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ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
Vianočné sviatky 2013
										

Koncom novembra sa rozsvietili prvé svetlá Chanuky, kresťania 1. decembra zapálili
prvú sviečku na adventnom venci a začala sa
štvortýždňová adventná príprava na najväčší
sviatok. Vianoce nie sú len sviatkom zimného
slnovratu, majú oveľa väčší význam. Príroda
už spí, dni sa skracujú a keď sa už zdá, že
všetko skončí, po 21. decembri nastane veľký
zvrat. Starý rok síce končí, ale začne úplne
nový. S narodením Ježiša Krista kresťania
celého sveta oslavujú znovuzrodenie, príchod
Mesiáša, príchod nových nádejí. Vianoce
majú hlboký obsah a prinášajú nám nádej,
ukazujú novú cestu a učia nás po všetkých
ťažkostiach začať všetko odznova.
V tomto období sú ľudia nervózni, nakoľko
sa začal veľký predvianočný zhon. Chceme
všetko stihnúť, vybaviť, zabezpečiť a nakúpiť
vianočné darčeky. Pre každého niečo a hlavne pre deti všetko. Poznám deti, ktoré minulý
rok dostali veľmi veľa hračiek a mali z toho
menšiu radosť ako tie, pre ktoré Vianoce neboli až také štedré, hoci všetky deti majú veľa
vianočných želaní. Počas týchto dní by sme si
všetci mali pomáhať viac ako predtým a ukázať dobrý príklad našim deťom. Naučme ich,
ako majú pomáhať rodičom, spolužiakom a aj
tým, ktorí sú na to odkázaní. Deti by si mali
skrátiť zoznam vianočných želaní, vyškrtať
z nich moderné „vychytávky“ elektroniky, ako
sú napríklad tablet, smartfón a namiesto nich

by mali uviesť ako darčeky knihy, oblečenie
a nenáročné tradičné hry.
Vianoce nie sú len sviatkami veľkých darčekov, ich poslaním je aj stretnutie rodiny, príbuzných a priateľov. Hlavným symbolom Vianoc je
Svätá rodina. Mnohí poznáme ich ťažkú cestu
do Betlehemu, kde hľadali pomoc u bohatých
ľudí, ktorí im však nepomohli a ako im pomohli
chudobní pastieri, ktorí im dali všetko, čo mali.
Základom všetkého je aj dnes rodina. Tá nám
pomáha, samozrejme podľa svojich možností,
keď treba, neraz nás aspoň vypočuje, pričom
aj to je niekedy postačujúce.
Na Vianoce sa začína veľké cestovanie, máme
pocit, že sa dáva do pohybu celý svet. Na Slovensku sa vyľudní Bratislava a každý sa vráti tam,
odkiaľ prišiel. Sviatky chceme prežiť v kruhu
našich najbližších. Každá rodina má svoj vianočný rituál. Všetko má svoj význam, jedlá sú
tradičné a štedrý večer má presnú dramaturgiu
a scenár. Každý je zapojený do predvianočných
príprav, všetci majú svoje úlohy, niektorí väčšie,
iní menšie. Musíme si však dať veľký pozor, aby
sme si sviatky nepokazili nereálnymi plánmi,
aby sme urobili len to, na čo máme dostatok
síl. Uprednostnime duchovné hodnoty týchto
pekných sviatkov pred materiálnymi. Zastavme
sa trochu a počas sviatkov venujme viac času
našim najbližším. V kruhu našich rodín si spomeňme na Vianoce dávnych čias, pripomeňme
si tých, ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami.

Vydáva mesto
Sládkovičovo
XXI. ročník č. 6/2013
POZVÁNKY
Evanjelický a. v. cirkevný zbor pozýva na
Vianočný koncert, 22. decembra 2013
o 15. hod. v Evanjelickom chráme Božom.
Účinkujú Mája Velšicová a Miro Fančovič,
vstupné 3 €.
Mesto Sládkovičovo pozýva na
Sládkovičovský mestský ples
18. januára 2014 o 19. hod. do kongresovej
sály hotela Tevel. Do tanca hrá hudobná
skupina Alfa band. Cena vstupenky 25 €,
predpredaj v Inovatechu.
Ples ZR pri ZŠ SP s MŠ s VVJM
Sládkovičovo 8. februára 2014
o 19. hod. v jedálni VŠ Sládkovičovo.
Vstupné 15 €, predpredaj v škole a v predajni
„U Pirošky“ na Hviezdoslavovej ulici.
DHZ Sládkovičovo pozýva 15. februára 2014
od 19. hod. na Hasičský bál do sály VŠ
Sládkovičovo. Do tanca hrá hudobná skupina
Akcent live. Cena vstupenky 25 €. Rezervácia u Romana Sablera na tel.: 0903 214 325.
OZ Klobáskový klub a mesto Sládkovičovo
vás pozývajú 21. a 22. februára 2014 na
Medzinárodný klobáskový festival
pred Inovatechom. Záujemci o účasť v súťaži
sa do 30. decembra 2013 môžu prihlásiť
u Františka Rumana, tel.: 0903 654 854.
Pozývame do súťaže i detské družstvá
(3 deti vo veku 10−15 rokov + 1 dospelák).

Divadelné predstavenie Ani za milión!
Štúdia L+S 18. februára 2014 o 19. hod.
v Inovatechu. Hrajú Kamila Magálová
a Marián Geišberg. Vstupné 12 €,
predpredaj v Inovatechu.
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26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
23. októbra 2013
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že MsZ je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov:
• poslanec P. Bartaloš sa informoval na výstavbu na IBV Budovateľská, primátor odpovedal, že stále je iba 7 záujemcov,
• poslanec K. Hrdlica sa informoval, či sa
nedá znížiť cena pozemkov, primátor odpovedal, že v cene je zahrnutá cena za výkup
poz. a vybudovanie infraštruktúry a nedá
sa znížiť.
• poslankyňa E. Frantová sa informovala,
kto má na starosti udržiavanie čistoty okolo
Tesca, primátor odpovedal, že zodpovedné je
Tesco a priestor monitoruje mestská polícia.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná
kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai, ktorá konštatovala, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci vzali na vedomie:
• stanovisko komisie sociálnej a bytovej pri
MsZ na prideľovanie nájomných bytov,
• stanovisko hlavnej kontrolórky k prípadnej
novelizácii VZN č. 80/2012 o nakladaní
s nájomnými bytmi.
Poslanci schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 82/2013
o dani z nehnuteľnosti,
• III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2013,
• predloženie žiadosti o FP v rámci Výzvy OP
cezhraničnej spolupráce SR−ČR 2007−2013
za účelom realizácie projektu Spoločne sa
učíme, tvoríme, majstrujeme,
• prevod pozemkov v zmysle § 9 ods. 2 písm.
a) zákona o majetku obcí, parc. č. 2958
zastavaná plocha vo výmere 888 m2, parc.
č. 2959/1 záhrada vo výmere 852 m2 a parc.
č. 2959/2 záhrada vo výmere 159 m2, vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v ce-

Environmentálne
projekty
V minulých dňoch mesto podalo žiadosti
o dotácie z Environmentálneho fondu.
Ide o päť projektov:
• Revitalizácia mlynského náhonu
v Sládkovičove – Rekonštrukcia systému
odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho
na odvádzanie vôd z povrchového odtoku
a zmenšenie maximálneho prietoku povodne v intraviláne Sládkovičovo (dotácia
25 399 € a spolufinancovanie 1 337 €)
• Zhodnocovanie bioodpadov domácim
kompostovaním – Sládkovičovo (dotácia
105 792 € a spolufinancovanie 5 568 €),
• Ochrana ovzdušia a čistenie miestnych
komunikácií v meste Sládkovičovo (dotácia 127 680 € a spolufinancovanie 6 720 €),
• Hala na separovaný odpad (dotácia 161
309,19 € a spolufinancovanie 8 489,96 €),
• Budovanie vsakovacích šácht na území
mesta Sládkovičovo (dotácia 18 838 €
a spolufinancovanie 991 €).
Ing. Soňa Dömötörová
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losti sa bude realizovať formou obchodnej
verejnej súťaže,
zámer odpredať časť pozemku parc. reg.
E č. 439/2, ostatná plocha, v celkovej výmere 2 672 m2, z toho výmeru cca 20 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava,
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí, pretože parcela
bude využitá na výstavbu trafostanice,
zámer odpredať časť pozemku parc.
č. 2980/1, ostatná plocha, vo výmere 64 m2
pre Martu Poórovú, bytom Ružová 160/5,
Galanta, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9 a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí pretože parcela sa nachádza pri parcele a dome
žiadateľa. Geometrický plán bude vyhotovený na náklady žiadateľky,
zámer odpredať novovytvorený pozemok
parc. č. 2600/4 zastavaná plocha vo výmere
478 m2, parc. č. 2600 zastavaná plocha vo
výmere 6197 m2, vedeného na LV č. 1705
k. ú. Sládkovičovo v celosti pre Ing. Viliama
Kurinca a manž. Alenu, trvale bytom
Sládkovičovo, nakoľko ide o prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9 a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
pretože parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti parcely žiadateľov,
poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre dôchodcov starších ako 70 rokov,
pridelenie uvoľneného jednoizbového
bytu č. 1 na Fučíkovej 405/207 Gabriele
Takácsovej, bytom Sládkovičovo, Devátova
920,
súhlas s usporiadaním Slovenského superpohára v požiarnom útoku dňa 11. októbra 2014 na ihrisku FK Slavoj Sládkovičovo,

