sládkovičovo
a Spolok maďarsky píšucich spisovateľov na Slovensku usporiadali slávnostné
podujatie, na ktorom bola odovzdaná už
druhá literárna cena Alfonza Talamona.
Slávnosť otvoril Ing. Anton Szabó, primátor mesta a privítal vzácnych hostí poslancov NR SR Józsefa Berényiho, Ágnes
Birovú a Gábora Gála.
Divákom sa prihovoril predseda spolku
Zoltán Hizsnyai. Anikó N. Tóthová, držiteľka ceny Imreho Madácha, predstavila
Magdu Kovácsovú - novú držiteľku ceny
Alfonza Talamona. Magda Kovácsová
pochádza z Gemera a momentálne žije
v Tornali. Okrem iných literárnych diel je
autorkou úspešnej knihy „Gonosz asszony hagyatéka“.
Jej celoživotnú literárnu tvorbu ocenil
Spolok maďarsky píšucich spisovateľov
na Slovensku Cenou Alfonza Talamona,
sládkovičovského rodáka.
V kultúrnom programe vystúpili Andor
Buják (saksofón), Zoltán Bohus (klavír)
a ukážky z diel Gábora Grendela a Magdy Kovácsovej predniesla herečka Silvia
Kissová.
Po slávnostnom programe pozval primátor mesta vzácnych hostí na recepciu,
kde sa rozprúdili neformálne rozhovory
na najrôznejšie literárne i spoločenské
témy.
Magda Kovácsová,
držiteľka ceny
A. Talamona

mesto informuje

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

V tomto roku si pripomíname 60. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko. Pri tejto príležitosti Miestny
odbor matice slovenskej v Sládkovičove usporiadal spomienkovú slávnosť, účastníci ktorej sa stretli v kongresovej sále
INOVATECH-u.
Toto podujatie svojou prítomnosťou poctili aj hostia a to
správca nadácie Matice slovenskej, predsedníčka Spolku Slovákov presídlených z Maďarska, ako aj podpredseda a tajomník tejto organizácie a predstavitelia nášho mesta.
Súčasťou spomienkovej slávnosti boli slávnostné evanjelické Služby Božie, ktoré liturgovala a Slovo Božie kázala evanjelická farárka  Mgr. Andrea Lukačovská.
Jej slová sa hlboko vryli do sŕdc veriacich. V kultúrnom
programe sa prítomným slovami básnikov prihovorili členovia
Súboru malých javiskových foriem pri MO Matice slovenskej
v Sládkovičove a deti oboch materských škôl svojimi tančekmi
a spevmi potešili všetkých. Odmenou im bol veľký potlesk.
Ďalšou časťou programu bolo odhalenie pamätnej tabule v areáli evanjelického kostola, kde sa
účastníkom prihovoril predseda MO MS Emil Dovalovszkí a spevokol, ktorý pôsobí pri evanjelickom cirkevnom zbore pod vedením Vladka Kopáčika, zaspieval pieseň Slovensko moje.
V priestoroch Vysokej školy na Richterovej ulici dievčatá v krojoch symbolicky privítali hostí
chlebom a soľou. Tu, na spoločenskom posedení, sa stretlo mnoho ľudí. Okrem občanov Sládkovičova prišli aj obyvatelia iných miest a obcí. Potešilo nás, že to neboli len starší občania, ktorých
sa presídlenie priamo týka, ale i mladší, ktorí si uvedomujú svoj pôvod a cítia, že sú pokračovateľmi rodov a ich tradícií.
Všetci si mohli pozrieť výstavu historických fotografií, ktorú zostavila pani Eva Sudová a zaspomínať si tak na príbuzných či známych, ktorí sa tejto udalosti nedožili.
MO Matice slovenskej v Sládkovičove aj touto cestou ďakuje Mestskému úradu a Mestskému
kultúrnemu stredisku v Sládkovičove, sponzorom a všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli
k dôstojnému priebehu tohto podujatia.                            za organizačný výbor Zuzana Zelinková

mesto informuje

5. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 9.5.2007

Rokovanie 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton
Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
•    poslanec p. Németh, upozornil na neudržiavaný chodník smerom na Dánoš. Chodník
je poškodený a zarastený burinou, ďalej
požiadal, aby členovia záhradkárskeho
zväzu boli oslobodení od platenie poplatkov
na miestnom trhovisku. Informoval sa aj
na osadenie spomaľovačov, ktoré mali byť  
na Novom Dvore.
•    primátor mesta na interpeláciu poslanca
Németha uviedol, že chodník smerom
na Dánoš bude upravený, oslobodenie
od poplatkov pre členov záhradkárskeho
zväzu bude potrebné prerokovať na pracovnom zastupiteľstve a zmeny zahrnúť do VZN
mesta. Spomaľovače na Novom Dvore  
budú predmetom rokovania komisie dopravy
pri MZ.
•    poslankyňa PhDr. Pethöová upozornila na
potrebu vymaľovať prechody pre chodcov
v meste a požiadať Okresnú správu ciest
Galanta, aby bola vyznačená dopravná
značka STOP smerom na Galantskú ulicu.
•    primátor mesta odpovedal, že Okresná
správa ciest bude vyzvaná, tak ako každý
rok, pretože štátne cesty nepatria pod
správu mesta,
•    poslankyňa Frantová sa informovala, či sezóna na TK VL začne už 1.6.2007, nakoľko
sa detský bazén ešte opravuje,
•    primátor uviedol, že  plánovaný termín otvorenia sezóny na TK VL nie je ohrozený.
•   poslanec Mgr. Bagi žiadal osadenie spomaľovačov na Mierovej ulici,
•    poslanci MZ odporučili preloženie spomaľovačov z Richterovej ulice  na Mierovú ulicu
a nákup jedného na Nový Dvor.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór
mesta, vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 4.
zasadnutia MZ a konštatoval, že uznesenia sú
splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci MZ na 5. zasadnutí  prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
•    Záverečný účet mesta Sládkovičovo - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia
mesta Sládkovičovo na rok 2006.
•    súhlas, aby sa mesto Sládkovičovo stalo
členom „Zduženia cestovného ruchu galantského regiónu“, ktorého poslaním a cieľom
je rozvoj a podpora kvality cestovného ruchu
v regióne,
•    Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská mesta
Sládkovičovo č. 56 s prílohou č. 1,
•    súhlas s odovzdaním stavby „IO III - Verejný
vodovod a vodovodné prípojky“, ktorá sa
nachádza na parcelách 208/7 a 209/52, k.
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ú. Sládkovičovo, vybudovanej v rámci stavby
„Výstavba rodinných domov a inžinierskych
objektov – zóna IBV Zátišie“, do správy
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
so sídlom v Šali, pričom mesto Sládkovičovo
zostane naďalej vlastníkom stavby,
•    odpredaj pozemkov vedených na LV č. 1705
k. ú. Sládkovičovo pre Jána Németha,
•    odpredaj pozemku vedeného na LV č. 1705
k.ú. Sládkovičovo pre Valériu Pethöovú
•    odpredaj pozemku vedeného na LV č. 1705
k.ú. Sládkovičovo Gáborovi Tóthovi,
•    Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa
19.8.2004 medzi mestom Sládkovičova
a predávajúcou Etelou Karsayovou, bytom
Fučíkova 275, Sládkovičovo,
•    zmluvu o finančnom usporiadaní nehnuteľností v zmysle Zmluvy o finančnom
usporiadaní nehnuteľností zo dňa 29.4.2005
a uznesenia MZ č. 417/MZ - 2005 zo dňa
23.3.2005 s vlastníčkou Alžbetou Mikušovou, bytom Hviezdoslavova 464, Sládkovičovo,
•    zmluvu o finančnom usporiadaní nehnuteľnosti v zmysle Zmluvy o finančnom usporiadaní zo dňa 15.2.2005 a uznesenia č.
390/MZ-2005 zo dňa 2.2.2005 s vlastníkmi:
Somogyi Juraj, J.Kráľa 1321 Sládkovičovo.
Kapucza Július, Mierová 643 Sládkovičovo,
•    dohody o finančnom usporiadaní nehnuteľnosti v zmysle zmluvy o finančnom
usporiadaní zo dňa 15.2.2005 a uznesenia
č. 393/MZ-2005 zo dňa 2.2.2005 s vlastníkmi: Varjúová Terézia, Fučíkova 709,
Sládkovičovo, Hollosiová Marta, Mierová
673, Sládkovičovo Varjúová Anna, Fučíkova
709, Sládkovičovo, Varjú Attila, Fučíkova
709, Sládkovičovo, Somogyiová Katarína,
Z. Kodálya 1438, Sládkovičovo,
•   vyplatenie kúpnej ceny nehnuteľností usporiadaných v prospech mesta Sládkovičovo
pre Juditu Dovalovskú, bytom Cukrovarská
226, Sládkovičovo,
•    kúpu novovytvoreného pozemku parc.
č. 3473/2 lesný pozemok vedeného na
LV č. 2479 k. ú. Sládkovičovo od Kataríny
Somogyiovej, bytom Z. Kodálya 1438,
Sládkovičovo,
•    dohodu o vysporiadaní nehnuteľností
medzi právnymi nástupcami dotknutých
spoluvlastníkov Somogyim Jurajom, J. Kráľa
1321 Sládkovičovo a Kapuczom Júliusom,
Mierová 643, Sládkovičovo  a užívateľom
nehnuteľností mestom Sládkovičovo,
•    MZ poveruje JUDr. Zoltána Ružiča, hlavného kontrolóra mesta vybrať nezávislého
znalca v oblasti ekonomiky a účtovníctva  
a spolu vykonať kontrolu hospodárenia
v Technických službách Sládkovičovo - príspevková organizácia a Technický a bytový
podnik spol. s r.o. Sládkovičovo za obdobie
rok 2006 a I.Q.2007,
•    jubilejnú odmenu pri príležitosti životného
jubilea 50 rokov  pre JUDr. Zoltána Ružiča,
hlavného kontrolóra mesta  vo výške jedného mesačného platu.
Poslanci MZ prerokovali prijatie nasledovné-

