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ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
VYCHÁDZA 15 ROKOV

Pred 15-timi rokmi vyšlo prvé číslo mestských
novín pod názvom Život v Sládkovičove. Zalistujeme si v prvých číslach a spomíname na udalosti  
v meste, na ľudí, s ktorými je vznik novín a činnosť
redakčnej rady úzko spätý. Zaiste k nim patrí Ing.
Kornel Somogyi, primátor mesta v čase založenia
novín, dlhoročný predseda redakčnej rady.
K najaktívnejším členom redakčnej rady patril
Jozef Reisinger. Žiaľ, jeho životná púť bola predčasne ukončená. Mnohé z jeho článkov a myšlienok sú aktuálne i dnes. Pri tvorbe novín často
čerpáme z jeho studnice myšlienok a nápadov.
Dobre poznal históriu nášho mesta a snáď ešte
lepšie ľudí v ňom. Jeho články zaujali starších
i mladších. Možno ho považovať za kronikára
mesta. Svojimi príspevkami často potešil čitateľov aj Ján Audi, na ktorého tiež už len môžeme
spomínať. K stálym dopisovateľom patria Eva Sudová a Pavol Macura.
Dnešná podoba Života v Sládkovičove prešla
dlhodobým vývojom. Bol to ako prekážkový beh.
V prvých rokoch na jednotlivé čísla prispievali
sponzori. Neskôr boli financované v plnom rozsahu z rozpočtu mesta. Po PhDr. Milanovi Aľakšovi
prevzala štafetu redaktora novín Eva Sudová.
Preklad do maďarského jazyka je doménou Mariky Szabóovej. Administratívnu a organizačnú
prácu súvisiacu s vydávaním novín zabezpečuje
od vzniku novín Mária Pišiová. Členovia Klubu
dôchodcov v Sládkovičove zabezpečovali distribúciu novín do domácností. Sme im za to veľmi
vďační.

Všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí
doviedli naše noviny k hraničnému kameňu číslo
XV., patrí poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú prácu. Za to, že ju vykonávajú bez nároku
na odmenu. Odmenou často býva i kritika. Za
chyby i chybičky. Za všetky sa našim čitateľom
ospravedlňujeme. Kto robí, urobí aj chybu. Stane
sa to aj profesionálom. Mrzí nás len, že práve tí,
ktorí prísnym okom hodnotia naše noviny, nepriložia ruku k dielu a nepomôžu problémy vyriešiť.
Odmenou je však, keď sa Sládkovičovčania, ale
i bývalí obyvatelia nášho mesta, pýtajú na ďalšie
číslo novín a tešia sa naň. Noviny si budete môcť
prečítať aj na novej internetovej stránke mesta.
Našim čitateľom ďakujeme za priazeň. Ak
máte dobré nápady, podeľte sa s nami o ne.
Možno nová tvár novín, nové rubriky, informácie
potešia aj ostatných čitateľov. Pri tejto významnej
udalosti sa zamýšľame aj nad tým, ako mestské
noviny skvalitniť. O aké informácie rozšíriť noviny, prípadne aké prekonali už svoj čas. O čom by
ste chceli čítať, prípadne vedieť vy, milí čitatelia?
Napíšte nám.
Pri príležitosti založenia mestských novín bude
v podnikateľskom inkubátore Inovatech výstava.
Zalistovať si a zaspomínať na udalosti minulé môžete spolu s jednotlivými ročníkmi Života v Sládkovičove v knižnici MsKS. Život v Sládkovičove
je odkazom pre budúce generácie. Je to o nás
a pre nás.
Terézia Pethőová, pred. redakčnej rady

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Víťazi výtvarnej súťaže
„MÔJ DOMOV JE TAM,
KDE SOM SA NARODIL,
KDE SOM VYRASTAL,
KDE ŽIJEM“
poriadanej MO MS
a MsKS Sládkovičovo.
I. kat.
1. Sofia Fabianová,
2. Perla Dömötörová,
3. Radko Lošonský
    a Sabina Kakviczová,
II. kat.
1. Sabina Reháková,
2. Adam Horváth,
3. Sabina Gálová,
III. kat.
1. Annamária Tavaliová,
2. Kristína Rózsová,
3. Monika Rózsová.

VYDÁVA MESTO
SLÁDKOVIČOVO
XV. ROČNÍK
2. ČÍSLO
APRÍL 2007

ÚSPEŠNÍ
ŠPORTOVCI

Stolní tenisti Slavoja Sládkovičovo hrali
kvalifikáciu o postup do 1. ligy západ. V prvom
zápase v Bratislave porazili družstvo ISTER       
11 : 7 a v odvete v Sládkovičove zvíťazili 14 : 4
a postúpili do vyššej súťaže. .

▲ Ladislav Horváth, Adrián Somogyi, Bohuslav Németh
a Karol Barinka.

Kolkári SLAVOJA Sládkovičovo 21.4.2007
vyhrali 7 : 1 nad Rakovicami a postúpili z I. ligy
západ do EXTRA ligy.