• zriadenie bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava na
pozemok parc. registra E č. 278/2 ostatná
plocha vo výmere 7 625 m2 a parc. registra E
č. 439/2 ostatná plocha vo výmere 2 672 m2,
vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo.
Ide o stavbu DS–Sládkovičovo, VNK, TS,
NNK na Budovateľskej ul.
• zriadenie bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., na časť pozemku parc.
č. 360/1 zastavaná plocha v celkovej výmere 5 050 m2, vedeného na LV č. 1705 k. ú.
Sládkovičovo. Ide o stavbu DS–Sládkovičovo,
NOR–MAALI, VN káblové vedenie,
• zriadenie bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. Ide pozemky na LV č. 3651
a 1705 KU Sládkovičovo. Ide sa o stavbu
DS–Sládkovičovo, Fučíková – zah. TS, VN,
NN,
• zriadenie bezodplatného vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., na časť pozemku parc.
registra E č. 278/2 ostatná plocha vo výmere
7625 m2 a parc. registra E č. 439/2 ostatná
plocha vo výmere 2 672 m2, vedených na LV
č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v zmysle výkresu
č. 3 na stavbu DS–Sládkovičovo, VNK, TS,
NNK.
Rôzne:
• poslanci MsZ prerokovali a vzali na vedomie
Podnet na preskúmanie zákonnosti VZN
č. 77/2011 – upozornenie prokurátora.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na záver
poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

Mestská polícia
Pozor na používanie zábavnej pyrotechniky!
K oslavám záveru starého roka a príchodu roka nového neodmysliteľne patrí používanie zábavnej pyrotechniky. Pyrotechnický výrobok je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes
výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo
kombinácie týchto efektov. Mestská polícia v tejto súvislosti upozorňuje na často podceňované
riziko úrazov a požiarov pri neopatrnej manipulácii a zanedbaní zásad bezpečného používania
pyrotechnických výrobkov určených na oslavné a zábavné účely. Nezabúdajte, že nie je pyrotechnika ako pyrotechnika. Najnebezpečnejšia je po domácky vyrobená. Nielen pyrotechnika vyrobená v domácom prostredí, ale aj zakúpená u pouličných predavačov bez označenia, bez pôvodného
obalu a návodu na použitie, môže byť nebezpečná. Nikdy nekupujte pyrotechniku u pouličných
predajcov, bez návodu na jej použitie. Zábavnú pyrotechniku kupujte iba u certifikovaných predajcov v obchodoch. Tí sú zaškolení a odborne spôsobilí na predaj, vedia vám poskytnúť potrebné informácie, poučiť o spôsobe skladovania, použitia, prípadného zneškodnenia (nefunkčného)
vami kupovaného pyrotechnického výrobku. Avšak aj v prípade kúpy zábavnej pyrotechniky
u certifikovaného predajcu môžeme kúpiť pyrotechniku s rôznym stupňom nebezpečenstva.
Deti a mladiství môžu používať len zábavnú pyrotechniku I. kategórie a vždy len v prítomnosti dospelej osoby. Na území mesta je zakázané používať zábavnú pyrotechniku, okrem
31. decembra od 14.00 hod. a 1 januára do 02.00 hod. kalendárneho roka. Mestská polícia je oprávnená v blokovom konaní riešiť priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. ch)
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto poruší
zákaz použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
návodom na ich používanie. V prípade, že mestská polícia zistí, že bola naplnená skutková podstata tohto priestupku, môže občanovi uložiť pokutu do výšky 33 €. Vážení občania, ak spozorujete, že na strane predajcov zábavnej pyrotechniky alebo na strane fyzických osôb pri používaní
zábavnej pyrotechniky dochádza k porušeniu zákonných podmienok, môžete túto skutočnosť
nahlásiť buď priamo vecne príslušným orgánom, prípadne mestskej polícii na tel. č. 0903 221087
alebo na tiesňovú linku polície č. 158.
Mestská polícia Sládkovičovo

mesto informuje

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
11. decembra 2013
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó.
Interpelácia poslancov:
• Ing. Lauko sa dotazoval na výherné hracie prístroje a možnosť zníženia ich počtu.
Informoval sa, či Čerpacej stanici ENI,
Pionierska 1498, Sládkovičovo, bolo vydané
povolenie na ich prevádzkovanie,
• PhDr. Pethőová sa informovala, či boli na
webovej stránke mesta zverejnené návrhy
VZN, aby ich občania mohli pripomienkovať.
Poslanci vzali na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení, vykonanú hlavnou kontrolórkou, JUDr. Andreou Klabuzai
• stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014.
Poslanci schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Sládkovičovo,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Sládkovičovo,
• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 81/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia zriadených na
území mesta Sládkovičovo na rok 2014,
• IV. úpravu rozpočtu mesta na rok 2013,
• rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2014,
• rozpočet Technických služieb Sládkovičovo
na rok 2014,

• rozpočet Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo na rok 2014,
• rozpočet Základnej školy S. Petöfiho s MŠ
s VaVJM v Sládkovičove na rok 2014,
• vyplatenie odmeny za rok 2013 pre hlavnú
kontrolórku mesta vo výške 65 % mesačného platu,
• vyplatenie odmeny za rok 2013 riaditeľovi
poverenému výkonom dohľadu činnosti
príspevkovej organizácie Technické služby
Sládkovičovo vo výške jedného mesačného
platu,
• odpredaj časti pozemku parc. registra E
č. 439/2 ostatná plocha v celk. výmere
2 672 m2, z toho výmeru 20 m2, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6, Bratislava za cenu 20 €/m2,
• odpredaj novovytvoreného pozemku parc.
č. 2600/4 zastavaná plocha vo výmere
478 m2, geom. plán č. 20/2013, z pozemku
parc. č. 2600 zastavaná plocha vo výmere
6 197 m2, LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo
v celosti pre Ing. Viliama Kurinca a manž.
trvale bytom Sládkovičovo, J. Kráľa
1321/20 za cenu 20 €/m2, t. j. 9 560 €,
• kúpu novovytvoreného pozemku parc.
č. 2604/20 zast. plocha vo výmere 5 m2,
geom. plán č. 11−10/2013, z pozemku parc.
č. 2604/5 zastavaná plocha v celkovej výmere 1 961 m2, LV č. 3023 k. ú. Sládkovičovo
v celosti od Ing. Viliama Kurinca a manž. za
cenu 20 €/m2, t. j. 100 €,
• odpredaj novovytvoreného pozemku parc.
č. 2980/20, ostatná plocha, vo výmere
64 m2, geom. plánom č. 05-11/2013 z po-

Vitaj, vitaj Mikuláš...
V piatok, dňa 6. decembra, zástupcovia nášho mesta zavítali do vianočne vyzdobených materských škôl, aby našich najmenších potešili tradičnou mikulášskou nádielkou. Detské očká sa rozžiarili pri pohľade na vrece plné sladkostí, Mikuláš bol štedrý
a každé dieťa dostalo
balíček so sladkosťami. Deti potom prítomným zarecitovali,
zaspievali a sľúbili,
že budú dobré, aby
Mikuláš o rok prišiel
zas.
MG

zemku parc. č. 2980/1 zastavaná plocha
v celkovej výmere 4 616 m2, LV č. 1705 k. ú.
Sládkovičovo v celosti pre Martu Poórovú,
bytom Ružová 160/5, Galanta za cenu
33 €/m2, t. j. 2 112 €. Prevod sa schvaľuje
v zmysle ust. § 9 a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
• trojizbový byt č. 13 na Fučíkovej 405/208
po Marianovi Kukimu prideliť rodine
Moniky Szászovej, bytom Sládkovičovo,
Fučíkova 405,
• jednoizbový byt č. 15 na Fučíkovej 405/207
po rodine M. Szászovej prideliť Ladislavovi
Karikovi, bytom Sládkovičovo, Fučíkova 80.
• kúpu pozemku parc. č. 3488/31 zastavaná
plocha vo výmere 1 851 m2, parc. č. 3489/42
zastavaná plocha vo výmere 16 m2 a parc.
č. 3489/109 ost. plocha vo výmere 3 315 m2,
LV č. 3036 k. ú. Sládkovičovo v podiele 2/4
od Anny Matovičovej, bytom Na hlinách 6,
Trnava za cenu 6 €/m2, t. j. 15 546 €.
Rôzne:
• Poslanci MsZ prerokovali žiadosť kolkárskeho oddielu o prenájom kolkárne a finančný príspevok.
• Poslanec Ing. Lauko informoval o začatí petície za odvolanie riaditeľky Spojenej školy.
Primátor mesta na záver pozval všetkých prítomných na vianočný koncert, poprial šťastné
a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, poďakoval prítomným za
ich účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

Výsledky volieb
VÚC 2013
Zvolení poslanci VÚC Trnava, VO č. 2
meno
Gábor Gál
Ervin Chomča
Gergely Agócs
József Berényi
László Biró
Krisztián Forró
László Pék

strana
MOST-HÍD
MOST−HÍD
SMK-MKP
SMK-MKP
SMK-MKP
SMK-MKP
SMK-MKP

hlasy
celkom

3 608
3 050
3 136
4 671
3 576
3 698
3 126

hlasy
Sládkovičovo

182
165
112
176
143
144
124

Voľby predsedu VÚC Trnava I. kolo
meno
Tibor Mikuš
József Berényi
Ivan Uhliarik
József Nagy
Andrej Richnák
Jozef Ravasz

strana
NEKA
SMK-MKP

hlasy
celkom

KDH, SDKÚ-DS

SMK-MKP
NP
SRÚS

31 310
14 339
14 284
14 174
3 765
317

hlasy
Sládkovičovo

180
127
70
161
21
1

Účasť voličov v Sládkovičove 12,65 %.
Voľby predsedu VÚC Trnava II. kolo
hlasy
meno
strana
celkom
Tibor Mikuš
NEKA
48 358
József Berényi
SMK-MKP
31 884
Účasť voličov v Sládkovičove 11,74 %.
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školy / kultúra

Základná škola K. Kuffnera Sládkovičovo
Relax
Žiaci 5.–9.roč. z krúžku Relax navštívili v októbri Termálne centrum Galandia
v Galante. Žiaci sa zdokonalili v plávaní, relaxovali a upevnili kolektív.

bolo overiť vedomosti žiakov a dobre ich
pripraviť na celoslovenské
testovanie
2014.