ho daru: Pozemky: parc. č. 209/11 vo výmere
79 m2, parc. č. 209/20 vo výmere 925 m2, parc
.č. 209/21 vo výmere 1347 m2, parc. č. 209/22
vo výmere 118 m2, parc. č. 209/26 vo výmere
395 m2 a stavebné objekty:
•  IO II. -  Komunikácia a spevnené plochy,
•  IO VII. - verejné osvetlenie
•  IO IX. - ČOV BIOSLAR B 200
•  IO XI. - výustný objekt vyčistenej vody od
fy. Realcorp Rent s.r.o., Bojnická 15, 831 04
Bratislava, IČO 35891947. Poslanci odporučili
pozvať darcu na ďalšie rokovanie.
Poslanci MZ prerokovali Zadanie Územného
plánu mesta Sládkovičovo a odporučili pozvať
Ing. Žalmana  architekta, na ďalšie rokovanie.
Diskusia:
•    vedúca MsKS p. Sudová sa informovala,
či k ÚPM bude aj verejná diskusia a pripomenula potrebu osadenia informačnej a
úradnej tabule pred budovu Inovatechu,
•    pripomenula, že sa chystá konferencia o založení cukrovaru a rodiny Kuffnerovcov,
•    poslankyňa PhDr. Pethöová upozornila
na dezolátny stav školy na Abrahámskej ulici
a tiež na skutočnosť, že v škole sa nachádza aj sklad CO, ktorý už patrí pod mesto
a mal by byť premiestnený. Ďalej upozornila, že bude potrebné doriešiť vydávanie
mestských novín a doporučila zverejniť na
internetovej stránke mesta odvozový kalendár vývozu TKO.
•    poslankyňa Mgr. Halásová upozornila
na smrad, ktorý sa šíri z CO skladu v škole
na Abrahámskej ulici a dotazovala sa, či by
kosenie v areáli školy na Fučíkovej ulici
nemohlo vykonávať mesto, pretože s riaditeľom SOŠ sa nevedia dohodnúť.
•    poslanec Mgr. Takács predložil návrh
zo zasadnutí komisie športu, aby finančné
prostriedky z prenájmu reštaurácie na TJ išli
späť do futbalu,
•    riaditeľka ŠZŠ Mgr. Slováková sa z profesionálneho hľadiska informovala na krízové
centrum v meste a zaujímala sa, prečo sa
v týchto priestoroch býva, keďže sa nejde
o  bytové priestory,
•    primátor mesta odpovedal, že v meste nie je
vytvorené krízové centrum. Rómska iniciatíva Slovenska má v prenájme tieto priestory
na svoju činnosť za 1,-Sk. Primátor mesta
preverí bývanie v týchto priestoroch.
•    zástupca primátora p. Bende vyjadril názor
väčšiny poslancov MZ, že je potrebné urýchlene odstúpiť od nájomnej zmluvy s RIS.  
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ
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rozhovor s poslancom

TIBOR BAGI, POSLANEC MZ SLÁDKOVIČOVO

Mgr. Tibor Bagi,

37 ročný pedagóg, ženatý, otec dcérky Alexandry, nezávislý poslanec, člen komisie
rozvoja vzdelávania mládeže
Vaše zvolenie za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove bolo
pre mnohých veľkým prekvapením.
Vaše odborné vedomosti i ľudské
kvality presvedčili 593 voličov, aby vám
dali svoj hlas. Nakoľko ste v poslaneckom zbore nováčikom, poprosíme
vás na úvod o niekoľko faktov z vášho
osobného i pracovného života, aby sme
vás predstavili čitateľom.
Ako ste sa stal Sládkovičovčanom?
Sládkovičovo som objavil na jar roku 1984. Bol
som prvák na Gymnáziu v Galante, kde som
hrával volejbal. S partiou spoluhráčov sme pricestovali vlakom, prešli čerešňami rozkvitnutou Devátovou ulicou, cez Školskú až do mestského parku. Tu sa na antukovom ihrisku konal
Veľkonočný volejbalový turnaj, organizovaný
pánom Emilom Dovalovszkím a pánom „Dodym“ Uherom. Mojimi spoluhráčmi, tiež gymnazistami, boli aj dvaja Sládkovičovčania: Roman Kakvic a Vilo Kurinec, ale spoznal som tu
partiu volejbalových nadšencov, s ktorými som
sa potom každoročne stretával na tomto turnaji, či už v cukrovare alebo v telocvični. Nedá mi
nespomenúť Maroša Uhera, na ktorého vždy
rád spomínam ako na dobrého priateľa a výborného smečiara. Ďalej bratov Kutnerovcov,
Paľa Dovala, Gaba Miksu. Nesmiem zabudnúť
na Alenku a Tibora Ondrejkovičových a vynikajúceho Artura Krula a jeho športovú rodinu.
Všetkým, aj tým na ktorých som zabudol, týmto
srdečne ďakujem za príjemné športové chvíle
pod vysokou sieťou.
Ako je teda zrejmé, Sládkovičovo má popri
futbale, stolnom tenise, kolkárstve, hádzanej
aj svoju volejbalovú tradíciu, ktorú by som veľmi rád oživil, možno v tunajšej škole a snáď
niekedy aj v novej športovej hale!  
Sládkovičovčanom som sa však stal, ako inak,
z romantickejšieho dôvodu. Na Mierovej ulici
v domčeku pod čerešňou som zakaždým nechal kúsok svojho srdca, ktoré som tu napokon v roku 1993 nechal celé v záhradke pred
domom. V rodine Pala báčiho, ako ho volajú
jeho priatelia a známi, nadšeného futbalistu
a rybára, som našiel svoju životnú partnerku,
lásku a priateľku aj skvelú matku a manželku.
Takto mi Pán Boh daroval to, čo mám naozaj
rád - rodinu v malom mestečku.    
Aká bola vaša pracovná kariéra?
Veľmi jednoduchá a priamočiara. Po maturite
na Gymnáziu v Galante som vyštudoval Fakul-

tu telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
V roku 1992 som sa zamestnal v súčasnom
Gymnáziu Janka Matúšku Galanta, kde učím
15. rok telesnú výchovu a biológiu, ktorú som
vyštudoval neskôr na UKF v Nitre. Považujem túto svoju pracovnú púť za akési poslanie
a nie kariéru. Som rád v prostredí mladých ľudí
a snažím sa im čosi pozitívne odovzdať.
Máte nejaké skúsenosti s prácou
v samospráve?
Nie, nemám - je to pre mňa niečo nové, čo ešte
nepoznám. Snažím sa zúčastňovať všetkých
zasadnutí MZ, ako aj rôznych stretnutí, absorbovať toho čo najviac, orientovať sa v spleti
uznesení, žiadostí, zmlúv a nariadení. Študujem materiály, získavam informácie, spoznávam ľudí, pozerám sa okolo seba a počúvam.
Tak ako každý v novom prostredí. Je to prirodzené a dúfam, že to vyústi v tvorivú prácu
vecného vyjadrovania, návrhov a konkrétnych
skutkov smerom k lepšiemu.
Čo bolo dôvodom vašej kandidatúry?
Sám sa tomu čudujem, ale hodnotím to ako
dôsledok procesu dozrievania človeka. Nikdy
som nechcel byť v žiadnej politickej strane, čo
sa mi zatiaľ darí! Nad prácou v samospráve
som dovtedy veľmi neuvažoval. Spätne svoje rozhodnutie hodnotím, ako túžbu po novej
skúsenosti (dobrej či zlej), túžbu vedieť a vidieť
viac a čosi urobiť pre ľudí, pomôcť.
Už ako chlapec (Galanťan) som sa tešil z každej pozitívnej zmeny v našom meste, a to zlé,
negatívne sa mi nepáčilo. Nemám rád neporiadok, špinu a chaos - prinášajú choroby tela
a duše, nepokoj, zabraňujú vnímať krásu detailov a harmóniu. Uznávam starogrécku kalokagatiu - stav vyrovnanosti, súlad krásy a dobra, harmóniu tela a duše. Čo z toho všetkého
budem vedieť uskutočniť v práci poslanca,
to ukáže čas.  
Svoje odborné vedomosti určite maximálne využijete v práci v komisii rozvoja
vzdelávania. Ako hodnotíte situáciu
sládkovičovských škôl?
Na určité kvalifikované hodnotenie sládkovičovského školstva si ešte netrúfam. Získavam
skúsenosti a informácie o jednotlivých školách
a ich školských zariadeniach, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako i o ich
problémoch.
Veľmi pozitívne hodnotím prehliadku priestorov
ZŠ S.Petőfiho s MŠ s VaVJM, ktorú sme uskutočnili v rámci plánu činnosti Komisie rozvoja
vzdelávania mládeže. Prehliadka bola spojená
so zasadaním komisie v priestoroch tejto školy za účasti pani riaditeľky Mgr. Z. Kovácsovej
a kompetentných hostí. Videl som školu a jej
problémy na vlastné oči - nevyhnutnosť rekonštrukcie sociálnych zariadení, oprava fasády,
výmena okien, vnútorná maľovka, drobné stavebné úpravy, organizácia vyučovania v dvoch
budovách, problémy s kosením areálu, atď.
Počul som aj o úspechoch školy, o snahe aj
samostatne získavať určité financie. Myslím si,
že toto je cesta hľadania riešení, financií, cesta spolupráce. Očakávam podobnú prehliadku
priestorov v Spojenej škole Sládkovičovo a v jej