▲ Ladislav Magyarics, Miroslav Halaši, Štefan Horváth,
František Šalát, Ivan Pelec a Ondrej Recska.

oznamujeme občanom
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ZÁHRADNÍCKY TRH

Myšlienkou organizovať tradičný trh,
ktorý by nebol stretávkou cudzokrajných
obchodníkov so stánkami plnými „značkového“ tovaru, sme sa zaoberali už dlhšie.
Vždy, keď sme sa zaoberali históriou mesta, narazili sme na informácie, kedy a kde
sa konali rôzne trhy.
Otázku, ktorou sme si položili pri organizovaní trhu, bola volba komodity a termínu.
Krásne jarné počasie priam láka k nákupom
stromčekov, kríkov, kvietkov, semiačiek,
postrekov, dekorácií do záhrad a preto sme
zvolili jarný záhradnícky trh. Začiatok bol
sľubný, ale v závare sa nám nepodarilo akciu dotiahnuť na 100 %.
Kde sa stala chyba?
Už vo februári sme oslovili niekoľko záhradníctiev a firiem, ktoré ponúkajú doplnkový sortiment a takmer všetci s našim nápadom nadšene súhlasili a prisľúbili účasť.
Končila zima, záhradníci nemali do čoho
kopnúť a tak si asi dostatočne neuvedomili, aká bude ich situácia v polovici apríla.
Priebežne sme ich stále kontaktovali a tak
nás zaskočilo, keď na poslednú chvíľu svoju účasť na trhu odriekli s ospravedlnením,
že nestíhajú prácu vo svojich predajniach
a už vôbec nemajú čas pripraviť sa na trh.
Zo štyroch veľkých záhradníctiev nakoniec
prišlo iba jedno a sortiment trhu doplnili
iba závlahári, krásny bazén a česť našich
záhradkárov hájil pán Karol Kubica so svojimi skalničkami. Paradoxom je, že všetci
zúčastnení si pochvaľovali, že ich účasť na
trhu bola veľmi úspešná.
Musíme otvorene priznať, že na príprave
trhu sa odzrkadlili aj problémy v technických službách, ktoré nám obzvlášť vo finále
komplikovali situáciu.  
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí boli sklamaní. Verte, že my sme boli tiež.
Rozhodne však nehádžeme flintu do žita.
Poučení z chýb, ktorým sme síce nemohli
zabrániť, ale mali sme ich predpokladať, sa
rozhodne pustíme do prípravy ďalšieho trhu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a
zákazníkom, ktorí si nakúpili, prajeme, aby
im krásne záhradky prinášali radosť.
za realizačný tím Eva Sudová  

REGIONÁLNA SÚŤAŽ VÍN

V snahe ponúknuť našim občanom nové zaujímavé podujatia a aktivity, organizovali sme ako sprievodné podujatie Záhradníckeho trhu, prvý
ročník regionálnej súťaže vín. Vinári z nášho okolia zaslali do súťaže 32
vzoriek bieleho vína a 9 vzoriek červeného vína. Odborná porota, ktorej
predsedal Ing. Milan Chudý, veľmi zodpovedne hodnotila vzorky podľa
100 bodového systému O.I.V./UIE.
S potešením môžeme konštatovať, že kolekcia vín, ktoré sa                       
v súťaži hodnotili, bola na výbornej úrovni. Porotcovia udelili 4 zlaté
medaily (Feteasca regala 2005 - Šinatavan, Nitrianska vinohr. oblasť,
Aromina 2006 Ing. M. Chudý, Vinohrady nad Váhom, Frankovka modrá
2006 Ing. V. Horváth, Viničné, Frankovka modrá 2006 Ing. V. Rášo, Veľký Grob) a 6 strieborných (Rizling vlašský r. 2006 J. Rášo, Veľký Grob,
Veltlinské zelené 2006 z Viničného, Rizling rýnsky 2006 Ing. V. Rášo,
Veľký Grob  Rizling vlašský 2005 z Paty, Rulanské biele 2006 Ing. D.
Šmahel, Veľký Grob, Tramín červený 2005 Fr. Kováčik, Šoporňa, Tramín
suchý 2005 Ing. Ľ. Rybárik, Báb Veľké Zálužie, Feteasca regala 2004
Ing. M. Duda, Modra).
Na záverečnú verejnú ochutnávku vín sme pozvali „naslovovzatých“ odborníkov - rytierov
rádu svätého Urbana, ktorí priniesli aj vzorky zo svojej produkcie. Hoci účasť na ochutnávke
nebola veľká, veríme, že v budúcnosti sa nám podarí toto zaujímavé podujatie lepšie načasovať
a prilákať viacej milovníkov božského moku. Náš región má veľký vinársky potenciál a ambíciou
organizátorov je predstaviť našim občanom tie najlepšie vína, ktoré sa tu dopestujú.
Na zdravie a dovidenia na ďalšej ochutnávke.                                                                      ES
rytieri sv. Urbana  ►                      

MESTO SLÁDKOVIČOVO

zastúpené primátorom mesta  Ing. Antonom Szabóom  v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme a Výberového poriadku komisie pre výber kandidátov na funkciu
vedúcich oddelení a iných organizačných útvarov MsÚ Sládkovičovo a riaditeľov organizácií zriadených
mestom Sládkovičovo zo dňa 7.5.2003 vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracovníka organizačného útvaru
Mestského úradu v Sládkovičove - podnikateľského inkubátora INOVATECH Sládkovičovo

RIADITEĽ PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA INOVATECH SLÁDKOVIČOVO