Zber papiera
Jeseň je čas, keď sa žiaci našej školy zapoja
do zberu papiera. Aj tento rok sme v dňoch
14. a 15. októbra 2013 nazbierali 11 084 kg
papiera. Poďakovanie patrí žiakom a rodičom
žiakov, ktorí sa zapojili do zberu a uvedomili
si, že nepotrebné suroviny nepatria do voľnej
prírody, ale do zberných surovín.

Spomienkový pietny akt
Spomienkový pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových
veteránov sa konal dňa 11. novembra 2013 na
troch miestach v našom meste. Deň vojnových
veteránov je známy aj ako Deň červených makov. Symbolom sa stal kvet vlčieho maku, ako
obraz krviprelievania na bojiskách. Žiaci ZŠ
K. Kuffnera položili kytice červených makov
pri pomníku i pamätných tabuliach v meste a na hroby v cintoríne. Pripomenuli si
tak hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách
všetkých vojen.

Halloweenska párty
V pondelok 28. októbra 2013 pred jesennými prázdninami sa žiaci I. stupňa celý deň
zabávali. Obliekli sa aj s pani učiteľkami do
zaujímavých kostýmov. Na chodbách sme
stretli čarodejnice, upírov, duchov, strašidlá,
bosorky a mnoho ďalších masiek. Na vyučovaní čakali žiakov strašidelné úlohy a posledné dve hodiny si spríjemnili diskotékou
v telocvični. Mamičky deťom napiekli výborné
koláčiky. Počas celého dňa žiakom nechýbala
dobrá nálada.
Večer sa žiaci so svojimi rodičmi zúčastnili
lampiónového sprievodu po meste. Po návrate
do školy bolo každé dieťa odmenené drobnou
sladkosťou v podobe cukríkov od ZR. Veríme,
že lampiónový pochod sa každému páčil
a o rok sa opäť stretneme.
KOMPARO
Dňa 7. novembra 2013 sa žiaci 9. ročníka
zapojili do testovania KOMPARO 2013 z matematiky a zo slovenského jazyka. Cieľom testu

Šaliansky Maťko
Dňa 2. decembra 2013 sa žiaci 5.–7. ročíka
zapojili do školského kola Šaliansky Maťko,
súťaže v prednese slovenskej povesti. Žiaci
súťažili v dvoch kategóriách umeleckého
prednesu. Do okresného kola postúpili žiaci Vanda Horváthová z 5. B a Peter Kučerák
zo 6. B triedy. Každý účastník bol odmenený
sladkosťou.
PaedDr. Eva Bodová

Prenosné planetárium na našej
škole
Dňa 25. novembra 2013 k nám
po roku opäť prišli pracovníci
hvezdárne z Levíc. Priniesli žiakom planetárium a ukázali im
hviezdnu oblohu aj s pomenovaním hviezd. Žiaci si rozšírili
vedomosti o vesmíre, hviezdach
a súhvezdiach. Na záver mali žiaci možnosť nahliadnuť do hvezdárskeho ďalekohľadu.

Zo života našej školy..
Základná škola Sándora Petőfiho s MŠ s VaVJM
Počas jesenných mesiacov sme sa popri učení venovali rôznym aktivitám.
• 2. októbra vďaka našej pani riaditeľke sme navštívili viedenskú
zoologickú záhradu v Schönbrunne. Zoologická záhrada umiestnená v krásnom prostredí sa páčila každému účastníkovi zájazdu.
• 3. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili na mestskom športovom
dni, kde získali pekné ocenenia.
• počas jesene nezaháľali ani členovia bábkárského súboru
Diócska, ktorí vystúpili 6. októbra v Jahodnej, kde zožali obrovský
úspech.
• 7. októbra sme si literárnym pásmom pripomenuli 13 maďarských
generálov, popravených v Arade,
• 11. októbra sme mali účelové cvičenie. Źiaľ, kvôli zlému počasiu
sme sa mohli zaoberať iba teóriou. Avšak pre žiakov 1.–4. ročníka
pani učiteľky pripravili malé prekvapenie. Zavítali do požiarnej
zbrojnice, kde si deti mohli pozrieť v skutočnosti to, o čom sa
dovtedy iba rozprávali.
• 21. októbra sa stala naša škôlka tvorivou dielňou, kde malí škôlkari spoločne so svojimi rodičmi vyrezávali tekvicové lampáše,
• v októbri sa začala na našej škole aj krúžková činnosť.
• 7.–8. novembra zorganizoval Zväz maďarských pedagógov na
Slovensku konferenciu v hoteli Tevel pod názvom Prechod dieťaťa
z materskej školy do základnej školy. Na konferencii s milým
programom vystúpili i naši malí škôlkari a so svojou rozprávkou
i členovia súboru Diócska.
• 11. novembra sa žiaci 5.–9. ročníka zúčastnili na vedomostnej
súťaže v Jelke.
• 14. novembra zavítali naši žiaci opäť do Jelky, tentoraz to boli štvr-
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táci, ktorí boli na rozprávkovej súťaži. Z obidvoch súťaži sa žiaci
vrátili spokojní a v dobrej nálade.
• V týždni od 18. do 22. novembra sme mali na našej škole Týždeň
zdravia. Všimli sme si, že deti počas dňa skonzumujú množstvo
sladkostí, chipsov a sladených nápojov a veru je medzi nimi veľa
obéznych. Cieľom týždňa zdravia teda bolo, aby sme ich upozornili
na dôležitosť správneho stravovania a na pohyb, ktoré vedú k plnohodnotnému a zdravému životu. Počas týždňa si deti nemohli
doniesť so sebou svoje obľúbené nezdravé desiaty, ale miesto toho
jedli veľa ovocia a zeleniny, ktoré ich čakali na chodbe, ktorá
sa zmenila na veľký bufet. Členovia krúžku šikovných rúk pre
svojich spolužiakov pripravili i ovocné misy a zeleninové šaláty.
Žiaci v jeden deň dostali na desiatu i maslový rožok s množstvom
zeleniny. Mlieko je tiež veľmi zdravé, ale žiaľ, nevšimli sme si, že
by deti so sebou na desiatu nosili i mlieko. Aby si tento nápoj viac
obľúbili v jeden deň sme ich pohostili pohárom dobrého mlieka.
Vďaka Ádámovi Némethovi mohli dokonca ochutnať i kravské
mlieko a tak mali možnosť porovnať rozdiel medzi domácim a v obchode kupovaným mliekom. K zdraviu patrí i pohyb, preto sme
každý vyučovací deň začali malou rannou rozcvičkou. V rámci týždňa zdravia si deti vypočuli tri prednášky. O správnom stravovaní
im porozprávala pani učiteľka Molnárová, o cukrovke a jej dôsledkoch prednášala pani učiteľka Baloghová. K zdraviu patrí i čistota
a ochrana proti rôznym chorobám, na tieto veci upozornila deti pani
Dr. Dolánová. Po hodnotení tohto týždňa môžeme skonštatovať,
že bol úspešný a niektoré deti zobrali cieľ tohto týždňa ozaj vážne.
Dúfame, že po získaných vedomostiach budú dbať viac o svoje stravovanie a zdravie.
Mgr. Melinda Srejnerová

kultúra

Kultúrne podujatia realizované
s podporou Úradu vlády SR − Kultúra národnostných menšín
Židovské kultúrne dedičstvo
V rámci programu Prezentácia židovského
kultúrneho dedičstva sa divákom predstavili dvaja prednášajúci. Pán Juraj Pekarovič
hovoril o významných židovských osobnostiach v našom regióne a PhDr. Martin
Korčok, PhD. prednášal o histórii seredského pracovného tábora a historickom výskume, ktorý prebieha po celom svete a má
za cieľ zhromaždiť autentické výpovede tých,
ktorí prežili Holokaust.
Do diskusie sme sa zapojili i viacerí diváci
a doplnili informácie o Židoch pochádzajúcich z nášho mesta. Primátor mesta hovoril
o tom, ako si mesto chce uctiť pamiatku svojich židovských spoluobčanov.

Spomienka na Ladislava Tavaliho
Prvé výročie úmrtia rómskeho spisovateľa
Ladislava Tavaliho sme si pripomenuli spomienkovým podujatím, ktorého sa zúčastnila
jeho rodina, priatelia a verní čitatelia. Pán
Róbert Botló a pani Anna Pokorná predniesli
ukážky zo šiestich autorových diel a v retrospektíve sme si pripomenuli celú jeho spisovateľskú kariéru.
Dúfame, že úrad vlády podporí vydanie
tretej časti románu Kone za lásku, ktorá je
už rok pripravená do tlače. Zároveň by sme
chceli pripraviť vydanie nedokončenej knihy
spomienok na život našich rómskych hudobníkov, ktorých sme si v rámci tohto podujatia
pripomenuli výstavou historických fotografií.