školských zariadeniach: MŠ Budovateľská, MŠ
Fučíkova, ZUŠ, ktorá zápasí vždy s novými
priestormi, školská jedáleň, školský klub detí.
Viem o rekonštrukcii telocvične, sociálnych
zariadení, vytvorení jazykového laboratória a
problémov je  určite tiež dosť - takže sa teším
na návštevu školy. Oceňujem prácu pani riaditeľky Mgr. Slovákovej a pedagogického zboru
Špeciálnej základnej školy v Sládkovičove, ktorej priestory by som tiež rád navštívil, aj keď
škola nepatrí priamo pod pôsobnosť mesta.
Postupne si zvykám na to, že Sládkovičovo
je aj vysokoškolským mestečkom, čím sa stáva
atraktívnym a omladeným.
Fandím každej efektívnej práci s deťmi a s mladými ľuďmi.
Čo je najväčším problémom našich škôl
a aké navrhujete riešenia?
Niektoré problémy som už naznačil, o mnohých ešte neviem, ale rozhodne sa neodvážim
hovoriť o ich konkrétnych riešeniach. Budem
ich hľadať v rámci práce v komisii rozvoja
vzdelávania mládeže a Rady školy pri spojenej
škole. Je zrejmé, že školy potrebujú dostatok
financií, ich efektívne využitie, potrebujú ruku
spolupráce a kontroly od mesta, rodičov, sponzorov i všetkých občanov tohto mesta.
Mrzí ma, že sa nenaplnil zmysel a cieľ výstavby
budovy 18. triednej ZŠ. S jej využitím by bola
organizácia vyučovania, stravovania, priestorového zabezpečenia a bezpečnosti detí v našich školách optimálna a efektívna. Problémy
sú, treba hľadať riešenia - dôsledne pracovať,
tvoriť, kontrolovať, každý podľa svojho pracovného statusu.   
Hneď na začiatku volebného obdobia
sa v MZ riešili problémy s financovaním
škôl (finančné hospodárenie r. 2006).
Ako sa tieto problémy vyriešili a aké
opatrenia boli prijaté?
Problém s financovaním škôl, ktoré navýšili
svoje výdaje v roku 2006 nad rámec svojho
rozpočtu, sa dostal do popredia veľmi nečakane hneď na začiatku nového volebného obdobia (december 2006). Nakoľko tento problém
nebol doriešený predchádzajúcim MZ, poslanci
nového zastupiteľstva na svojom 2. a 3. zasadnutí prijali uznesenia, na základe ktorých prerokovali návrhy rozpočtu spojenej školy a ZŠ
S. Petőfiho na rok 2007 a určitým spôsobom
limitovali jeho čerpanie a zároveň odporučili
vykonať analýzu výdavkov za rok 2006.
Vyhotovená analýza použitia finančných prostriedkov s odôvodnením prekročenia je v štádiu
riešenia v príslušných komisiách MZ.
Čo vás na práci poslanca najviac prekvapilo pozitívne alebo negatívne?
Pozitívne pre mňa je získavanie nových vedomostí v oblastiach, ktoré som doposiaľ nepoznal, nových skúseností vo sfére komunikácie
s ľuďmi rôznych profesií i názorov, čo prináša
prekvapivé situácie, často aj negatívne.
Som za čistotu vzťahov osobných aj pracovných, mám rád čestnú hru podľa pravidiel  fairplay. Verím, že v tomto duchu vydržím hrať
tento zložitý, ale zaujímavý 4-ročný zápas, pre
spokojnosť všetkých, ktorí ho budú sledovať.

mesto informuje

Vašou hlavnou parketou bude samozrejme školstvo, ale máte aj ďalšie priority,
ktoré by ste v tomto volebnom období
chceli iniciovať alebo podporiť?
Vždy budem podporovať všetko, čo bude dopomáhať  vytvoreniu harmónie v našom meste
- pekné účelné stavby, estetickú zeleň, bezpečné a funkčné komunikácie. Čo mi však chýba
a práve tam budem smerovať svoju iniciatívu,
je vytvorenie akejsi „Oázy aktívneho zdravia
a   relaxu“, kde by sa sekundová ručička na
hodinách trošku spomalila. To ľudské tempo je
podľa mňa už škodlivé. Viem, že ľudia aktívneho veku potrebujú   zmysluplnú prácu na svoj
rozvoj a existenciu, potrebujú však aj priestor
na oddych. Hovorím o viacúčelovom areáli
voľného času pre všetky vekové kategórie,
miesto športových ihrísk (futbal, tenis, basketbal, volejbal...), plochy pre korčuliarov a skateboardistov, miesto zelene a lavičiek, zdravého
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občerstvenia. Na realizáciu tejto myšlienky je
potrebné získať podporu celého mestského zastupiteľstva a všetkých občanov mesta, nájsť
vhodné priestory a získať dostatok financií.
Mojím snom je, aby to bolo miesto, kde mladosť
detí spomalí starnutie staršej generácie, ktorá
zas svojou múdrosťou, skúsenosťami a trpezlivosťou ukáže mladým ľuďom určitý smer dobra, čistoty vzťahov a šľachetnosti, pracovitosti
a odvahy prekonávať aj ťažšie prekážky bez
alkoholu, drog a násilia.  
Ako vidno, v Sládkovičove ste zapustili
pevné korene. Aká je Vaša predstava
ideálneho života v malom mestečku?
Takmer rozprávková!
Pokojné, bezpečné mestečko s dominantou
hlavnej Fučíkovej ulice, v architektonickom súlade všetkých jej budov lemovaných chodníkmi pre peších aj cyklistov, ktorí sa s radosťou
pristavia v útulných kaviarňach, hoteloch a ob-

chodíkoch. Ulica upokojujúcej zelene, kvetov,
kríkov a stromov, cez ktoré nepočuť a nevidieť
autá na ceste, idúce sotva 40-kou, s lavičkami,
detskými kútikmi, príjemným osvetlením a  pekným námestím s malou fontánou.
Mestečko s dostatkom športovísk, športovou
halou pre športové kluby i rekreačný šport,
s kultúrnym centrom s množstvom pútavých
podujatí a výstav, s knižnicami plnými zaujímavých kníh a študentov.
Mestečko upravených predzáhradiek a čistých
chodníkov v priľahlých uličkách .
Mestečko pokojných, starostlivých ľudí, ochotných nezištne pomôcť, poradiť, plné spokojných turistov, veselých detí a neopakovateľných zážitkov.
Pán Andersen by mal zo mňa radosť!
Prajem všetkým čitateľom pekný a vždy zaujímavý ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE a jemu veľa
verných a spokojných čitateľov! Pekný deň !!!  