Podmienky : 	         • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
		         • minimálne 5 ročná odborná prax,
		         • aktívna znalosť anglického jazyka,
		         • práca na PC (MS Office, MS Word, MS Excel, Internet),
		         • riadiace  a manažérske schopnosti,
		         • znalosť podnikateľského prostredia, skúsenosti s riadením projektov
		
a podnikateľským prostredím,
		         • zodpovednosť  a vysoké pracovné nasadenie,
		         • komunikačné a prezentačné schopnosti,
		         • vodičský preukaz skupiny B.
Požadadované doklady:   • overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
		         • osobný dotazník,
		         • profesijný životopis,
		         • motivačný list,
		         • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
		         • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť na adresu: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo.
Termín odovzdania prihlášok do výberového konania je 30.5.2007 do 12.00 hod.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

mesto informuje

4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVIČOVE 28.3.2007

Rokovanie 4. zasadnutia MZ otvoril a viedol
primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo sa
podľa schváleného programu.
Interpelácia poslancov:
• PhDr. Pethőová sa informovala, či sa  vedie
mestská kronika a upozornila, že podľa
zákona 369/1990 v Zb. v znení neskorších
predpisov o obecnom zriadení je povinnosťou
mesta kroniku viesť.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal JUDr. Ružič, hlavný kontrolór mesta písomnou správou.
Poslanci prerokovali a schválili uznesenia:
• návrh úpravy rozpočtu mesta k 31.3.2007     
vo výdajovej aj príjmovej časti vo výške          
3 593 tis. Sk,
• Agátu Zelinkovú, poslankyňu MZ, za členku
Rady školy pri Špeciálnej základnej škole       
v Sládkovičove,
• dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 49/2005 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
zo dňa 14.12.2005 schváleného uznesením              
č. 542/MZ - 2005,
• Mgr. Attilu Takácsa, poslanca MZ do funkcie
veliteľa štábu CO,
• nasledovných  členov Správnej rady            
Poliklinika Sládkovičovo n.o.: PhDr. Terézia
Pethöová, MVDr. Pavol Bartaloš, Mgr. Attila
Takács, Mgr. Tibor Bagi,
• odpredaj pozemku pre Mgr. Annu Kovácsovú v podiele 252/10 000, za celkovú cenu            
1 871,-Sk,
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• odpredaj pozemku parc. č. 2598/1, zastavaná
plocha vo výmere 190 m², za cenu 110,-Sk/m²
pre obyvateľov bytovky na ul. J. Kráľa,
• odpredaj pozemku parc. č. 2598/2, zastavaná
plocha vo vým. 192 m², za cenu 110,-Sk /m²
pre obyvateľov bytovky na ul. J. Kráľa,
• prenájom priestorov 18 triednej ZŠ                
na Richterovej ulici objektu SO-02 od
1.9.2007 do 31.8.2017 pre Vysokú školu
Višegradu  Sládkovičovo,
• odpredaj pozemku pre J. Augustína a manž.
za cenu 200,- Sk/m2, spolu 343,25 m2 x   
200,-Sk za 68 650,-Sk,
• kúpu novovytvoreného pozemku od J. Augustína a manž. za cenu 200,- Sk/m2, t.j. 181 x ¼
= 45,25 m2 x 200,- Sk za 9 050,- Sk,
• kúpu pozemku od Zuzany Peleczovej rod.
Dovalovej za cenu 200,- Sk/m2, spolu
200,- Sk   x 214,2 m2 za 42 840,- Sk,
• kúpu novovytvoreného pozemku od G. Pethöa za cenu 200,-Sk/m2 t.j. 10 m2  x 200,- Sk
za 2 000,- Sk,
• kúpou novovytvoreného pozemku od Ing.
Alexandra Mészárosa za cenu 200,- Sk/m2 ,
t.j. 404 m2 x 200,- Sk za 80 800,- Sk.
Diskusia
• primátor mesta informoval prítomných o spustení kamerového systému v technologickom  
inkubátore a uviedol, že osadenie kamerového systému je plánované aj v centre mesta,
• poslanec Mgr. Szkladányi  upozornil  na zlý
stav  domu pri stavebnom úrade, kde podľa
jeho vedomia býva cca 60 ľudí a tiež vyslovil
pochvalu pre občana Grunzu, ktorý buduje
krízové centrum a stará sa o rómskych
spoluobčanov,
• primátor mesta uviedol, že situáciu  v dome

pri bývalej pošte skontrolujú mestskí policajti,
• primátor mesta upozornil na vytváranie
čiernych skládok v meste a informoval  
prítomných o jarnom upratovaní v meste,
počas ktorého sa vyviezlo na skládku cca 20
kontajnerov odpadu,
• poslankyňa Frantová požiadala o umiestnenie smetnej nádoby pri bankomate VÚB
a upozornila na upchávanie sa dlažby                  
pre obchodom Rally,
• primátor uviedol, že spevnené plochy na
Fučíkovej ulici t.j. aj upchávanie sa dlažby sa  
bude riešiť v mesiaci september,
• poslanec Ing. Karsay požiadal o častejšie
čistenie autobusovej zastávky,
• poslankyňa PhDr. Pethöová  požiadala, aby
VZN č. 51 o pamätihodnostiach mesta bolo
rozšírené o ďalšie kultúrne pamiatky,
• vedúca MsKS E. Sudová pozvala prítomných
na akcie usporiadané MsKS Sládkovičovo,
• Alexander Vígh kritizoval krátenie finančných
prostriedkoch pre kultúrne súbory, hovoril      
o problematike sládkovičovského futbalu        
a o osvetlení a ozvučení v INOVATECH-u,
• poslanec V. Brunner upozornil A. Vígha, že
kultúru a šport nie je možné porovnávať
a podporil návrh - nakúpiť pre mesto vlastnú
ozvučovaciu techniku,
• poslanec Ing. Karsay sa informoval, v akom
stave je oprava sociálnych zariadení na ZŠ    
s VJM na Abrahámskej ulici,
• primátor mesta uviedol, že futbal v meste je aj
pre deti a na tréningy chodí veľa chlapcov,
• ZŠ s VJM si na opravu sociálnych zariadení
musí pripraviť projekt na získanie finančných
prostriedkov na realizáciu opravy.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

VYPRACOVANIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Hlavným cieľom mesta Sládkovičovo aj na najbližšie obdobie je realizácia rozvojových projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov
mesta. V rámci tohto zámeru pomocou „Fórum centra pre regionálny
rozvoj“ sa začalo vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo”. Stratégia bude obsahovať rozvojové
zámery mesta, miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov,
vrátane možností financovania.
Našim cieľom je, aby sa na vypracovaní plánu zúčastnilo čo najviac
organizácií, podnikateľov a občanov mesta. Preto chceme touto cestou
požiadať všetkých o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a predstavy môžete predložiť v rámci dotazníkového prieskumu a na verejných
stretnutiach. Podľa nášho názoru takouto cestou môžeme dosiahnuť,
aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe vašich potrieb,
aby sa dotknuté organizácie, podnikatelia a občania začali pripravovať
na realizáciu týchto predstáv. Odborní spolupracovníci strategického
plánovania sú pripravení aj na to, aby poskytli miestnym organizáciám
a podnikateľom informácie o nových možnostiach čerpania pomoci z
fondov Európskej únie.
Nové programové obdobie EÚ od konca roku 2007 bude poskytovať
oveľa bohatšie podporné zdroje ako doteraz. Zároveň však vyžaduje,
aby záujemcovia dokázali, že ich predstavy sú súčasťou miestnych rozvojových stratégií a tým prispejú k zlepšeniu životnej úrovne komunít.
Preto veríme, že spoločnou prácou načrtneme také rozvojové predstavy, ktoré v pozitívnom smere zmenia váš život.
Prvým krokom pri vypracovaní stratégie je zostavenie auditu zdrojov
a realizovanie dotazníkového prieskumu pre zistenie súčasnej situácie a
potrieb obyvateľov mesta. Prázdne dotazníky je možné stiahnuť z web

stránky mesta, t.j. www.sladkovicovo.sk alebo si ich môžete vyzdvihnúť
na Mestskom úrade v Sládkovičove v kancelárii prvého kontaktu. Vyplnené dotazníky môžete poslať elektronicky na e-mailovú adresu kovacs@
foruminst.sk alebo ich môžete odovzdať v tlačenej forme do 31.5.2007
na Mestskom úrade Sládkovičovo, kde bude umiestnená zberná nádoba
s nápisom „Prieskum PHSR Sládkovičovo“.
Ďalšiu dôležitú úlohu pri plánovaní rozvojovej stratégie zohrajú poradné odborné skupiny, do ktorých sa môže prihlásiť každý občan mesta,
ktorý má záujem prispieť k spoločnému cieľu. Počas vypracovania rozvojových stratégií sa vytvoria 3 odborné skupiny.
Na začiatku záujemcovia o strategické plánovanie vypracujú svoje
návrhy v skupinách pre hospodárstvo, pre ochranu životného prostredia a pre spoločenský život, ktoré sa budú venovať sociálnej, kultúrnej,
zdravotníckej, mládežníckej oblasti, výchove, vzdelávaniu, verejnej bezpečnosti a voľnočasovým aktivitám.
Návrhy odborných skupín sa následne spracujú a budú prerokované
v odborných komisiách mesta a so samosprávou. Poradné odborné skupiny budú pracovať v období od septembra do decembra 2007. Keďže
strategický plán sa spracuje do roku 2016, súčasťou plánu bude aj akčný
plán s konkrétnymi projektmi, ktoré by sa mali realizovať v rokoch 2008
a 2010.
Ďalšie dôležité informácie vám poskytne p. Ing. Ľudovít Kovács, projektový manažér Fórum centra pre regionálny rozvoj.
Kontakt: Fórum centra pre regionálny rozvoj Galanta, ul. Z.Kodálya
2367/49, 924 01 Galanta (budova Nadácie Petra Pázmánya) tel: 031-780
6883, 0908-320 426
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rozhovor s poslancom