Multikultúrny festival Kultúra nás spája
Galantské osvetové stredisko každoročne
usporadúva v spolupráci s našim mestom
niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré podporil Úrad vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín 2013. Najväčším z nich
je multikultúrny festival Kultúra nás spája,
v ktorom sa „nemnohým“ našim divákom
predstavili zástupcovia rôznych národností. Slovákov reprezentoval mužský spevácky
zbor Važinár zo Šoporne, Maďarov folklórny súbor pri Gymnáziu Zoltána Kodálya
v Galante a ľudová hudba Ernesta Mezeiho
z Dunajskej Stredy, Rómov spevák Ján
Bango a tanečnica Viktória Bangová, spevák
Milan Vontszemű, hudobná skupina Bango
Family z Váhoviec a tanečná skupina Fanatic
Electric. Židovskú kultúru divákom v predvečer sviatku Chanuka sprostredkoval populárny spevák Peter Fahn.
ES

MO Csemadoku Sládkovičovo získala dotácie na tri kultúrne programy, ktoré sa, bohužiaľ, museli realizovať na
jeseň v krátkom časovom období a to nie našou vinou, ale
z dôvodu, že schvaľovanie žiadostí a podpisovanie zmlúv
s úradom vlády trvalo veľmi dlho. Prvým programom bolo
25. októbra 2013 Stretnutie pri ľudovej hudbe, na ktorom
účinkoval súbor Quartet ritmo flamenco a citarové hudby
Szili linkószer, Pengettyű a Dióhéj. V novembri sme privítali divadelný súbor Thália z Košíc s predstavením Osem
žien a v decembri sme pozvali divákov na Vianočný koncert v podaní hudobnej skupiny Ritka Magyar Folkband.
Ďakujeme všetkým (bohužiaľ nemnohým) divákom, ktorí
na tieto pekné programy prišli.
ES

Pozdrav z knižnice za rok 2013
Blíži sa koniec roka a tak by som sa rada pár slovami vyjadrila k celoročnej činnosti knižnice. Najprv by som začala zlým hodnotením, čo sa
týka výpožičiek. Podaktorí čitatelia si neuvedomujú význam slov „požičať“ a „vrátiť“ a nereagujú ani na upomienky a výzvy. Neprávom tak zadržiavajú knihy, ktoré patria do knižnice, kde majú slúžiť širokej verejnosti.
Chcela by som poprosiť aj rodičov školopovinných detí, aby skontrolovali,
či ich deti nemajú doma knihy zapožičané z knižnice a čím skôr ich vrátili. Mrzí ma, že niektoré deti, a veru ani mnohí dospelí, nedodržiavajú
knižničný poriadok a knihy si nechajú doma i viac ako rok.

Stačilo kritiky a tak prejdem k mojim stálym, milým a oddaným čitateľom bez rozdielu veku. Tým chcem poďakovať za členstvo v mestskej
knižnici a ich lásku k čítaniu kníh, ktorá patrí medzi najkrajšie činnosti
ľudí a je výborným liekom pri odbúravaní stresu uponáhľaného života.
Veľké ďakujem patrí aj všetkým darcom nepotrebných kníh.
V mene pracovníkov mestskej knižnice prajem krásne a hlavne pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014 a knižnici prajem veľa
nových a spokojných čitateľov.
Katarína Talamonová
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kultúra

Trenčín – Trnava, ruža voňavá
Názov tohto kultúrneho podujatia, ktoré organizovala Matica slovenská
v Galante, pôvodne symbolizoval prepojenie trnavského a trenčianskeho regiónu,
ktoré si takto vzájomne prezentovali svoje kultúrne aktivity.
Postupne sa pridali i ďalšie regióny a tak sme tentoraz v programe videli amatérskych i profesionálnych umelcov z celého Slovenska i zástupcu zahraničných Slovákov. Náš región v programe reprezentovala folklórna skupina MO MS
Sládkovičovo pod vedením pani Martiny Slahučkovej. Divákov pobavili veselým
pásmom presídleneckých piesní a tancov.
Hoci ide o novú folklórnu skupinu, ich vystúpenie bolo na výbornej úrovni
a naše ženy a dievčatá (i dvaja malí loptoši) v sprievode harmonikára Viliama
Dumana výborne reprezentovali naše mesto.
ES

Výstava chryzantém
V rámci spolupráce s českým družobným mestom Ivančice sme pripravili výstavu chryzantém, ktorú u nás prezentoval Klub pěstovatelů chryzantém z Ivančíc. Kvety, ktoré na výstavu darovali členovia klubu, aranžovala neobyčajne šikovná a mnohými talentami nadaná
pani Jana Kopuletá, ktorej asistovali manželia Žofia a Karel Zoufalí a predseda klubu pán
Milan Halůzka. K šikovným pestovateľom nádherných kvetov sa pridala ich priateľka československá amatérska keramikárka pani Marie Darášová zo Stupavy, ktorá sa nám predstavila krásnou kolekciou plastík a šperkov.
Vernisáže výstavy sa zúčastnili i zástupcovia vedenia mesta Ivančice – miestostarosta
Radoslav Skála a projektový manažér Ing. Bohumil Smutný. Po celý týždeň bola táto neuveriteľne pestrá výstava ozdobou vstupnej haly Inovatechu a navštívilo ju mnoho divákov.
Ďakujeme priateľom z Ivančíc za krásne spestrenie sivých jesenných dní.
ES

Zrkadlenie duší
Tradičný recitačný program, ktorý pripravil 16 členný
recitačný súbor, ktorý pracuje pri MO Matice slovenskej
v Sládkovičove a pedagógovia našej umeleckej školy, bol
ozdobou jesennej kultúrnej sezóny. V prvej časti programu si diváci vypočuli literárne pásmo a v druhej časti
vystúpenia jednotlivých recitátorov. V programe vystúpili – Jolana Švihranová, Koloman Hrdlica, Martina
Slahučková, Veronika Maceková, Andrea Lukačovská,
Miroslava Večerková, Daniela Lošonská, Soňa Gogová, Božena Mikušová, Alica Dömötörová, Anna Pokorná a Radoslav Lošonský. Program
uvádzala pani Jarmila Kopáčiková a o hudobný sprievod sa postarali
pedagógovia ZUŠ Štefan Ternóczky, Csaba Köböl a Jana Mikušová.
Dovolím si tlmočiť zopár postrehov divákov, ktoré som si vypočula pri milom občerstvení po programe – ľúbozvučný prednes Soni
Gogovej, odvážny výber Alice Dömötörovej, dramatický prednes Anny
Pokornej a krásny spev Miroslavy Večerkovej.
Členovia tohto súboru účinkujú na kultúrno –spoločenských pod-

Zvončekárske stretnutie
Ak s niekým strávite stovky hodín nácvikov, desiatky vystúpení,
desiatky zájazdov, sústredenia,... vytvoria sa putá, ktoré pretrvajú.
A práve tieto putá spoločných spomienok opäť po rokoch zviedli dohromady bývalých členov detského folklórneho súboru Zvonček, ktorý za 17 rokov svojej existencie priniesol mnohým deťom veľa zážitkov
a nášmu mestu vynikajúce úspechy na poli kultúry.
Dojemné stretnutie bolo krásnou príležitosťou znovu si spoločne
zatancovať, zaspievať si, zaspomínať. Najväčšou hviezdou bola samozrejme naša krásna a všetkými deťmi milovaná pani učiteľka Mária
Valová, ktorá súboru venovala kus života. S hrdosťou sa pozerala na
nádherné a úspešné mladé ženy, ktoré vyrástli z tých nezbedných
malých dievčatiek a určite ju tešilo, že práca, ktorú sme im venovali priniesla také kvalitné ovocie. Ich malé deti (dúfame, že ich bude
pribúdať) dnes znova spievajú a tancujú. Veľké poďakovanie patrí
Martinke Slahučkovej, ktorá toto podujatie zorganizovala.
ES
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ujatiach mesta, spoločenských organizácií, v Dome MS Galanta a reprezentujú na súťažiach – okresné kolo Čaro slova v Galante, okresné
kolo Šaliansky Maťko, krajské kolo Vansovej Lomnička v Trnave, krajské výberové kolo Naša Vansovej Lomnička v Galante, celoslovenský
festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej
Ľubovni, či výberové kolo Ponitrie Valentína Beniaka v Modre. Pani
Anna Pokorná, Zuzana Zelinková a Martina Slahučková pôsobia ako
porotkyne v súťažiach na úrovni okresných a krajských kôl.
ES

kultúra

Radošinské naivné divadlo Šťastné konce
Naši milí priatelia z Radošinského naivného divadla nám tentoraz doviezli predstavenie s trpko veselým začiatkom, prostriedkom
a šťastným koncom. Jedinečný Stanislav
Štepka (viete, že jeho manželka má korene
v našom meste?), šarmantná Zuzka Kronerová a ich kolegovia priniesli do hľadiska
originálny radošinský humor jednoduchých
človiečikov, ktorých proste musíte milovať.
Konečne sme sa dozvedeli, kade vedie najkratšia cesta k ženskej duši, ktorú vetu žena nikdy
nesmie povedať a hromadu ďalších životných
múdrostí.
ES