OSLAVY  DŇA OSLOBODENIA

Na dôležité dejinné udalosti sa zabudnúť nesmie! V tomto duchu si
občania mesta Sládkovičovo pripomenuli 62. výročie ukončenia druhej
svetovej vojny a porážku fašizmu.
Mestský úrad zorganizoval dňa 8. mája 2007 o 15. hod. slávnostné
kladenie vencov k pamätným tabuliam na budove MsKS. Po kultúrnom
programe vystúpil s hlavným prejavom primátor mesta pán Ing. Anton
Szabó. Pripomenul útrapy druhej svetovej vojny a vyzval obyvateľov, ale
hlavne mládež, aby nezabúdali na pamätné udalosti.
K pamätným tabuliam položili vence vďaky zástupcovia politických
strán ĽS - HZDS, KSS, Smeru. Hlavný veniec položil za mesto Sládkovičovo primátor mesta pán Ing. Anton Szabó.                    Arpád Dömötör

ULICA - NAŠA VIZITKA

ZÁHRADKÁRI NA EXKURZII

Stalo sa už užitočnou tradíciou, že na jar sa organizujú v mestách a obciach brigády za účelom
skrášlenia životného prostredia. Aj v Novom Dvore sme dňa 31.3.2007 zorganizovali brigádu,
počas ktorej sa nám podarilo upratať celú ulicu aj predzáhradky. Podľa účasti bolo vidieť, že
občanom (väčšine) nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Tí, ktorí sa nemohli brigády z rôznych
príčin zúčastniť, tak už v predstihu upratali svoju časť ulice. No našli sa aj takí, ktorí sa „nemohli“
ani pred, ani v deň brigády, ani po brigáde pričiniť o skrášlenie nášho životného prostredia a väčšinou sa spoza záclon pozerali, ako ostatní pracujú a tvárili sa, že ich sa to netýka.
Vážení občania, dovoľte mi, vám všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu a pomohli skultúrniť
naše životné prostredie, touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať a vám, ktorí si myslíte, že
takéto akcie sa vás netýkajú, odporúčame, aby ste sa nad sebou a vašim konaním či nekonaním
minimálne zamysleli.                                    Ján Németh, poslanec za volebný obvodu Nový Dvor

V Sládkovičove v miestnej časti Nový Dvor
sa nachádza firma HORDEUM s.r.o., ktorá sa
zaoberá šľachtením výrobou a predajom osív.
A práve o túto firmy s dlhoročnými vynikajúcimi
výsledkami v oblasti šľachtenia nových kvalitných odrôd jačmeňa jarného (Spirit, Nadir, Nitran, Poprad, Pribina, Ludan, Kompakt a pod.),
pšenice ozimnej (Genovéna, Verita, Bonita,
Petrana, Sana a pod.) a prosa Unikum, prejavili
členovia ZO SZZ Sládkovičovo záujem oboznámiť sa s históriou, činnosťou a technológiou výroby tohto poľnohospodárskeho podniku
a získať aký - taký prehľad o tom, ako vznikajú
nové odrody už menovaných obilnín.
Členov ZO SZZ prijal Ing. Ľudovít Sleziak,
CSc., generálny riaditeľ firmy a potom nasledovala prehliadka výrobných, skladovacích objektov, laboratória, skleníkov a maloparcelnej
mechanizácie, ktorú všetci so záujmom sledovali. Po oficiálnej časti exkurzie sme si posedeli v parkovej časti areálu, kde sme ešte pri
občerstvení podebatovali o tom, čo sme videli
a starší členovia rozprávali rôzne príhody z ich
života, keď boli ešte pracovne aktívni.
Chcel by som v mene členov ZO SZZ v Sládkovičove poďakovať Ing. Sleziakovi, CSc, generálnemu riaditeľovi firmy HORDEUM s.r.o.
za to, že nám umožnil uskutočniť túto exkurziu a získať informácie o vzniku nových odrôd
a zároveň bližšie spoznať jednu z úspešných
firiem, ktorá sídli v našom meste.
Ján  NÉMETH, predseda ZO SZZ
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HĽADAČI POKLADOV

Pod záštitou sládkovičovského poslanca Bc. Bélu Zsilleho sme usporiadali
mimoriadne zaujímavé a pre všetkých účastníkov poučné podujatie - Hľadači
pokladov. Žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresu
Galanta tu prezentovali svoje projekty, ktoré sa zaoberali rôznymi oblasťami mapovali kultúrne a historické pamiatky, zvyky našich predkov, prírodné zaujímavosti nášho regiónu, ale aj významné osobnosti. Žiačky našej Základnej
školy Sándora Petőfiho Kinga Szabóová a Klaudia Gálová v svojej prezentácii predstavili život a literárne dielo nášho rodáka Alfonza Talamona.
Svoje prezentácie žiaci spracovali v počítačovom programe PowerPoint
a Bill Gates by z nich mal radosť, lebo perfektne využili všetky technické
možnosti tohto softvéru. Skúsenosti z realizácie projektov zúročia v ďalšom
štúdiu a v budúcnosti i v svojej práci. Toto stretnutie na 100 % naplnilo motto,
že škola by mala byť prípravou na praktický život.
Deti realizovali náročný výskum, zozbierali mnoho poznatkov, spracovali
prezentácie, našli svoje poklady, naučili sa mnoho nového, porovnali svoju
prácu s konkurenciou - to je praktická príprava na reálny život.                 ES

naše školy

RECITAČNÁ
PREHLIADKA
Materská škola na Budovateľskej ulici každoročne usporadúva recitačnú súťaž, ktorej sa zúčastnia deti nielen zo sládkovičovských škôlok,
ale i deti z Malej Mače a Abrahámu. V slávnostnej atmosféra milých hostí srdečne privítala pani
učiteľka Ida Józsová. Recitátori predviedli svojim
pedagógom, deťom a všetkým divákom krásne
umelecké výkony. Nedá mi opýtať sa, kto z nás
dospelákov by dokázal vystúpiť pred divákov
a z pamäti predniesť dlhú básničku bez nakúkania
do papiera, bez nápovedy? Všetky deti si zaslúžili
úprimný potlesk i darčeky a diplomy, ktoré dostali
od organizátorov prehliadky a MsÚ.  
MŠ Budovateľská - Michaela Zubačová, Andrea
Kollerová, Lukáš Karner, Viktória Krišková, Sabína Kolláriková a Viktória Pócsová.
MŠ Fučíkova - Simonka Chrenková,
MŠ maďarská - Edvina Farkašová,
MŠ Abrahám - Matej Milan Siska a Martin Pinke,
MŠ Malá Mača - Nórika Hontváriová a Nikolka Miková.                                                                  ES

RECITAČNÁ SÚŤAŽ
V GALANTE A V TRNAVE

Každým rokom sa konajú recitačné súťaže žiakov špeciálnych základných
škôl. Naša  škola v Sládkovičove nikdy na týchto recitačných súťažiach nechýba.
Aj v tomto roku 26. apríla 2007 sa po výbere recitátorov na školskom kole,
zúčastnili piati žiaci na okresnom kole v prednese poézie a prózy. Súťažili
žiaci zo siedmich špeciálnych základných škôl z celého okresu. Prednášajúci
súťažili v troch kategóriách.
Už tradične sa naši žiaci umiestňujú vo všetkých kategóriách na prvých
miestach. Konkurencia bola silná.
Naši žiaci sa umiestnili takto: Sindy Danišová		
1. miesto
			
Simona Farkašová		
1. miesto
			
Veronika Lakatošová 	
2. miesto
			
Marika Ivaničová		
1. miesto
			
Júlia Horváthová		
1. miesto
Recitátori boli odmenení peknými knihami a dostali diplomy. Naša škola
za krásne výsledky dostala aj mimoriadnu pochvalu.
Následne po okresnom kole sa konala Krajská prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl v Trnave dňa 10.5.2007. I na tejto súťaži
reprezentovali našu školu šikovné recitátorky. Z troch súťažiacich vo veľkej
konkurencii získala 3. miesto Júlia Horváthová v prednese prózy.
Prípravy na tieto súťaže sú náročné, no práca učiteľov je zúročená krásnymi výsledkami našich žiakov. Patrí im za to vďaka. Mgr. Juliana Glovenská

POZVÁNKA
Miestna organizácia Csemadoku a Základná škola S. Petőfiho
s VJM v Sládkovičove Vás srdečne pozýva na STÁRPARÁDU,
ktorá sa uskutoční 28. júna 2007 o 19.00 hod. vo veľkej sále
Inovatechu. V programe vystúpia žiaci základnej školy, ktorí
predvedú svoje spevácke schopnosti.
Ste srdečne očakávaní!!!

naše školy

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 3/2007, str. 7

SKÚSENOSTI Z VYUŽÍVANIA KAM IDÚ ŠTUDOVAŤ DEVIATACI?
školskom roku 2006/07 chodí na našu školu 27 žiakov deviateho ročníka. Žiaci boli prijímaní
JAZYKOVÉHO      V
na stredné školy na základe výchovno-vyučovacích výsledkov zo 6.- 9. ročníka, MONITOR-u
LABORATÓRIA zo slovenského jazyka a matematiky, ktorý sa uskutočnil 13.3.2007 a na základe prijímacích