ALEXANDER BENDE, ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA

V komunálnych voľbách 2006 získal
Alexander Bende
619 hlasov a stal sa
poslancom Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove. Na
základe povolebných rokovaní bol
primátorom navrhnutý  a poslancami
zvolený do funkcie zástupcu primátora mesta.
Preto práve jemu, ako prvému z poslancov, položíme niekoľko otázok.
Čo vás viedlo k návratu do komunálnej
politiky?
Ak to mám zjednodušiť, tak rozhovor s pani
PhDr. Pethőovou a presvedčenie, že svojimi
skúsenosťami z riadiacej práce môžem pomôcť obyvateľom nášho mesta.
Prečo ste sa predčasne vzdali svojho
poslaneckého mandátu v predminulom
volebnom období?
Dôvodom k tomuto kroku bol môj absolútny
nesúhlas s vtedajším riadením finančných tokov a realizáciou verejných výberových konaní.
Nechcel som sa stať hlasovacím panákom.
Ako hodnotíte situáciu v Sládkovičove
v porevolučnom období rokov 1990 - 2006?
Situácia prešla viacerými zmenami, ale väčšinu
času bola pod kontrolou primátorov a pracovníkom mestského úradu. Práca poslancov bola
viac menej sporadická a neefektívna. Sládkovičovo nemá šťastie na silné osobnosti, ktoré by
boli schopné a hlavne ochotné obetovať svoj
voľný čas pre spoločný záujem. Sme typickí
malomeštiaci. Nikdy sme nedokázali ťahať za
jeden povraz a to ani v prípade, keď išlo o dobrú vec. Prevláda tu prospechárstvo, závisť a totálny nezáujem. Len zopár občanov sa podarilo
kedy - tedy zmobilizovať a nadchnúť, ale aj to
nie na dlhšiu dobu.
Myslím, že prelomovým sa stalo volebné obdobie 2002/2006, kedy sa mesto začalo rozvíjať
a skrášľovať a to podľa môjho názoru hlavne
zásluhou primátora Ing. Antona Szabóa a finančných prostriedkov z EÚ, ktoré sa mu podarilo dotiahnuť do mesta vďaka cieľavedomej
a efektívnej práci na projektoch. Tieto financie
sú nenahraditeľná vec a hlavne ich následné
efektívne spravovanie tak, aby každý občan
pozitívne zmeny nielen videl, ale aj pocítil na
vlastnej koži. Dôležité je aj to, aby sa realizované investičné stavby zmysluplne využívali.
Predvolebné programy sú si často podobné
- všetci všetko všetkým sľubujú. Program
spoločne kandidujúcich nezávislých
kandidátov bol veľmi jednoduchý a jasný.
Čo však dnes, po 100 dňoch vo funkcii,
považujete za priority, ktoré by ste počas tohto
volebného obdobia chceli realizovať?
Za prvých 100 dní sa môžete akurát zorientovať, ale ešte nedokážete fundovane zhodnotiť
stav mesta. Musím podotknúť, že je tu veľa nedokončených alebo nedotiahnutých problémov:
Spojená škola, Termálne kúpalisko Vincov les,
INOVATECH, FK Slavoj, infraštruktúra a finan-

čné hospodárenie mesta. Osobne sa budem
zasadzovať o zlepšenie informačných zdrojov
a informatiky v meste a v práci MsÚ, o dobudovanie a sfunkčnenie kanalizácie, o otázku
mestského cintorína, o zlepšenie stavu chodníkov a ciest v meste. Sú to jednoduché veci,
ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu každodenného života. Problémom je aj výstavba alebo
rekonštrukcia zdravotného strediska, ktoré je v
katastrofálnom stave. Určite nebudem podporovať ďalšie investície do rozvoja kúpaliska, do
ktorého už mesto investovalo veľa finančných
prostriedkov a tie nás môžu zruinovať. Považujem za potrebné nájsť vhodného investora a
spolu s ním dokončiť realizáciu vodného sveta,
pretože mesto samotné takýto projekt personálne ani finančne neutiahne. Veľmi tu chýba
domov dôchodcov a jeho výstavba je taktiež
prioritou, ktorú chceme podporiť.   
Kde má fungovanie mesta a jeho organizácií
najväčšie nedostatky a rezervy?
K tejto otázke sa zatiaľ neviem fundovane
vyjadriť, ale dovolím si malý postreh. Vedúci
pracovníci MsÚ nie sú dostatočne samostatní v rozhodovacích právomociach, čo vedie
k prežívaniu zvyklostí z čias minulých - nerozhodovať, ale nechať iných rozhodovať za seba.
Chýba im väčšia akčnosť a schopnosť riešiť
problémy samostatne. Títo pracovníci sa nesmú báť problémy vyhľadávať a riešiť. Nestačí
iba čakať ako sa „TO“ vyvinie, prípadne „KTO“,
„ČO“ povie alebo povedal.
Ako hodnotíte finančné hospodárenie
mesta z postu predsedu komisie?
Finančné hospodárenie mesta je problematika, ktorá ma najviac zaujíma a ktorá ma, žiaľ,
zatiaľ najviac sklamala. Chcem zdôrazniť, že
nejde o únik financií alebo zahmlievanie finančných tokov, ale o absenciu finančného plánu
na obdobie niekoľkých budúcich rokov. Je to
vinou toho, že hospodárime ako rozpočtová
organizácia, ale aj nedostatkom schopných
manažérov, ktorých nedokážeme zohnať a ani
zaplatiť. Mojim úsilím bude zreálniť a zviditeľniť finančné toky a investície tak, aby každému občanovi bolo jasné, ako mesto hospodári              
a nakladá so svojim majetkom.  
Ako hodnotíte investičné akcie realizované
v posledných rokoch a financované z grantov
Európskej únie?
Tieto investície hodnotím vysoko pozitívne
a klobúk dole pred každým, kto prispel k ich
realizácii. Momentálne je tu otázka, ako ich
zhodnotíme a využijeme. Nie je jednoduché

			
			
			