100. výročie Medzinárodnej prehliadky
motorových mechanizačných strojov v Galante
Tento rok uplynulo sto rokov od uskutočnenia výstavy, ktorej organizátorom bol barón Karl
Kuffner de Dioszegh. Centrom diania bol vtedy galantský majer, dnes okolie renesančného kaštieľa, ktorého vlastníkom bol diószegský cukrovar. Karl Kuffner bol človekom činu, ktorý pochopil
potrebu zmodernizovať pestovanie cukrovej repy technicky novými strojmi na obrábanie pôdy.
Práve on bol iniciátorom uskutočnenia na tú dobu nevídanej udalosti, sústrediť do Galanty najlepšie stroje na obrábanie pôdy z celého sveta. Obecné zastupiteľstvo v Galante (richtárom bol
Ede Hromada) 30. júla 1913 schválilo usporiadanie podujatia v Galante. Technická komisia prehliadky cez vydavateľstvo novín Galanta a okolie vydala Sprievodcu, v ktorom sa čitatelia mohli
dočítať všetko o organizačnom zabezpečení. Bulletin obsahoval zoznam vystavujúcich firiem
s technickým popisom strojov. Posledné listy obsahovali reklamy aj galantských živnostníkov.
Na poslednej strane boli určené ceny predaja občerstvenia vydané Jandly Döbreteim, hlavným
slúžnym mesta. Na osobitnom liste bola mapa pozícií na pozemkoch oboch strán Nebojskej cesty.
Dobové správy píšu o tisícoch návštevníkov prehliadky. Na železničnej stanici v Bratislave
a Galante boli zriadené cestovné kancelárie. V Galante na stanici na hostí čakalo sto povozov.
V roku 1915 bola spracovaná komplexná správa o podujatí, ktorá má 74 strán s fotografiami.
Odborná literatúra konštatuje, že galantská prehliadka bola mimoriadne významná.
Mesto Galanta pripravilo pri príležitosti tohto výročia výstavu, ktorú môžete zhliadnuť
v budove Strednej odbornej školy
technickej v Galante (Esterházyovcov 712/10, Galanta). Odbornú
pomoc k spomienkovej výstavke
poskytol Dr. Károly Hentz z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő,
ktorý je riaditeľom Špecializovaného múzea poľnohospodárstva
a histórie strojárstva. Výstavu realizovalo mesto Galanta a Vlastivedné múzeum v Galante.
Jozef Keppert, riaditeľ
Vlastivedného múzea v Galante

Od Tatier k Dunaju
stretnutie rodiny Pethőovcov

Melody perkelt

Populárna skupina Funny Fellows spolu
s Csongorom Kassaim si pre divákov pripravila kabaretný program Melody perkelt,
ktorý bol naozaj správne navareným perkeltom, Nechýbali v ňom krásne pesničky, vtipné príhody a dobrá nálada. Hoci táto skupina
už u nás vystupovala na stretnutí old timerov
i na klobáskovom festivale, tentoraz sme si ich
program užili najlepšie.
ES

Výstavy
v Inovatechu

V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a s podporou VÚC sme v Inovatechu
prezentovali tvorbu dvoch amatérskych výtvarníkov z nášho regiónu. Súčasťou spoločnej výstavy boli obrazy pani Ivony Kollátovej
a nádherné drevené plastiky a kresby nášho
spoluobčana z Nového Dvora pána Bohuša
Ďuríčka, ktorý po prvýkrát prezentoval svoju
originálnu tvorbu v Sládkovičove.
Vernisáž výstavy, ktorej sa zúčastnilo prekvapivo veľa návštevníkov, bola krásnym kultúrnym podujatím a umelecké diela obidvoch
autorov zdobili priestory Inovatechu v čase,
keď sa tam konalo veľa kultúrnych a spoločenských podujatí.
ES

Veľkého rodinného stretnutia sa zúčastnili štyri generácie rodiny Pethőových, teda potomkov Františka Pethő a jeho ženy Margity,
rodenej Hustej a štyroch z ich šiestich detí.
Na stretávke sa zišlo 44 príbuzných, ktorí sa
z nášho mesta rozbehli po Slovensku od Tatier
až po Dunaj.
Je pozitívne, keď sa podarí do rodiska svojich
predkov, ktorým bola práve naše mesto, zhromaždiť príbuzných z celej republiky, lebo to
okrem utuženia ich rodinných vzťahov prispeje
i pozitívnej „reklame“ nášho mesta.
Všetkým sa na stretávke páčilo, výborne sa
zabavili a určite sa nezišli naposledy, veď krv
nie je voda a rodina je základ spoločnosti.
ES
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Naši jubilanti
Touto cestou blahoželáme všetkým našim
spoluobčanom k životným jubileám a prajeme im veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
do ďalších rokov.
60–roční jubilanti
Jozef Barci, Zuzana Bertóková, Gabriela
Bognárová, Anton Cehlárik, Dr. Ing. Rudolf
Csanaky, Katarína Csandalová, Marta Cyprichová, Mária Čanakyová, Pavol Dani, Ján
Dubec, Augustín Farkaš, Milan Feješ, Mária
Feješová, Ján Fekete, Františka Forrová, Štefan Franta, Štefan Gubíni, Eva Haďárová, Ján
Hauko, Viera Hlucháňová, Štefan Horváth,
Ing. Ladislav Janko, Zoltán Jánošík, Ladislav
Juhász, Eduard Kakvic, Peter Katona, Mária
Katonová, Vladimír Kopáčik, Ján Kovalík, Viera Križanová, Rudolf Krommer, Ján Krommer,
MUDr. Vladimír Kubáni, MUDr. Mária Kubániová, Miroslav Kuki, Etela Kuttnerová, Paula
Lachatová, Helena Lavuová, Štefan Magyarics,

Anna Matejdesová, Silvia Mikušová, Etela Molnárová, Mária Nagyová, Ľudovít Nedecký, Ivan
Német, Alžbeta Némethová, Tibor Ondrejkovič,
Alexander Pavlovič, Soňa Pisiová, Oto Piši, Mgr.
Anna Pócsová, Viliam Pokorný, Katarína Reindlová, Ružena Sabová, Karol Schäffer, Katarína
Somogyiová, Věra Stolárová, Zuzana Stolárová,
Helena Stopiaková, Katarína Šajgalíková, Eva
Šipošová, František Šramo, Vladimír Švončinár, Jaroslav Varga a Jozef Vígh.
70–roční jubilanti
Juliana Aliehová, Judita Bobíková, Anna
Borsodyová, František Botló, Marta Buchlíková, Anna Döményová, Lívia Filová, Alžbeta Grossmanová, Ľudovít Grunza, Serafína
Grunzová, Estera Grunzová, Alexander Hauser, Ernest Hollósy, Štefan Horváth, Ladislav
Horváth, Alžbeta Horváthová, Mária Horváthová, Imrich Kališ, Eva Kapuczová, Mária
Kocsisová, František Križan, Jozef Lancz, Eva
Linková, Helena Mackurová, Viliam Madunic-

ký, Alžbeta Majová, Etela Molnosiová, Ing. Richard Műhl, Vojtech Nagy, Jozef Nagy, Emília
Nagyová, Mária Nagyová, Pavol Német, Jozef
Németh, Anton Nikoš, Tibor Nyitrai, Mária
Pudmerická, Eva Puxová, Alžbeta Roštášová,
Martin Rybnikár, Štefan Sárközi, Ferdinand
Schreiber, Ferdinand Szabó, Rozália Szabová,
Ján Šimurda, Helena Šuľanová, Mária Takáčová, Eduard Tavali, Ing. František Tomášik,
Mária Uherová a Magdaléna Víghová.
80–roční jubilanti
Štefan Drozd, Oto Dumann, Helena Gálová, Alžbeta Hanesová, Helena Jungová, Gizela
Kukiová, Judita Lauková, Vojtech Nagy, Ján
Pethő, Anna Pokorná, Katarína Stopiaková,
Anna Vargová a Oľga Zuzáková.
90–roční jubilanti
Jolana Antáleková, Margita Hlucháňová,
Alžbeta Jasovská, Mária Kissová, Mária Megová, MUDr. Laurenc Púček, Margita Tvarožeková a Elemír Varga.

Duchovné slovo
vo sviatočný čas najkrajších sviatkov v roku
Naši milí farníci...
„Keď sa ráno zobudíš s prianím milovať Boha
a s Bohom aj ľudí – v ten deň sú Vianoce.“
Ktosi raz o Vianociach povedal toto: Ľudia
by väčšinou aj uverili, a radi, vo vianočný príbeh, len či tento príbeh môže byť pravdivý, ak
aj napriek jeho skutočnosti a udalostiam, ktoré
sa odohrali onej noci, je svet aj po dvoch tisícročiach taký, aký je? A tu sa môžeme pýtať samých seba: Čo a čím sú pre mňa Vianoce?
V kresťanskom ohlasovaní radostnej udalosti sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Zo
skutočnosti narodenia dieťaťa Ježiša sa stala
detská udalosť. Túto vážnu a dôležitú udalosť dejín našej spásy sme „zneškodnili“ poväčšine dobromyseľne na sladký príbeh, či
uspávanku. Akú silu a odvahu budeme ešte
potrebovať, aby sme týmto sviatkom vrátili ich
pôvodnú silu, silu, ktorú im dal Boh?
Svätý otec Pavol VI. v jednom zo svojich príhovorov povedal: „Ježišov príchod k nám je našou príležitosťou i šťastím.“
A práve to šťastie, a nielen ako slovo, sa
zneužíva najviac. Bezuzdnosť v jeho hľadaní
zachvátila mnohých. Miešame pojem šťastia
s pôžitkom a pôžitok s materiálnou sýtosťou.
Kresťanská radosť, radosť úprimne veriaceho človeka je niečo úplne iné. Je to rovnováha medzi túžbou a medzi umením realizovať
svoje plány, túžby i predsavzatia. Radosť značí
ovládať tajomstvo života a vie sa prejaviť všade
– v drobných veciach dňa, v tichej práci, v čistej a úprimnej láske. Kresťanská radosť tá vie
zjednocovať – príjemné s dobrým a krásnym.
Tu niekde je potom skrytá táto radosť, ktorú
si tak často želáme a spomíname: radosť zo
života. A o túto radosť by nám všetkým malo
ísť. Veď Boh nám vo svojom Synovi, vtelenom
Slove, hovorí jednoducho a úprimne, ako dobrí otcovia vedia povedať svojim deťom: Deti ja
Vás mám rád! Ja milujem tento svet a mám
rád týchto ľudí, toto pokolenie...!
„On neprišiel vládnuť z trónu, podmaniť si
svet, len šťastie priniesť láskou, silou svojich
viet.“ A takéhoto Ježiša Vám všetkým, milí far-