Vstup Slovenska do EÚ priniesol našim žiakom a študentom ďalekosiahle možnosti. Okrem možnosti študovať na zahraničných školách a univerzitách, aj možnosti pracovného
uplatnenia. To však predpokladá dobré znalosti
cudzích jazykov.
Aj naša škola si uvedomuje naliehavosť
zvyšovania kvality výučby cudzích jazykov
a preto sme sa rozhodli vypracovať projekt
na zriadenie jazykového laboratória. Jazykové
laboratórium bolo na našej škole zriadené v auguste 2006. Hneď od začiatku je laboratórium
využívané v najvyššej možnej miere a to nielen
v rámci vyučovania, ale aj v popoludňajších
hodinách na záujmových krúžkoch cudzích
jazykov. Počet hodín odučených v jazykovom
laboratóriu je asi 25 týždenne. Je využívané
učiteľmi prvého a druhého stupňa a aj v rámci
iných predmetov, keď učitelia robia prezentácie na svojich predmetoch pomocou dátového
projektora.
Laboratórium je vybavené 16 žiackymi
jednotkami a učiteľskou jednotkou. Navzájom
sú prepojené slúchadlami, čo umožňuje vzájomnú interaktívnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakmi, žiakom a žiakom, či už v pároch
alebo v skupinách. Tým, že žiaci počujú zvuk
priamo v slúchadlách, jednoduchšie pochytia
správny prízvuk. Učiteľ má možnosť komunikovať s jednotlivými žiakmi a presne kontrolovať
ich činnosť, výslovnosť a podobne. Učebňa
je vybavená multimediálnym počítačom pripojeným na vysokorýchlostný internet, ktorý
umožňuje učiteľom využívať materiály uverejňované na webových stránkach Oxford University Press, Geothe Institut, Infovek (on line
testy, piesne, cvičenia, jazykové hry na slovnú
zásobu a gramatiku) a aj ich vlastné materiály
vyhotovené v programoch Microsoft Office alebo programy získané v projekte Infovek. Spolu
s kolegyňami sme v počítači vytvorili kompletné zložky na anglický a nemecký jazyk, ktoré
obsahujú množstvo interaktívnych cvičení, hier
a testov. Tieto využívame v motivačnej fáze hodiny alebo pri zhrňujúcom opakovaní na testy.
Neustále ich rozširujeme a doplňujeme, aby
sme ešte viac zatraktívnili vyučovací proces na
hodinách cudzích jazykov.
Počítač je pripojený na dátový projektor,
ktorý premieta obraz z monitoru na plátno.
Zároveň je pripojený na digitálnu jednotku so
slúchadlami, takže žiaci počujú aj sprievodný
text s originálnym prízvukom. Toto zefektívňuje
prácu učiteľa na hodinách a aj jeho prípravu
na vyučovanie. Nie je potrebné materiály siahodlho kopírovať, ale učiteľ môže interaktívne
pracovať so všetkými žiakmi. Učitelia si materiály môžu digitalizovať pomocou skenera
a premietnuť na plátno pomocou projektora. Pri
vysvetľovaní slovnej zásoby ju môžu spracovať
v textovom editore prípadne v programe Power
Point a prezentovať cez projektor, čo urýchľuje
a zjednodušuje prácu na hodine, zároveň šetrí
čas, ktorý je možné venovať ďalším aktivitám

pohovorov, ktoré sa uskutočnili 7. 5. a 10. 5. 2007. Naši žiaci boli prijatí na nasledovné školy:

škola						
odbor		      počet žiakov
Gymnázium J. Matúšku, Galanta			
gymnázium		
1 žiak
Gymnázium, Sereď					
gymnázium		
1 žiak
Obchodná akadémia, Sereď				
obchodná akadémia
4 žiaci
Obchodná akadémia, Račianska, Bratislava		
obchodná akadémia
1 žiak
Súkromná stredná odborná škola,Sládkovičovo 		
strojárstvo		
1 žiak
SPŠ elektrotechnická, Zochova, Bratislava		
elektrotechnika		
1 žiak
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera, Bratislava		
elektrotechnika		
2 žiaci
Združená stredná škola chemická, Račianska, Bratislava kontrolné a anal. metódy
1 žiak
Združená stredná škola obchodu a služieb, Galanta				
8 žiakov
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola, Svätoplukova, Bernolákovo		
3 žiaci
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
zubný asistent		
1 žiak
Stredná zdravotnícka škola, Farská, Nitra		
zdravotnícky asistent
1 žiak
Stredné odborné učilište, SD Jednota,Šamorín		
4 – ročný, kuchár		
1 žiak
Stredné odborné učilište SD Jednota,Bratislava		
4 – ročná, servírka		
1 žiak
Sme presvedčení, že sa im na zvolených školách bude dariť a zužitkujú všetky vedomosti,
ktoré im základná škola poskytla.
Mgr. Annamária Mészárosová, zástupkyňa riaditeľky SŠ v Sládkovičove                  

na prehĺbenie a utvrdzovanie vedomostí.
Od prvého dňa prináša používanie jazykového laboratória pozitívne výsledky a pozitívne
ohlasy zo strany učiteľov a žiakov. Vyučovacie
hodiny sú pre žiakov motivujúce, sú dynamické a prinášajú do vyučovania prvky modernej
technológie, ktoré sú dnešným deťom veľmi
blízke. Celé vyučovanie v jazykovom laboratóriu je diametrálne odlišné od klasických hodín.
Žiaci sa na hodiny cudzích jazykov tešia a vidieť aj zlepšenie ich koncentrácie na vyučovacích hodinách. Tým, že sú stoly usporiadané
do kruhu, učiteľ má lepší prehľad o práci každého žiaka a zároveň odpadajú všetky bariéry,
pretože žiaci a učiteľ na seba vidia.
Ako pozitívum hodnotia vyučujúci okamžité
zlepšenie disciplíny žiakov a zároveň aj rýchlejšie absorbovanie nových informácií a vedomostí, ktoré sú trvalejšie ako pri vyučovaní
klasickým spôsobom. Na záver by som rád poznamenal, že zriadenie jazykového laboratória
bolo jednoznačným prínosom pre našu školu,
našich učiteľov a v prvom rade našich žiakov.
Tibor Tóth, učiteľ SŠ v Sládkovičove

VYSVEDČENIE PRE SÚKROMNÚ
JAZYKOVÚ ŠKOLU VIA

Milí priatelia anglického jazyka,
niekto bilancuje svoje úspechy koncom roka
a pre nás, jazykové školy, je koniec mája mesiacom bilančným, mesiacom sumárnym a zhrnutím, čo sa odučilo, aké jazyky, na akej úrovni,
aké firmy a hlavne s akou spokojnosťou...
Celý školský rok 2006/07 prebehol v pravidelných polointenzívnych kurzoch, v anglickom
a francúzskom jazyku v priestoroch našej školy a firiem. Poskytujeme kurzy individuálne aj
skupinové a 50 % našej výučby je zameranej
pre mojich milých študentov zo Sládkovičova
a jeho blízkeho okolia.
Zvyšných 50 % tvorí korporatívna výučba
v anglickom jazyku, v našom prípade je to výučba pre Bekaert a.s, Sládkovičovo .
Naša jazyková škola VIA poskytuje nielen
výučbu, ale aj „full service“.
Mgr. Daniela Palkovičová
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DEŇ MATIEK NA ZŠ S. PETŐFIHO

NAJKRAJŠÍ SVIATOK JARI

Deň matiek je nielen najkrajším sviatkom
jari, ale i celého roka. V tento deň, v prvú májovú nedeľu, každé dieťa i dospelý pozdraví svoju
mamičku. Je to deň matiek. Ich oslavujeme, im
ďakujeme za lásku, starostlivosť, ktorú dávajú
svojim deťom celý, celučičký rok.
Žiaci a škôlkári Základnej školy a materskej
školy Sándora Petőfiho s VJM v Sládkovičove
svoje mamičky pozdravili hodnotným a krásnym kultúrnym programom. Tí najmenší, škôlkári, vystúpili s hudobno - tanečným pásmom.
Žiaci prvého stupňa zarecitovali krásne
básne, ktorými mamičky dojali k slzám. Žiaci
druhého stupňa zabávali publikum modernými
tancami. Vystúpil i folklórny súbor „Ágacska”,
ktorý pracuje na našej škole.
A v neposlednom rade sa divákom predstavil aj bábkový súbor „Diócska”, ktorý dosiahol
významné umiestnenie na regionálnej súťaži
v  Galante. Tieto šikovné deti budú reprezentovať našu školu na celoslovenskej prehliadke
„Duna Menti Tavasz” v Dunajskej Strede.
Verím, že tento program urobil radosť každej prítomnej mamičke.
                             Mgr. Ágota Mészárosová
naši deviataci ►

naše školy

Pesničkou Kati Kovács sa 18. mája 2007 začal program detí a žiakov Základnej školy a materskej školy Sándora Petőfiho s VJM v Sládkovičove. Veľká sála Inovatechu sa naplnila rodičmi, starými rodičmi, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie svojich detí a vnúčat. Básničky, piesne,
malé scénky, tanec a bábkové vystúpenie žiakov školy a škôlkárov zožalo obrovský úspech. Bola
na nich vidieť snaha i radosť z toho, čo robia.
Pochvala patrí pedagogickému zboru, ktorý tento program s deťmi pripravil. Zvlášť pani učiteľkám zo škôlky, ktoré i s tými najmenšími nacvičili veľmi pestrý program. Kŕdeľ malých nesmelých
detičiek spieval, recitoval, tancoval. Uznanie patrí i vedeniu školy, že do programu zapojilo nielen
tých najlepších a najtalentovanejších, ale skoro všetkých žiakov. Príležitosť dostali aj tí nesmelí,
aby si zvykli na vystúpenie na javisku, čo im určite pridá na sebadôvere.
Tak sa stal tento program nielen zdrojom radosti, ale i programom výchovným, čo je prvoradou
úlohou našich škôl.                                                                                                     Mária Pišiová

LETNÝ TÁBOR

Pozývame všetky deti od 10 rokov do letného tábora. Čaká vás pestrý program:
skupinové aktivity, hry, športové súťaže, táborák, hľadanie pokladu, kúpanie,
vychádzka do prírody a iné zaujímavosti. Program tábora je vedený v maďarskom jazyku.
Termín tábora: od 6. do 10. augusta 2007
Ubytovanie: v priestoroch SSOŠ - Magán Szakközépiskola Sládkovičovo
(na matracoch, doneste si so sebou spací vak).
Cena: 650,- Sk/osoba (v cene je zahrnutá celodenná strava, ubytovanie a výdavky spojené s dennými aktivitami).
Podmienky prihlášok: nakoľko kapacita tábora je obmedzená prihlášky evidujeme podľa poradia. Prihlásiť sa môžete do 6.7.2007.
Informácie: Herczog Gabriella - 031/7840134, Takács Attila - 0905/513525,
ssossladkovicovo@zoznam.sk
Každého srdečne očakávame!