realizovať projekty, ktoré mestu v konečnom
dôsledku prinesú aj finančný profit. Musíme
citlivo pracovať s tým, čo máme, aby sme to
nestratili a hlavne, aby sme na to nedoplácali.
Ako hodnotíte situáciu na trhu práce v meste?
Otázka zvyšovania počtu pracovných miest
nie je momentálne problémom, pretože dnes
sládkovičovské firmy zamestnávajú ľudí zo
širokého okolia. Je nedostatok pracovníkov                          
v robotníckych profesiách, ale aj kvalifikovaných stredných kádrov. Táto situácia je pozitívnym dôsledkom investícií a úspešných podnikateľských aktivít v meste.
Dlho ste sa venovali sládkovičovskému
futbalu. Ako hodnotíte jeho dnešnú situáciu
a akú perspektívu mu predpovedáte?
Futbal v Sládkovičove vždy bol a bude športom
číslo JEDEN. Myslím si, že to, čo sme spolu
so skupinou priateľov v minulosti dokázali, sa
tu tak skoro nezopakuje, ale to nie je dôvod
na paniku a nespokojnosť. Futbal sa stále hrá
a myslím si, že s mládežou sa pracuje na solídnej úrovni. Väčšiu pozornosť by si zaslúžilo
technické zabezpečenie športového areálu. Tu
vidím rezervy a budem sa usilovať získať investora, ktorý by realizoval svoje podnikateľské
zámery práve v budove FK Slavoj, ktorá nutne
potrebuje rekonštrukciu.
Je potrebné zamerať pozornosť na prácu             
s deťmi a mládežou, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s rodičmi, školou, klubom a mestom. Našou ambíciou je pritiahnuť na ihrisko čo najviac
mladých ľudí, a to je dôležitejšie ako otázka, či
hráme III. alebo IV. ligu.
Každého sa na záver pýtame, aká je jeho
ideálna predstava života v malom mestečku
na juhu Slovenska. Aká je vaša idea?
Ideálna predstava sa veľmi nevzďaľuje od
dnešnej reality. Život človeka je závislý od okolia, od ľudí, s ktorými žije. Je potrebné usilovať
sa dávať a prijímať, odpúšťať a vedieť vždy
pomôcť, hoci len pekným slovom. Tu sme sa
narodili a tu žijeme, preto sa musíme usilovať,
aby sme život v našom meste trávili čo najpríjemnejšie. Nezabúdajme na históriu, vážme si
našich predkov, hlavne tých žijúcich.
Naučme sa počúvať a hovoriť spolu ako ľudia.
Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby naši
potomkovia žili v ešte príjemnejšom, prostredí
nielen materiálnom, ale aj duchovnom. S láskou a porozumením sa starajme o naše deti,
aby nám to raz všetko vrátili. Môj priateľ hovorieva: „Aby nám nikdy horšie nebolo“.

mesto informuje
EUREG

Stretnutie aktérov cestovného ruchu v galantskom regióne v rámci projektu SYNET – synergia
cezhraničného turizmu sa realizuje s finančným
príspevkom Európskej komisie v rámci Iniciatívy
Spoločenstva INTERREG IIIA.
Koncom februára sa v hoteli TEVEL v Sládkovičove zišlo 82 aktérov cestovného ruchu, podnikateľských subjektov, záujmových združení a predstaviteľov verejnej správy galantského regiónu na
seminári s medzinárodnou účasťou, ktorý zorganizovalo občianske združenie EUREG Galanta           
v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou
v Galante.
Seminár bol úvodnou aktivitou projektu SYNET
- synergia cezhraničného turizmu. Cieľom projektu SYNET je podporiť prenos súboru poznatkov a
skúseností medzi existujúcimi miestnymi a regionálnymi turistickými združeniami v Rakúsku (región Auland Carnuntum) a združeniami v Trnavskom
kraji, upriamiť pozornosť na investičné aktivity regiónov a nadväzovať na ne.
Galantský región je bohatý na geotermálne pramene a má dobré podmienky pre rozvoj cykloturistiky. Je jedným z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa
regiónov, o čom svedčil živý záujem zúčastnených
o kvalitné prezentácie prednášateľov z Rakúska,
Maďarska a Slovenska.
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Predstavitelia regionálnych združení CR z Rakúska, Maďarska a Združenia cestovného ruchu
v Terchovej vo svojich prezentáciách dlhoročnej
činnosti týchto zoskupení potvrdili, že hlavný zámer tvorcov projektu - založenie regionálneho
združenia CR a následná koordinácia aktivít smerujúcich k propagácii a integrovanému rozvoju CR,
je v súčasnosti jedinou možnosťou, ako uspokojiť
zvyšujúce sa nároky návštevníkov na komplexnosť
služieb a propagáciu ponuky možností vyžitia sa.
Na konkrétne prínosy združenia aj pre samotných
obyvateľov regiónu poukázali i experti z oblasti tvorby stratégií CR. Účastníkom stretnutia sa
prezentovali hostia zo zahraničia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti: Bernhard Fischer, konateľ Regionálneho združenia Auland Carnuntum, Rakúsko,
Bernhard Schröder, riaditeľ Niederösterreich Tourismus Gmbh, Rakúsko, Gabriela Kiss - Herold,
riaditeľka kancelárie PANNON TERMAL KLASZTER, Maďarsko a László Tar, výkonný riaditeľ Nyugat - Balatoni Terségmarketing Kht., Maďarsko.
Za domáce subjekty sa prezentovali: Jozef Mičo,
člen predsedníctva Združenia turizmu Terchová,
Ing. arch. Ladislav Struhár, termálne kúpalisko
Galandia, Mária Chudá, konateľka Termálne kúpalisko Vincov Les s.r.o., RNDr. Lajos Tuba, CSc.,
riaditeľ a Ing. Ladislav Kovács, expert na tvorbu
stratégií Fórum Centrum pre regionálny rozvoj,
Ing. Róbert Baros, riaditeľ Regionálnej rozvojovej