str.  8

• ŽS 6/2013

níci prajem, aby ste si ho nenechali len pre tieto sviatočné dni, ale odniesli aj do dní plných
všednosti a jednotvárnosti.
Radostné prežitie vianočných sviatkov, pokoj v duši a nový rok naplnený Božou priazňou
vám všetkým úprimne želá váš duchovný otec,
farár Július Csomor.

26. 12. 2013 o 9.00 hod.
• Služby Božie v nedeľu po Vianociach
29. 12. 2013 o 9.00 hod.
• Služby Božie na Závierku občianskeho
roka 31. 12. 2013 o 16.00 hod.
• Služby Božie na Nový rok 1. 1. 2014 budú
o 9.00 aj s Večerou Pánovou

Najkrajšie Vianoce
Najkrajšími Vianocami pre mňa vždy zostanú tie, ktoré som prežila ako dieťa. Vtedy,
keď sme ich spolu prežívali s rodičmi u nás
v Klenovci. Vonku padal sneh, veľké snehové
vločky zapĺňali zem, strechy aj ploty. Mama
všetko pripravovala a chystala na štedrovečerný stôl. No ešte pred večerou sme išli na
Bohoslužby, kde sme ako deti vystupovali
s programom o Božom narodení.
No pamätám si na dva silné pocity, ktoré
prežívam stále. Na tú úžasnú posvätnosť, ktorá sa vždy tiahne Vianocami a ktorú cítime
len vtedy, keď sa ťa dotýka Svätý Boh. A tým
druhým darom bola a je láska, pretože som
bola obklopená ľuďmi, ktorých láskou som si
mohla byť istá.
A presne o tom sú Vianoce. O posvätnosti,
lebo sa nás všetkých dotýka Boh vo svojom
Synovi a v láske, v ktorej nám dáva jasne vedieť, že svet je v Božom záujme a teda aj ty
brat, sestra. Celé Vianoce voňajú Božou láskou k nám a tiež dôverným vzťahom, ktorý
chce mať Pán Boh s nami.
Prajem Vám bratia a sestry, aby sme tieto
Vianoce prežili v tejto Svätosti a Láske nášho
Boha. Pán vám žehnaj.
Andrea Lukačovská,
evanjelická a. v. farárka

Duchovné slovo
Opäť sú tu Vianoce, sviatky radosti, pokoja
a lásky. Opäť budeme počuť tie vzácne slová a
krásne slová a želania. Slová, ktoré sú pre tento uponáhľaný svet skôr výnimkou ako pravidlom Ak majú trvať len týchto pár sviatočných
dní, tak je to žalostne málo. Preto je tu i dnes
radostná správa pre mňa i pre teba. Narodil sa
vám Spasiteľ, vám všetkým, nech ste ktokoľvek a nech si kdekoľvek na tejto zemi. Narodil
sa Spasiteľ, ktorý zachraňuje stratených, vyslobodzuje uväznených na duchu, uzdravuje
chorých. Už nikto nemusí zahynúť pre svoje hriechy, kto uverí v Neho. V Ňom a jedine
v Ňom nachádzame trvalú radosť, pokoj lásku
a istotu spasenia, istotu večného života.
Želám vám Božie požehnanie a stále Vianoce v srdci.
Vojtech Nagy, Kresťanské spoločenstvo
El-Šadaj (Silný Boh všemohúci)
Bohoslužby v nedeľu o 18.00 hod. v bývalej
lekárni

Program evanjelických a. v. Bohoslužieb
• Služby Božie na Štedrý večer 24. 12. 2013
o 15.30 hod.
• Služby Božie na 1. slávnosť Vianočnú
25. 12. 2013 na Božie narodenie
o 9.00 hod. aj s Večerou Pánovou
• Služby Božie na 2. slávnosť Vianočnú

dopisovatelia

Úcta k starším
Opäť uplynul rok, sme zase o trocha starší. Týmito slovami sa vítali
seniori nášho mesta, ktorí sú každoročne účastníkmi stretnutia, ktoré
organizuje sociálna a bytová komisia pri MsZ.
Slovo „starnutie“ nemôže pokaziť našu náladu, pretože sme sa stali
zas o niečo múdrejšími a skúsenejšími. Práve múdrosť a skúsenosť sú
devízou staršej generácie voči mladším. Na znak úcty a lásky k starším
mesto každoročne organizuje stretnutie seniorov, ktoré v tomto roku bolo
11. októbra v jedálni vysokej školy. Slávnosť otvorili členovia ZPOZ-u, ku
ktorým sa pripojili i žiaci základných škôl. Po nich nasledoval slávnostný príhovor primátora mesta Ing. Antona Szabóa, ktorý sa poďakoval
seniorom za pozitívny prístup k mestu. Oni sú tí, na ktorých sa dá vždy
spoľahnúť tak vo verejnom živote, ako i v rodine. Žiaľ, túto skutočnosť si
mladí ľudia nie vždy uvedomujú.
Po oficiálnej časti stretnutia nasledoval obed a občerstvenie. Hudba
Laciho Gála spríjemnila zábavu prítomných seniorov. Na záver sa v mene
prítomných prihovoril Alfréd Bacsó, ktorý sa poďakoval za to, že mesto
každý rok zorganizuje takéto príjemné stretnutie starších občanov. Pre
nás, organizátorov, je veľkou radosťou, že sme mohli spríjemniť týmto
podujatím jedno popoludnie našich občanov.
Ďakujeme, že ste nás podporili svojou účasťou. Zároveň by sme touto
cestou chceli pozdraviť tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tohoto podujatia. Dúfajme, že na budúci rok sa opäť stretneme. Ďakujeme ZPOZ-u
a žiakom našich škôl za krásny program, obsluhujúceme personálu za
pomoc a pani kuchárkam zo školskej jedálne za vynikajúci obed, ktorým
prispeli k úspechu tejto slávnosti.
Mária Pišiová

Stretnutie jubilantov
Október je mesiac, v ktorom mesto Sládkovičovo organizuje stretnutie
50 a 60–ročných. Tento rok to vyšlo na nás, na ročníky 1953 a 1963.
V jedálni vysokej školy sme sa stretli v hojnom počte. Zavolali sme si aj
spolužiakov, ktorí žijú mimo nášho mesta. Stretnutie s nimi bolo veľmi
milé a srdečné, s niektorými sme sa nevideli dlhé roky. Počas večere sa
k nám pripojila aj naša bývalá triedna učiteľka Mgr. Jolana Švihranová,
zaspomínali sme na svoje školské časy. Bola skvelá nálada, o čom svedčí
aj to, že sme sa rozchádzali v neskorých ranných hodinách. Kto tam bol
vie o čom píšem. Na škodu bolo, že nie všetci naši rovesníci prišli. Ale
nevadí, zabavili sme sa aj bez nich a môžu ľutovať, že sa nezúčastnili
takej dobrej akcie. Na záver chcem poďakovať mestu Sládkovičovo a organizátorom, že nám umožnili takéto stretnutie.
Barbora Sabatovičová