LÚČENIE SA SO ŠKOLOU

Znova sa končí jeden školský rok. Koncom
júna si žiaci s radosťou preberajú vysvedčenia.
Niektorí preto, že sú hrdý na dosiahnuté výsledky, niektorí preto, že konečne je tu koniec
školského roka. Niektorí naši žiaci sa koncom
školského roka 2006/2007 definitívne rozlúčia
so Základnou školou Sándora Petőfiho s VJM
v Sládkovičove. Je to 16 žiakov, ktorí nový školský rok začnú už na strednej škole. Na prijímacích skúškach v máji 2007 boli naši žiaci prijatí
na nasledovné školy:
Obchodná akadémia Senec		
3 žiaci
Súkromná stredná škola Sládkovičovo 4 žiaci
Gymnázium Senec			
1 žiak
Gymnázium Galanta		
3 žiaci
Stredná poľnohospodárska škola Šaľa 1 žiak
Obchodná akadémia Mostová
1 žiak
SPŠ elektrotechnická Nové Zámky
1 žiak
Združené odborné učilište Galanta
2 žiaci
Absolventom aj ostatným našim žiakom prajeme príjemné a veselé prázdniny. Prajeme im
zmysluplné využitie leta, aby sa v septembri
s novými silami pustili do zdolávania nových
úloh.                            Mgr. Silvia Michaleková,
výchovná poradkyňa pri ZŠ s VJM

10 ROKOV OD ZALOŽENIA ZDRUŽENIA
MAĎARSKÝCH RODIČOV NA SLOVENSKU

Pri príležitosti 10. výročia založenia Združenia maďarských rodičov na Slovensku (ZMRS) sa
28. apríla 2007 konalo slávnostné zhromaždenie v konferenčnom centre Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.
Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili oblastní predstavitelia združenia a pozvaní hostia:
Pál Csáky, predseda SMK, Tibor Bastrnák, primátor mesta Komárno, László A. Nagy, Ágnes Biró
a Imre Andruskó, poslanci NR SR, Lajos Váradi, radca veľvyslanectva Maďarskej republiky, Tibor
Kmet, prodekan Univerzity Jánosa Selyeho a zakladatelia združenia.
Významným výsledkom uplynulého obdobia bolo založenie nadácie Pázmány Péter Alapítvány, pomocou ktorej už štvrtý rok dostávajú maďarskí žiaci nemalú podporu vo vzdelávacom
a  výchovnom procese.
ZO ZMRS pri ZŠ S. Petőfiho i v školskom roku 2006/2007 podala projekt, ktorý bol kuratóriom
prijatý. Každému žiakovi našej školy sme kúpili knihu, ktorú dostane k vysvedčeniu. K medzinárodnému dňu detí sa 24. a 25. mája 2007 žiaci zúčastnili na exkurzii v Bratislave.
V septembri naši žiaci dostanú balík učebných pomôcok, športový odev, papuče, školskú
tašku, hygienické potreby a iné odevné doplnky. Z projektu sme mohli zabezpečiť i nákup pracovných zošitov, učebných pomôcok a zaplatili sme i účastnícke poplatky na jednotlivé súťaže.
Z finančných zdrojov získaných zo zberu papiera sme zabezpečili deťom vstupné na Termálne
kúpalisko Vincov les. Žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera, budú finančne odmenení.
Za nami, ale i pred nami, je veľa práce. Chcela by som sa poďakovať všetkým našim bývalým
a terajším aktívnym členom, vedeniu školy za pomoc, ktorú nám poskytli pri realizácii našich
predstáv a nápadov.                                                        Zita Karátsonyová, predsedníčka združenia

kultúra
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ÚSPEŠNÝ
PROJEKT
KNIŽNICE

SMETIAK

Všetky deti slávili svoj medzinárodný deň a jeden malý darček pre žiakov všetkých sládkovičovských škôl pripravilo i Mestské kultúrne stredisko. Pozvali sme deti na divadelné predstavenie
a  aby sme sa zavďačili naozaj všetkým, bez rozdielu materinského jazyka, zvolili sme pantomímu.
Niektoré divadelné predstavenia sú naozaj výnimočné. Keď si mím Vlado Kulíšek a jeho kolega
Radek Michalko pripravil na javisku iba kopu smetí a jeden plastový smetiak, mali sme obavy, ako
sa im podarí hodinu bez jediného slova zabávať plnú sálu detí. Podarilo sa im to. S minimálnymi
rekvizitami, bez slov, iba s hudobným doprovodom deti dokonale zaujal, výborne pobavil a naučil
ich, že k dobrej zábave nie je potrebné mať drahé hračky, počítače, play stationy, MP3, videá
a DVD prehrávače. Stačí pár kúskov smetí a nekonečná detská fantázia.                                   ES

Mestská knižnica začiatkom februára 2007
podala na Ministerstvo kultúry SR žiadosť o
poskytnutie dotácie na podporu projektu - akvizícia knižníc. Dotáciu sme žiadali na doplnenie
knižničného fondu v slovenskom i maďarskom
jazyku a to na nákup literatúry pre deti, encyklopedickej literatúry a beletrie pre deti a študujúcu mládež. Podľa požiadaviek študentov
stredných škôl aj na nákup titulov v anglickom
a nemeckom jazyku.
Ministerstvo kultúry SR koncom mája
schválilo náš projekt a knižnica dostala dotáciu
v maximálnej možnej výške - 29.000 Sk. Tento
príspevok nám umožní doplniť knižničný fond
zaujímavými titulmi, ktoré pomôžu našim deťom v štúdiu.                         Helena Budayová

VÝSTAVY

V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom sme pripravili výstavu amatérskeho
výtvarníka z Veľkých Úlian - Jána Melišeka.
Potešilo nás, že táto výstava oslovila široké
spektrum divákov. Napríklad pre žiakov Spojenej školy bola vďaka pestrosti výtvarných techník a štýlov takpovediac učebnou pomôckou.
Výstavu si prezrelo, vďaka mnohým podujatiam
usporiadaným v podnikateľskom inkubátore,
mnoho divákov, ktorí pozitívne hodnotili naozaj
zaujímavé umelecké diela.
V tradícii organizovania výstav budeme pokračovať a na letné obdobie sme pripravili výstavu sereďského fotografa Miroslav Petrušku,
ktorý vo svojej krajinárskej tvorbe zachytil mnoho prekrásnych zákutí nášho regiónu. Na výstavu chceme pozvať aj letných hostí termálneho
kúpaliska, aby sme im priblížili krásy južného
Slovenska.                                                    ES

OPERETPARÁDÉ

Stĺpik s pozvánkami na kultúrne podujatia v minulom čísle bol naozaj dlhý a pestrý, ale jedno
podujatie bolo predsa len najatraktívnejšie – predstavenie budapeštianského divadla TIHANY
VÁNDORSZÍNPAD – OPERETPARÁDÉ. Takýto program sme v Sládkovičove už dávno nemali
a veľmi nás potešilo, že sa nám darí zvyšovať úroveň kultúrnych podujatí, pretože mená aktérov
– speváci Rita Bognár, Kati Károly. Csaba Tihany Tóth, Péter Drucker a konferenciér Balázs Bognár. Sympatický a veľmi šarmantný, vtipný a srdečný Csaba Tihany Tóth bol hviezdou programu
a rad jeho obdivovateliek bol naozaj úctyhodný.
Seriálovému Lacimu Novákovi, ktorý sa nám každý večer prihovára z televízne obrazovky, sa
v Sládkovičove veľmi páčilo a všetci aktéri si chválili výborné publikum a krásnu sálu. Jedinou chybičkou programu bolo, že hoci sme využili všetky formy propagácie v Sládkovičove i v okolitých
obciach, nepodarilo sa nám predstavenie vypredať a náklady na honoráre pokryť zo vstupného.
Vzhľadom k obmedzeným finančným možnostiam MsKS budeme musieť zvažovať, či máme
na to, aby sme organizovali síce veľmi kvalitné, ale finančne náročnejšie predstavenia. Záujem
divákov a ich finančné možnosti sú pre nás limitom, ktorý bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť.        ES

kultúra
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GOSPELOVÝ KONCERT V SLÁDKOVIČOVE