agentúry Galanta a Karol Bosák, predseda, Eureg,
o.z. Galanta
Predstavitelia partnerských miest Galanta          
a Sládkovičovo a aj mesto Šaľa potvrdili záujem
o pripojenie sa k projektu. Vznik nového združenia CR na Slovensku, ktorý je plánovaný na máj
tohto roku, by bol šancou nielen pre rozvoj cestovného ruchu a životnej úrovne v regióne, ale bol
by nesporným prínosom aj pre prezentáciu obrazu
Slovenska ako zaujímavej krajiny poskytujúcej rozmanité možnosti dovolenky.
Všetky združené subjekty tak získajú okrem
iného aj možnosť spoločnej prezentácie na trhu
cestovného ruchu, čo im prinesie príliv nových
návštevníkov. Náš región má dobrý potenciál uplatniť sa na trhu v oblasti rodinných dovoleniek
so zaujímavými sprievodnými programami, ale aj         
v kongresovej turistike, ktorá tu iba štartuje. Nové
Termálne centrum GALANDIA v Galante, Kongresovo-relaxačné centrum v Sládkovičove, ktoré budú otvorené pred letnou sezónou, poskytnú
návštevníkom mnoho nových možností na trávenie
voľného času i dovoleniek.      
Informácie o projekte získate v sídle o. z. EUREG,
Mierové námestie 1, 924 00 Galanta,
tel.: 0911 266 246, 0905 976 504
e-mail: alena.sumsalova@eureg.sk.
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TVORIVÉ DIELNE
Veľkonočné sviatky sú nielen cirkevným sviatkom, ale sú zároveň oslavou príchodu jari. Oba tieto
symboly sme si chceli aj my pripomenúť akciou pod názvom „Tvorivé dielne“.
Pán Kupka priniesol deťom ukážky prútených výrobkov (košíky, korbáče, dekorácie na stenu). Zároveň si jednoduchšie výrobky - korbáče mohli žiaci zhotoviť aj sami.
Pani učiteľka Emília Krnáčová spolu so žiačkami z Pernikárskeho krúžku a za spolupráce pani učiteľky Jolany Švihranovej predvádzali prítomným zdobenie perníkov s veľkonočným motívom (vajíčka,
kačičky, kvety, jarná tráva).
Pani učiteľka Lucia Fašiangová, vedúca krúžku „Kreatívne práce“ spolu so svojimi členkami krúžku
zaujala výzdobou veľkonočných vajíčok rôznymi technikami (maľovanie, voskovanie, batikovanie, vyškrabovanie).
Tvorivé dielne boli zároveň spojené s výstavou výtvarných prác s veľkonočnou tematikou, ktorú pripravila pani učiteľka Viera Krčmárová. Druhou výstavkou boli ručné práce krúžku „Šikovné ruky“, ktorý
vedie pani učiteľka Viera Sárkányová. Členky tohto krúžku zároveň prakticky predvádzali techniky vyšívania na rôzne druhy materiálov.
Veríme, že žiaci, ktorí sa na „Tvorivé dielne“ prišli pozrieť odišli, spokojní, plní umeleckých zážitkov      
a že ich výrobky a výstavky inšpirovali k tomu, aby sa v budúcom školskom roku aj oni aktívne zapojili do
práce v niektorom z uvedených krúžkov.                   Mgr. E. Krnáčová, Mgr. J. Švihranová, učiteľky SŠ

UČIŤ SA VŽDY OPLATÍ

Žiaci a pedagógovia Základnej školy S. Petőfiho s VJM sa znova mohli
tešiť z dosiahnutých úspechov. A ktoré to boli?
15. februára 2007 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, na ktorej  Richárd Sípos v kategórii I.A. dosiahol vynikajúci
výsledok, prvé miesto, a tak na celoštátnej súťaži v Bratislave reprezentoval
našu školu. Blahoželáme aj Mgr. Márii Halásovej, ktorá žiaka na túto súťaž
pripravila.
Naši žiaci sa s menšími či väčšími úspechmi zapojili i do ďalších súťaží:
Štyria úspešní riešitelia nás reprezentovali na okresnom kole matematickej
olympiády. Zúčastnili sme sa biblickej olympiády, okresnej súťaži v prednese
poézie a prózy i na okresnej vlastivednej súťaži „Kincskeresők“, ktorá bola
spojená s počítačovou prezentáciou. Naši žiaci prezentovali literárnu činnosť
sládkovičovského rodáka Alfonza Talamona, ako aj slávnostné odovzdanie
novozaloženej ceny Alfonza Talamona. Žiakov pripravili pedagógovia Mgr.
Anikó Vargová a Mgr. Zuzana Kovácsová. Touto prezentáciou sa žiaci predstavia našim občanom dňa 18.5.2007.
Do okresnej slohovej súťaže „Európa v škole“ sa zapojili 3 žiaci. Z 35 prác
porota diplomom odmenila 19 prác, medzi nimi i práce Zity Karátsonyovej      

a Petry Rumanovej. Slohová práca Dóry Lovászekovej sa z okresného kola
dostala do celoslovenskej súťaže. Žiakov pripravili pedagógovia Mgr. Anikó
Vargová a Mgr. Zuzana Kovácsová.
18. marca 2007 sa žiaci predstavili širokej verejnosti literárnym predstavením, ktoré pripravili pri príležitosti osláv marcových udalostí z roku 1848.
Literárne pásmo pripravili Mgr. Z. Kovácsová, Mgr. A. Vargová a Mgr. Mária
Halásová.
Naši žiaci sa usilovne pripravujú na júnovú Stárparádu, ktorú organizuje
miestna organizáciu Csemadoku v Sládkovičove. Budúce hviezdy sa pod
vedením Mgr. Márie Halásovej učia fortiele sólového spevu, aby mohli na
doskách javiska vychutnávať sladkú chuť úspechu.
Usilovne nacvičuje i bábkový súbor Diócska pod vedením Mgr. Silvie Brédovej a Mgr. Csilly Hlavatej. Ich najväčšou túžbou je dostať sa na republikovú
súťaž „Duna menti tavasz“ s rozprávkou O kohútikovi a troch krajciaroch,
aby na tejto súťaži už po tretí raz potvrdili večnú pravdu, že - UČIŤ SA VŽDY
OPLATÍ!
Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZŚ a MŠ S. Petőfiho s VJM
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OCENENIE AKTÍVNEJ PRÁCE NAŠICH UČITEĽOV