Klobáskový
festival v Békésskej Csabe 2013

Kto nenavštívil tento najväčší klobáskový festival, nemôže zodpovedne
povedať, že je odborník na klobásky. Iba tu sa presvedčíte, aký neuveriteľne pestrý je sortiment tejto typickej maďarskej špeciality. Takmer
600 súťažných družstiev bojovalo o titul Majstra klobáskára, ktorý je
pre odborníkov i laikov zárukou kvality. Snáď každá maďarská obec,
firma, škola, či spolok vyslali do tejto súťaže svoj tím. Videli sme tímy
v maskách, v krojoch, sexi mäsiarov, výmyselníkov, ktorí mleli mäso pomocou náhonu z bicykla, krásne čertice z Horných Salíb, deti, mladých,
starkých,... Veľa bolo i zahraničných družstiev a počuli ste tu zmes snáď
všetkých európskych jazykov. Zaujímavé boli i sprievodné akcie – súťaž
detských družstiev, súťaž vo varení sármy, či súťaž v rozoberaní brava
na rýchlosť, kde ste mohli vidieť výkony špičkových mäsiarskych mužstiev, ktoré dokázali rozobrať prasa za neuveriteľné 4 minúty.
V troch megašiatroch, v športovej hale i v celom areáli sa štyri dni
na štyroch pódiách takmer nepretržite konali kultúrne programy a od
rána do neskorej noci bolo na čo pozerať a hlavne čo jesť a piť. To, čo
sa asi nedá opísať, je atmosféra celého podujatia. Dobré jedlo v ľuďoch
zaručene prebúdza tie lepšie stránky a tak sa všade slávilo, spievalo,
tancovalo, debatovalo, všetci sa zoznamovali a „družili“. Chvíľku ste
koštovali klobásky, chvíľku spievali s českým manšaftom, tancovali
s maďarským súborom, diskutovali s návštevníkmi z Vojvodiny,...
Výprava sládkovičovského Klobáskového klubu, ktorý tentoraz pribral i priateľov z Ivančíc, sa na festivale pozitívne zviditeľnila tým, že
sme najkrajšie tancovali, najviac koštovali a najlepšie sme sa bavili.
Medzi tisíckami súťažiacich a návštevníkov sme stretli veľa známych zo
Slovenska, ale i zo zahraničia a našli sme i hromadu nových kamarátov,
ktorí určite prídu i na sládkovičovský festival.
Ferko Ruman si zaslúži veľkú pochvalu, že zorganizoval takú neuveriteľne veselú partiu dobrých ľudí, ktorí sa dokázali tri dni výborne
zabávať. Žiadna cesta nie je dosť dlhá na to, aby sme zaspievali všetky
slovenské, maďarské, české i cigánske pesničky, aby sme si povedali
všetky vtipy, pospomínali všetky veselé príhody a preto sme sa lúčili
s tým, že pri najbližšej príležitosti pokračujeme...
ES

Hrajkovácky
lampiónový sprievod

Detičky z Hrajkova sa i tento rok zišli na populárnom lampiónovom
sprievode, ktorý je peknou príležitosťou spoločne sa poprechádzať mestom, stretnúť sa s kamarátmi a zažiť niečo navšedné.
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Multifunkčné ihrisko s umelou
trávou má štyri roky
Dňa 12. decembra 2009 odovzdalo mesto verejnosti športové ihrisko s umelou
trávou. Tento projekt mal prilákať na futbalové ihrisko čím väčší počet športovcov
predovšetkým z radov detí a mládeže, pre ktorých týmto boli vytvorené výborné
podmienky na voľnočasové športové aktivity. Ihrisko je oplotené a uzamknuté, ale
každý kto má záujem o prenájom ihriska, si po dohode so správcom môže prísť
zašportovať, hlavne zahrať futbal. Podmienky sú nasledovné – je potrebné zaplatiť
prenájom ihriska, mať výhradne vhodnú obuv pre hru na umelej tráve a priniesť
si vlastnú futbalovú loptu. Ihrisko je prístupné i cez zimné obdobie a pravidelne je
na ňom odpratávaný sneh. V zime, keď sú trávnaté plochy pod snehom, je o hru
na umelej tráve záujem.
Veľký záujem o prenájom ihriska však nie je a to hlavne preto, že ideálny počet
hráčov v jednom mužstve je 5+1 a zohnať 12 hráčov, aby si mohli zahrať zápas, je
problém. Dostať naraz 12 chlapcov od počítačov a televízorov je ťažké.
Najväčší záujem o ihrisko bol v prvom roku, kedy sme tu mali 365 akcií (zápasov a tréningov). V roku 2011 to bolo iba 250 akcií, 2012 197 akcií a tento rok sme
mali už 210 akcií na umelej tráve. Hlavným programom je dlhodobá sládkovičovská futbalová súťaž Interliga. Do tej sa v tomto roku zapojilo šesť družstiev – štyri
domáce a po jednom mužstve z Jelky a Hrubého Šúru. Divácky záujem o zápasy
Interligy je slušný, hlavne pri zápasoch domácich mužstiev.
Čistota ihriska je na slušnej úrovni, až na malé výnimky sa všetci športovci
usilujú udržiavať na ihrisku poriadok. Zeleň okolo ihriska je vždy pokosená, vďaka hospodárovi hlavného ihriska, ktorému touto cestou ďakujeme. Tento rok sme
mali problém s ohradou, ktorú nerozvážni mladí chlapci poškodili, aby sa dostali
na ihrisko bez dozoru. Tento problém sa vyriešil a vinníci museli spôsobenú škodu odstrániť.
Je potrebné spomenúť aj najčastejších návštevníkov, ktorými je partia okolo
bratov Pócsovcov zo Zátišia, ktorí pravidelne hrávajú dvakrát týždenne. Veríme,
že aj v budúcnosti bude o využívanie ihriska aspoň taký záujem ako doteraz.
Zároveň prosím všetkých, ktorí ihrisko využívajú, aby sme spoločne dávali pozor
na tento krásny športový areál. 		
Štefan Józsa, správca ihriska

Navždy nás opustil
monsignor Ferdinand Javor
Mosignor Ferdinand Javor sa narodil 3. mája 1940
v Rišňovciach ako prvý z jedenástich detí. Pochádzal z remeselníckej rodiny, otec Koloman bol stolársky majster a matka Mária bola domáca. Ako najstarší syn najviac pomáhal
otcovi v stolárskej dielni, kde bol preňho veľkou pomocou. Už ako chlapec prisluhoval kňazovi pri svätej omši ako miništrant. Otec videl, že nie je veľmi zdravý a
vybadal aj jeho nadanie, preto ho dal študovať. Maturitu získal na Jedenásťročnej
strednej škole v Hlohovci v roku 1957. Počas gymnaziálnych rokov rástlo v ňom aj
jeho povolanie ku kňazstvu. Po maturite, veľmi mladý 17 ročný, si podal prihlášku na CM bohosloveckú fakultu v Bratislave v roku 1957, kedy bol aj prijatý. Po
úspešnom štúdiu na teologickej fakulte nemal ešte kánonický vek a tak musel po
udelení potrebných dišpenzov čakať na kňazskú vysviacku do 4. novembra 1962.
Ordinoval ho v Bratislave rožňavský biskup J. E. Mons. ThDr. Róbert Pobožný,
pretože trnavský biskup J. Ex. Mons. ThDr. Ambróz Lazík bol v tom čase na II.
Vatikánskom koncile.
Najprv pôsobil ako kaplán v Nových Zámkoch. V roku 1967 bol kaplánom
v Bratislave v Dóme svätého Martina a od roku 1970 v Šali. V rokoch 1974–1987
bol administrátorom v Šoporni a zastával úlohu špirituála v kňazskom seminári
v Bratislave. Od roku 1990 zastával funkciu tajomníka na Arcibiskupskom Úrade
v Trnave a v roku 2009 bol menovaný za výpomocného duchovného v Sládkovičove
a potom v Šali.
Popri pastoračnej činnosti bol cirkevnou hierarchiou poverený spoluprácou pri
vydávaní mnohých liturgických a iných kníh ako napríklad Svätého písma, ktoré
vyšlo v Ríme v roku 1995, Lekcionárov, Liturgie hodín, Liturgických čítaní na
každý deň, Misála a iných. Svojich blízkych povzbudzoval, aj udivoval vytrvalosťou v práci, neraz aj do neskorých hodín. Jeho službu cirkvi ocenil aj Svätý Otec
Ján Pavol II., keď ho menoval za monsignora.
Ferdinand Javor si zvlášť cenil kňazské spoločenstvo, ktoré obohacoval svojou
prítomnosťou a svojimi schopnosťami, ktorými ho obdaril Pán. Na každom pôsobisku ho ľudia poznali ako kňaza s povzbudivými homíliami pre život. Vedel sa
priblížiť deťom i dospelým. Svojou srdečnosťou a povzbudivým slovom si vedel
vytvoriť veľmi blízke vzťahy, ktoré pretrvávajú až dodnes.
Veríme, že tak, ako sa on snažil osláviť Pána na zemi, tak ho On oslávi vo večnom živote.
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Zlatý slovenský agitos
pre Emila Dovalovszkého
Slovenský paralympijský výbor pri príležitosti 20. výročia svojho založenia udelil Emilovi Dovalovszkému
in memoriam vyznamenanie Zlatý slovenský agitos,
ktoré prevzala jeho vdova pani Dita Dovalovszká. Tohto
mimoriadneho ocenenia svojich športových úspechov sa
Emil, bohužiaľ, nedožil, ale i tak si jeho rodina cení, že
na Emilove športové úspechy paralympijský výbor nezabúda. Pre mnohých zdravých i telesne handicapovaných
športovcov bude Emil Dovalovszkí navždy príkladom
toho, že zdravotné postihnutie nemôže človeku ubrať
športový elán.
ES

MUDr. Laurenc
Puček
V týchto dňoch sa MUDr. Laurenc
Puček dožíva krásneho životného jubilea – 90 rokov. Do nášho
mesta prišiel tento rodák zo Selíc
v roku 1951 a viac ako 43 rokov sa staral o naše zdravie. Do dôchodku odišiel vo veku 85 rokov, keď posledné
roky pracoval vo Veľkých Úľanoch a v domove dôchodcov
v Košútoch. Jeho ordináciou v cukrovare i na poliklinike
prešli tisícky pacientov, ktorí o ňom hovoria ako o vynikajúcom odborníkovi s bohatými skúsenosťami a mimoriadne ľudským prístupom. Mnohí sú mu vďační za rýchle
chirurgické ošetrenie, lebo vďaka bohatým skúsenostiam
zastupoval aj traumatologickú chirurgiu. Aktívne pracoval v Červenom kríži a venoval sa aj zdravotníckej osvete.
V roku 2009 obdržal za svoje významné zásluhy Cenu
mesta Sládkovičovo.
V mene mesta i v mene vďačných pacientov mu ďakujeme
za dlhoročnú prácu a prajeme aspoň trošku lepšie zdravie
a pohodu na zaslúženom odpočinku.
ES