V dňoch 24. - 25. 4. 2007 sa v Sládkovičove konal moderný Gospelový festival, ktorý zorganizoval miestny zbor El-šaddaj pri Evanjelickej
cirkvi metodistickej v Sládkovičove. Festival bol ekumenický, kedže sa
ho zúčastnili ľudia z rôznych cirkví, ako napr. Katolickej cirkvi, Evanjelickej a.v. cirkvi, Apoštolskej cirkvi, Evanjelickej cirkvi metodistickej,
Baptistickej...
Súčasťou tejto kresťanskej akcie bolo vystúpenie americko-slovenského gospelového spevokolu pod vedením Coryho Ratlifa. Ich návšteva
na SR nebola prvá a verím, že ani posledná. V predchádzajúcich rokoch
sa tento vynikajúci festival konal v Seredi, v Nitre, v Trnave a tento rok
sme ich mohli privítať v Sládkovičove. Cory ako aj jeho celý tím si naše
mesto veľmi pochvaľovali. Páčilo sa im, ako sa naše mesto rozvíja.
Festival trval dva dni a môžem povedať, že pre mňa osobne to bolo
veľké duchovné občerstvenie. Účasť bola po obidva dni výborná. Prvý
deň navštívilo koncert okolo 350 ľudí a druhý deň okolo 400 ľudí. Moderná gospelová hudba, biblické scénky, kázanie Božieho slova, svedectvá - toto všetko bolo jeho súčasťou. Ďalej sa v programe predstavila
populárna kresťanská formácia Vždy a všade a taktiež naša miestna
chválospevová skupina El-šaddaj.                                                                                
Sestry a bratia z nášho zboru vynaložili veľké úsilie, aby sa tento nezabudnuteľný festival mohol uskutočniť. V dnešnom uponáhľanom svete
je potrebné nájsť si čas aj na takéto podujatia.    Ing. Radovan Kadlečík
kmotor CD-čka - Miky
z Ex-Tipu

◄

Gospelový zbor
pod taktovkou
Coryho Ratlifa

▼

Gospelový festival bol ďalším z mimoriadne zaujímavých podujatí,
ktoré malo dve roviny – prvú duchovnú a druhú kultúrnu. Ja by som si
dovolila ohodnotiť tú kultúrnu. Celé predstavenie bola jedna perfektne
zrežírovaná show, v ktorej speváci, tanečníci i herci predviedli to najlepšie, čo v nich je.
Gospelovú hudbu nám Stredoeurópanom priblížila asi až Woopi Golberg v nezabudnuteľnej komédii o Sestre v akcii. Gospel song (nábožná
pieseň amerických černochov) je neodolateľným koktejlom mnohých hudobných žánrov. Fantastický rytmus strhol všetkých divákov, bez ohľadu
na to, či rozumeli anglickým textom alebo či sa stotožňovali s duchovným odkazom piesní. Našou snahou je ponúknuť divákom čo najširšie
spektrum programov a GOSPEL FEST bol veľmi krásnym, emotívnym
a úspešným programom, ktorý splňal tie najnáročnejšie kritériá.
Všetkým organizátorom ďakujeme za nemalé úsilie, ktoré venovali
príprave programu. Odmenou im bol potlesk nadšených divákov.      ES

KRST CD-čka

V rámci koncertu hudobnej skupiny Konflikt
nestora slovenského punkrocku, pokrstila svoje prvé CD „VIVAT AMERIKA!“ sládkovičovská
hudobná skupina THE STORMS. Krstným
otcom bol frontman hudobnej skupiny Ex-Tip,
Miky. Na CD-čku je nahraných päť pôvodných
skladieb (1 anglická a 4 slovenské). Autorom
hudby a textov je Marián Hrbán. V predaji bude
prvé „stormácke“ CD na jesennom koncerte,
ktorý mladí rockeri pripravujú.                      ES

DIABOLSKÉ HUSLE

Iba veľmi stručne chcem komentovať koncert tohoto špičkového hudobné telesa. Majstri
podali vynikajúci výkon a ich verní diváci ich
odmenili búrlivým potleskom.
Ostáva iba hľadať odpoveď na otázku: V našom meste naozaj nie je ani stovka divákov,
ktorí by boli ochtní zaplatiť 150,- Sk za takýto špičkový program a stráviť príjemný večer v krásnom prostredí novej kongresovej
sály?                                                            ES

dopisovatelia
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KAMIÓN PSS

V dňoch 13. - 16. mája 2007 navštívilo naše mesto mobilné pracovisko TRUCK PSS. Obchodní
zástupcovia PSS, a.s. z kancelárie v Sládkovičove p. Csozová a Ing. Sarkány podávali odborné
poradenstvo z oblasti stavebného sporenia v tomto atraktívnom prostredí.
Obyvatelia Sládkovičova a okolia, ktorí využili tieto služby a otvorili si účet stavebného sporenia v tomto termíne. boli obdarovaní miniatúrou trucku a dvaja vyžrebovaní získali veľký truck
na  diaľkové ovládanie.
Veľmi hodnotným spestrením boli každodenné vystúpenia detí zo Spojenej školy Sládkovičovo.
Kto nevyužil túto  ponuku na poradenstvo a servis stavebného sporenia, bude vítaný na stálom
pracovisku kancelárie, na adrese INOVATECH, Fučíkova 460, Sládkovičovo.

zo športu
REVÍR
CHYŤ A PUSŤ
UŽ AJ V NAŠEJ
MO SRZT
V prvom rade si povedzme, čo Chyť a pusť
znamená. Je to spôsob zaobchádzania s úlovkami. Keď loviaci rybár uloví rybu, vráti ju čo
najopatrnejšie späť do jej rodného živlu. Ryby
tak ostávajú v danej lokalite a je ich tam stále
dosť. Dosť na to, aby si každý rybár dobre zachytal. Samozrejme v rámci svojich schopností,
pretože ani dobre zarybnený revír negarantuje
úlovok. Takto sa napĺňa podstata výrazu „športové rybárstvo“, keď rybár loví pre potešenie
z lovu. Mnohí to však vnímajú ako upieranie
ich práva ponechať si úlovok, čo však nie je
správne pochopené.
Na tému Chyť a pusť sa už aj v našom
meste diskutuje a názory sa líšia. Máme skalných priaznivcov aj odporcov. Pokúsim sa vám
objasniť tento problém z pohľadu vedenia MO
SRZ a presvedčiť vás, že revír Chyť a pusť je
pre nás dôležitý a potrebný a je prínosom aj pre
tých, ktorí ho nenavštevujú.
V minulosti sme o ChaP revíroch ani nepočuli a prvé informácie prichádzali zo zahraničia. Tam si rybári už uvedomili, že sa nedá donekonečna len ryby odnášať, ale treba spraviť
niečo aj pre ich ochranu. Rybárska obec často
zabúda na to, že by mala ryby chovať, chrániť
a loviť. Snahy rybárov sa sústreďujú len na to
jediné - loviť, čo môžeme najlepšie pozorovať
po jesennom zarybnení našich revírov. Ako
mávnutím čarovného prútika sa na revíroch
objaví celá členská základňa, aby si ulovili toho
svojho násaďaka. Samozrejme je to ich právo
a nikto im ho neupiera. Sú však aj rybári, ktorým nejde o to, aby si odniesli od vody rybu
domov, ale o pôžitok zo zdolávania ryby a pobytu pri vode. Na tých sa tak trochu v poslednej
dobe zabúda.
Našťastie si na nich spomenul výbor MO
SRZ pod vedením Viliama Mikeša a spolu
s hospodárom MO SRZ p. Chrenkom, ktorí
sa najviac zaslúžili o vznik tohto jedinečného
revíru. Samozrejme za podpory celého výboru
a aj väčšiny členskej základne, za čo im vyslovujem poďakovanie. Je totiž dôležité, aby sa
práve výbor MO SRZ zasadzoval za zavádza-

nie moderných a progresívnych prvkov ako je
revír Chyť a pusť.
To, že revír Chyť a pusť je pre organizáciu
prínosom, pochopil výbor MO SRZ a verím, že
to pochopí aj každý člen MO SRZ Sládkovičovo. Revír nám neprináša len pekné rybárske
zážitky, ale aj finančné prostriedky. Na jednej
strane sa z predaja povolení dajú utŕžiť finančné prostriedky, na druhej strane sa takýto revír nemusí zarybňovať, čím sa ušetria nemalé
prostriedky. Naša organizácia je malá a na
zarybnenie máme len obmedzený rozpočet.
Ak by bol náš revír Chyť a pusť normálnym
lovným revírom, museli by sme ho aj zarybňovať podľa normálneho zarybňovacieho plánu,
čo by si vyžadovalo 2 500 kg rybej násady a tie
by chýbali v ostatných revíroch. Dúfam, že aj
toto je dosť silný argument pre odporcov tohto
revíru. Len si predstavte, že do ostatných dáme
o 2500 kg rýb menej. To by asi nechcel nikto.
Častým argumentom odporcov je, že by si
aspoň niektoré ryby chceli vziať. V zahraničí
funguje, že chránené nie sú všetky ryby, ale
iba vybrané druhy a ochrana je stanovená iba
u väčších jedincov (napríklad kapor nad  5 kg).
Podobná forma by určite vyhovovala aj väčšine z nás, avšak ako organizácia SRZ musíme
dodržiavať zákon a naše zákony neumožňujú
ochranu rýb takýmto spôsobom. V našom prípade je režim Chyť a pusť jediným riešením,
ako chrániť všetky druhy rýb, od malej beličky,
cez kapry, zubáče až po obrovské sumce. V rybárskych kruhoch vládne názor, že sumec alebo iní dravci sa v lokalite premnožia a vychytajú nám všetky ostatné nedravé ryby. S týmto
názorom si dovolím nesúhlasiť. Už pred nami
rybármi tu boli vody plné rýb a vieme, že v nich
boli všetky ryby a nikdy nedošlo k tomu, že by
nejaké z rýb zvlášť dominovali. Príroda má