Spomienka v cintoríne
Už viac ako dvadsať rokov sa spoločne stretávame v našom cintoríne pri pietnej spomienke na našich blízkych,
ktorí nás opustili pred piatimi a desiatimi rokmi. Už si
ani neuvedomujeme výnimočnosť tohto podujatia, ktoré
sa, pokiaľ vieme, koná iba v Sládkovičove.
Často je táto spomienka príležitosťou, na ktorej sa po
rokoch stretávajú celé rodiny, aby si pripomenuli výročie úmrtia svojich blízkych. Členovia Zboru pre občianske záležitosti v Sládkovičove stále pracujú na tom, aby
toto podujatie bolo dôstojnou pripomienkou života našich
spoluobčanov a zároveň malým kultúrnym programom,
ktorým si uctia pamiatku všetkých Sládkovičovčanov.
Slová poďakovania, ktoré vyslovili účastníci spomienky,
boli pre nich najkrajšou odmenou.
ES

spoločenská kronika

Kronika mesta 						
Zosobášili sa

Mgr. Peter Mikle (Štúrovo)
a Mgr. Monika Kováčová (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom
Narodili sa
Sofia Bednárová, nar. 7. októbra 2013
Benjamin Daniel, nar. 12. októbra 2013
Natanael Pócs, nar. 14. októbra 2013
Laura Ostrožanská, nar. 21. októbra 2013
Dávid Vangel, nar. 28. októbra 2013
Simona Jankurová, nar. 30. októbra 2013
Artúr Krull, nar. 9. novembra 2013
Ladislav Kása, nar. 12. novembra 2013
Frank Kypta, nar. 12. novembra 2013
Patrik Mišovič, nar. 22. novembra 2013
Sofia Stojková, nar. 26. novembra 2013
Petrana Maneková, nar. 6. decembra 2013
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
Anna Schillerová, (78) 15. októbra 2013
Alžbeta Recsková, (77) 15. októbra 2013
Ladislav Krommer, (65) 17. októbra 2013
Terézia Varjúová, (82) 18. októbra 2013
Július Horváth, (70) 26. októbra 2013
Mária Konečná, (78) 16. novembra 2013
Štefan Majtan, (54) 17. novembra 2013
Viktória Kabilová, (76) 19. novembra 2013
Magdaléna Sameková, (90) 26. novembra 2013
Ján Gálet, (86) 1. decembra 2013

Zelezná svadba

Srdečne blahoželáme našim milovaným rodičom, prarodičom a praprarodičom Alžbete a Pavlovi Lovciovým, ktorí
25. novembra 2013 oslávili 65. výročie
sobáša. Želáme im ešte veľa zdravia,
šťastia a radosti zo života.
dcéra a syn s rodinami

Bývalí občania:
Anna Zelmanová, rod. Chovancová, (85)
16. októbra 2013
Gizela Obergeselová, rod. Roštášová, (87)
24. októbra 2013
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
Dňa 26. novembra 2013 nás navždy
opustila naša drahá matka, babka,
a starká Magdaléna Sameková.
So zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste.
syn a dcéry s rodinami
So zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu drahú
Alžbetu Somogyiovú, ktorá nás navždy
opustila vo veku 92 rokov dňa 29. septembra 2013. Ďakujeme za kvetinové
dary a slová útechy.
smútiaca rodina
Rana v srdci bolí a zabudnúť nikdy nedovolí. Prázdny je dom, zostala nám len
bolesť a spomienka v ňom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s naším milovaným manželom, otcom,
dedkom, krstným otcom, zaťom a švagrom
Ladislavom Krommerom, ktorý nás vo veku 65
rokov opustil 17. októbra 2013. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ. smútiaca rodina
So zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí na poslednej ceste
odprevadili našu milovanú
Teréziu Varjúovú, ktorá zomrela
18. októbra 2013 vo veku 82 rokov.
smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom a láskou spomíname na syna, otca a dedka
Milana Maglóckeho pri 1. výročí úmrtia. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
mama, dcéra a syn s rodinami

Odišiel tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka
len. Nech s nami spomína každý,
kto ho mal rád.
Dňa 24. novembra 2013 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš otec, svokor
a dedko Július Weintráger.
S láskou spomína dcéra Katka
s rodinou, nevesta Gabika, vnučky
Lenka a Nelka.

Človek odchádza, ale všetko,
čo nám dal, ostáva v nás.
S láskou v srdci si pripomenieme piate
výročie úmrtia milovaného manžela,
otca, svokra a dedka
Ondreja Krišku.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka, synovia, nevesta a vnúčatá
Adamko, Simonka a Ondrejko.

Dňa 26. decembra 2012 nás vo veku 73
rokov navždy opustil nenahraditeľný
manžel, otec a deduško
Tibor Krommer.
S hlbokým zármutkom v srdciach
spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú s nami.
smútiaca rodina

So smútkom v srdciach si pripomíname
piate výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, deda a pradeda
Žigmunda Dumanna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
smútiaca manželka a synovia
s rodinami

Ťažko je bez neho, smutno nám je
všetkým, už nič nie je také, aké bolo
predtým... To, že sa naša rana hojí, je
len klamné zdanie, v srdci nám zostala
bolesť a tiché spomínanie.
Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť jeho
oči a počuť jeho hlas. No tíško spinká,
sníva svoj večný sen, v modlitbách
a spomienkach sme s ním každý deň.
Dňa 28. decembra 2013 bude prvé výročie večného
sna nášho milovaného Samka Kopasa.
rodičia, súrodenci Matúško a Katka, starí rodičia
Kopasovci, Krommerovci a ostatná rodina

Z

S hlbokým zármutkom v srdci si
pripomíname 15. výročie úmrtia nášho
milovaného
Štefana Hrdlicu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
manželka a deti s rodinami

PT

2014

eláme všetkým čitateľom a spolupracovníkom krásne prežitie
vianočných sviatkov a v roku 2014 veľa zdravia, šťastia a lásky.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vyzývame vás − smelo napíšte
do mestských novín, čo vás trápi, čo vás teší, čo chcete povedať svojim spoluobčanom.
redakčná rada

Uzávierka budúceho čísla je 31. januára 2014 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite
e-mail: evasudova@gmail.com alebo ich odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Vydavateľ mestského spravodaja Život v Sládkovičove / Diószegi élet týmto v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že jeho jediným vlastníkom k 31. 12. 2009 bolo mesto Sládkovičovo.

Informačný spravodajca občanov, vydáva mesto Sládkovičovo, EV 3995/10. Redakčná rada: predseda – PhDr. Terézia Pethőová, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr. Melinda Srejnerová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský
úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel: 031/784 28 35, e-mail: evasudova@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne
skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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fotoreportáž

Multikultúrny
festival
Vianočný koncert
Už po siedmykrát sa Sládkovičovčania
zišli v predvianočnom čase, aby spoločne privítali Vianoce, sviatky lásky,
mieru a pokoja. V programe tentoraz
vystúpili všetky tri naše cirkevné spevácke zbory, ktoré rok od roka viditeľne
(či počuteľne) zlepšujú svoju úroveň, za
čo sa chceme poďakovať všetkým spevákom a ich zbormajstrom.
Populárnu hudbu prezentovali naše
obľúbené speváčky Denisa Zahorecová,
Melinda Srejnerová, Edita Frantová,
Erika Križanová so synom Damiánom
a speváčikovia z umeleckej školy.
Ľudové zvyky a tradície nám pripomenuli deti z maďarskej základnej
školy, prváčikovia zo slovenskej základnej školy a deti zo súboru Zvončeky
zo Spojenej školy Sládkovičovo spolu
s členmi folklórnej skupiny MO MS.
Hosťom programu bola sympatická
Anička Veselovská, mladučká speváčka,
ktorá v súťaži Hlas Česko Slovenska získala druhé miesto a v tomto roku vydala
svoj debutový album Desať rozdielov.
Sladkosti, ktoré napiekli šikovné babičky z klubu seniorov a primátorský
punč, dodali podujatiu vôňu Vianoc a divákom príležitosť na srdečné rozhovory.
Ďakujeme účinkujúcim a všetkým, ktorí
prispeli svojou prácou k realizácii tohto
obľúbeného podujatia.
ES

Mikuláš potešil všetky deti
Tento rok Mikuláš určite nadelil dobrým deťom v celom meste veľa darčekov a pre tie dobré detičky, ktoré prišli v nedeľu poobede do Inovatechu priniesol aj dve krásne rozprávočky.
Bábkový súbor Diócska im zahral vtipný príbeh o mikulášskej čiapke, ktorú hľadali všetky
zvieratká a divadielko Maškrta zasa rozprávočku o tom, ako sa mamičky, oteckovia a deti
chystajú na Vianoce. Programom nás sprevádzali zlí čerti, dobručký anjel a múdry svätý
Mikuláš, ktorý deťom pripomenul, že darčeky nie sú iba sladkosti a hračky, ale aj pekné slovo,
dobrý skutok a úprimná radosť zo spoločných radostne strávených sviatkov.
Ďakujeme všetkým malým i veľkým hercom, hrajkováckym čertom i anjelovi a Mikulášovi,
ktorí s láskou a nadšením urobili tento program naozaj sviatočným. Ďakujeme i pánovi primátorovi a mestu Sládkovičovo, ktoré pripravilo celý program a aj maškrtky pre deti.
ES