svoju rovnováhu a človek túto rovnováhu často
narúša. V zahraničí je viac lokalít, kde spolu
žijú kapitálne sumce a kapry, ale aj napríklad
pleskáče, čo ma v tomto názore utvrdzuje.
Ďalšou otázkou je, ako dlho bude revír
v tomto režime. Na odpoveď si musíme počkať, ale chcel by som povedať, že toto snaženie má význam iba vtedy, ak bude naozaj
dlhodobé. Tri roky je skutočne málo na to, aby
revír získal dobré meno potrebné k tomu, aby
ho začali navštevovať cudzí rybári, ktorí by
platili za povolenky. Je to málo na to, aby sme
vychovali pekné ryby a aby revír ukázal, že si
zaslúžil našu snahu. Všetko, čo sa týka prírody
a jej ochrany sa nedá uponáhľať. Preto by som
chcel aj touto cestou apelovať na zdravý rozum všetkých rybárov, aby sme si uchovali to,
čo sme začali budovať. Sme na prahu niečoho
nového. O niekoľko rokov budeme možno mať
v našej organizácii jeden z najlepších revírov
na Slovensku v rámci SRZ a to stojí za to, aby
sme sa aspoň na jednej z vôd ukrátili o možnosť ponechať si ulovenú rybu.
Dúfam, že som vás presvedčil, že sa výbor
MO SRZ Sládkovičovo rozhodol správne, keď  
spravil z jedného nášho lovného revíru revír
Chyť a pusť.
za výbor MO SRZ Sládkovičovo pripravili
Viliam Mikeš a Branislav Kuzniar

šport
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PLEŠIVEC 2007

19. máj 2007 bol pre nás členov Detskej organizácie FÉNIX niečím
zvláštnym - o 7.00 hod. pred Spojenú školu v Sládkovičove prišiel po nás
autobus, ktorý nás mal odviesť k vrchu Plešivec. Postupne v  Galante
a v Seredi nasadali do autobusu naši kamaráti. Dorazili sme do dedinky
Podolie, kde už na nás čakali chlapci a dievčatá z Podolia a Starej Turej,
s ktorými sme začali výstup na vrch  Plešivec.
Najprv sme išli len po rovnej ceste, pozorovali prírodu, ktorá bola
v tomto kraji naozaj krásna, a hlavne nedotknutá. Neskôr nasledovali
prvé „stupáčiky“. Mnohí už v tejto fáze dychčali, fučali, aj fňukali, na čo
sa to dali nahovoriť. Ale napokon našli svoje zadosťučinenie - prekrásny
výhľad. Ďalej nasledoval taký, povedzme, pokojný úsek. Ale potom nastalo voľačo, na čo niektorí s povzdychom, iní s hrôzou, či aj odhodlaním
pozerali. A to niečo bol strmý kopec. A tak sme pokračovali vo výstupe.
Niektorí vydávali múdre  poučenia, ako „pomaly ďalej zájdeš“, iní sa posmeľovali slovami ako „švihni!“, „pohni!“ alebo najčastejšie „makaj!“.
Mnohí to už nevydržali a zvalili sa rovno medzi stromy či trávu. Nakoniec sa nám na ten Plešivec, ktorý niektorí premenovali na „Všivavec“,
podarilo vyškriabať.
Na vrchole sme si oddýchli, aby sme sa mohli vydať ďalšou úmornou
cestou k Čachtickému hradu. Asi po 3 kilometroch bol Čachtický hrad
na obzore. Mnohí sa začali štverať na hrad, odkiaľ sme mohli pozorovať
okolité dedinky, pohľadom sa pokochať aj na nekončiacich poliach, či
lesoch zoradených do zaujímavých tvarov. Bolo naozaj krásne. Autobusom sme sa vrátili do Podolia, kde sa nachádza Matúšovo kráľovstvo.
V  tomto kráľovstve sa nachádzajú miniatúry slovenských hradov, zámkov alebo kaštieľov. Nie však v podobe dnešnej, ale v podobe, v ktorej

boli za čias najväčšieho rozkvetu. Pán Juraj Hlatký, správca tohto kráľovstva, urobil prehliadku miniatúr. Bolo to zaujímavé, no najmä poučné
a dozvedeli sme sa, že na takom hrade je veľká práca, niektoré sa robia
tri roky, iné rok a to kvôli detailom ako sú okná, či tvar skál, lebo miniatúry sú presnou napodobeninou, len 50 krát zmenšenou. Na záver prišlo
na sadenie stromčekov. Symbolicky sme za každú zúčastnenú výpravu Sládkovičovo, Sereď, Šaľu a Galantu zasadili stromček. A dúfame,
že o dvadsať rokov sa budeme môcť popýšiť tým, že tieto stromy sme
zasadili my a tiež dúfame, že sa sem ešte niekedy vrátime. Ďakujeme
organizátorom za tento SUPER výlet!                     Veronika Straňáková

spoločenská kronika

SPOMÍNAME
Dňa 9.6.2007 uplynul rok,
čo nás opustila
Priska Hanzelová
Odišla tam, odkia už nikdy
niet návratu, ale jej láska
je stále s nami.
Smútiaca rodina a známi
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname
pri 3. výro í úmrtia na
Alexandra Bendeho,
Aj ke smútok v srdci
máme, vždy s láskou
spomíname.
Manželka, syn a dcéra
s rodinami
S láskou spomíname
na 3. výro ie úmrtia
krstného syna
Attilu Hollósiho,
ktorý nás v roku 2004
navždy opustil.
Jeho pamiatku uchováme
vždy v našich srdciach
Krstní rodi ia, syn ek
Andrejko a dcérka Katka
Dňa 11.7.2007 uplynie
5 rokov od smutnej chvíle,
ke nás navždy opustil
Viktor Sliva.
S láskou spomínajú
manželka, syn, dcéra,
vnú atá a pravnú atá
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname
na 9. výro ie úmrtia
Kataríny Hollósiovej,
ktorá nás 23.6.1998
nás navždy opustila.
S láskou spomína sestra
a švagor

Blahoželáme manželom

Judite a Viliamovi Pagáčovcom,
ktorí v máji v kruhu svojich najbližších
oslávili ZLATÚ SVADBU.

Zosobášili sa
Peter Adamkovič (Topo
any)
a Zuzana Károlyiová (Sládkovi ovo)
Viliam Džubina (Sládkovi ovo)
a Zuzana Kajanová (Sládkovi ovo)
Ján Kondákor (Sládkovi ovo)
a Naďa Hotárová (Ša a)
Viliam Rigo (Sládkovi ovo)
a Lívia Bobálová (Sládkovi ovo)
Marián Szelepcsényi (Sládkovi ovo)
a Štefánia Nováková (Sládkovi ovo)
Andrej Tóth (Krá ová pri Senci)
a Zuzana Šalátová (Sládkovi ovo)
Ladislav Pethö (Sládkovi ovo)
a Emília Myslíková (Sládkovi ovo)

Narodili sa

Patrik Tési 22.4.2007
Nikola Gelnická 24.4.2007
Lukáš Áč 26.4.2007
Dávid Lavu 26.4.2007
Lukas Vyhnalík 27.4.2007
Adam Šramo 14.5.2007
Daniela Mihályová 30.5.2007
Peter Chrenko 4.6.2007
Erik Jónás 5.6.2007
Sabína Krišková
a Sebastián Kriška 11.6.2007

Úspešný štart do života...

Peter Malkus (Sládkovi ovo)
a Zuzana Horáková (Sládkovi ovo)
Peter Fehér (Sládkovi ovo)
a Annamária Horváthová (Čierny Brod)
Igor Javor (Šintava)
a Katarína Janíčeková (Sládkovi

ovo)

Ve a š astia na spolo nej ceste...

Navždy nás opustili

Ondrej Vavrík (63) 19.5.2007
Helena Reizingerová (87) 21.5.2007
Vilma Chrenková (79) 24.5.2007
Terézia Devátová (93) 28.5.2007
Mária Nagyová (71) 3.6.2007
Alojzia Gyöngyová (80) 11.6.2007

Čes

ich pamiatke...
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