Je už príznačné, že s prebúdzajúcou sa prírodou a s prvými rozkvitnutými kvetmi v našich
záhradách prichádza aj sviatok pedagógov - Deň
učiteľov.
Každoročne si pedagógovia v tento deň pripomínajú, čomu zasvätili celý svoj život. Je to láska
k deťom, ich výchova a príprava do života. Svoj
život zasvätili povolaniu, v ktorom veľmi výrazne
ovplyvňujú životy a budúcnosť stoviek detí. Svojím vystupovaním, prístupom a učiteľským majstrovstvom viac formujú detské duše, ich pohľad
na svet, ich citové postoje, ich vzťah k človeku,      
k zodpovednosti, k povinnostiam, k životu.
Dôsledne a zodpovedne plniť toto povolanie
nie je ľahké. Je to ťažká a vyčerpávajúca práca,
ktorá zanechá stopy na každom. Je to však práca,
ktorej výsledky, najmä tie pozitívne, sú veľmi viditeľné a sú tou najväčšou odmenou pre každého
učiteľa.
Mnohí učitelia popri svojom náročnom povolaní
pracujú aktívne v odborovom zväze. Svojou tvorivou prácou prispievajú k skvalitneniu pracovných
podmienok učiteľov a ostatných zamestnancov     
v školstve a snažia sa o zabezpečenie oddychu,
relaxu, kultúrneho vyžitia a aktívneho odpočinku
po celoročnej namáhavej práci.
Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov odmeňuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy

svojich najaktívnejších členov, čím sa im chce poďakovať za ich dlhoročnú prácu v OZ.
V tomto roku boli členovia ocenení na konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom „Kvalitné vzdelávanie s tvorivým pedagógom“, ktorá sa
uskutočnila 29.3.2007 v Košiciach. Na konferencii
vystúpili také osobnosti ako Ján Gašperan, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a
vedy na Slovensku, Róbert Fico, predseda vlády
Slovenskej republiky, Ján Mikolaj, minister školstva Slovenskej republiky a hosť z Českej republiky, František Dobčík, predseda ČMOS PŠ.
V ďalšej pracovnej časti konferencie boli účastníkom predložené dokumenty: „Návrh zákona       
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)“, „Koncepcia profesijného rozvoja učiteľa v kariérnom
systéme“ a „Novela vysokoškolského zákona“.
Našu školu a zároveň celý okres Galanta reprezentovali na konferencii Mgr. Božena Krullová,
ktorej udelil Odborový zväz PŠV na Slovensku
ocenenie „Za aktívnu prácu v odborovom zväze“
a Mgr. Adriana Farkašová, ktorá dostala ocenenie
„Za spoluprácu s odborovým zväzom“.
Sme hrdí, že tieto významné ocenenia boli udelené práve pedagógom našej školy a k týmto oceneniam im srdečne blahoželáme.
Mgr. Annamária Mészárosová,
členka ZO OZ pri Spojenej škole v Sládkovičove   

Mgr. Božena Krullová prevzala ocenenie
„Za aktívnu prácu v odborovom zväze“

▲

kultúra

FUEGO DE LA SALSA

košikár pán Kupka  ►                      

V marci sme v Sládkovičove privítali mimoriadne vzácnych hostí z Maďarska - tanečný súbor Fuego de la Salsa, čo by sa dalo preložiť ako – Ohnivá
salsa, tanec sladký ako med a pritom plný afro-karibských rytmov. Niektorí
sa domnievajú, že kolískou salsy je Kuba, druhí tvrdia, že pochádza z Portorika. Ďalšia z teórií hovorí, že ako v salse (čo je v preklade omáčka), teda
ako   v omáčke pomiešala skupina mladých hudobníkov z Kuby, Portorika      
a Kolumbie v New Yorku tie najlepšie ingrediencie zo svojich pôvodných hudobných tradícií a tak vznikol tento nádherný tanec.
Vo veľkom tanečnom programe sme videli salsu v podaní 45 členného súboru, ktorý na mnohých súťažiach v Maďarsku, ale aj po celej Európe získal
nespočet ocenení. Priblížiť čitateľom atmosféru tohoto predstavenia je veľmi
ťažká vec. Pri lúčení s členmi súboru ma napadol jeden bonmot: Ešte nikdy
sme na našom javisku nevideli toľko rytmu, radosti, krásy a energie.
Pre tých, ktorí radi polemizujú: „Kto? Komu? Čo? Za čo?“, by som rada
povedala, že celý tento krásny program nám hostia z Budapešti zatancovali
zadarmo. Z financií, ktoré sme získali z predaja vstupeniek, sme im prispeli
na dopravu a zaistili stravovanie a aj to iba s pomocou MO Csemadoku a
OZ Pro urbe, ktorým ďakujeme. Vďaka patrí predsedovi kultúrnej komisie
Bc. Bélovi Zsillemu, ktorý predstavenie sprostredkoval, jeho krásnej a talentovanej dcére Emeske, ktorá v tomto vynikajúcom súbore tancuje a nášmu
technikovi Alexandrovi Víghovi, ktorý sa postaral o výborný zvuk a svetlá.
V Banánových rybičkách som nedávno počula definíciu „dobrého biznisu“.
Dobrý biznis je taký, po ktorom si všetky zúčastnené strany povedia - to bol
dobrý kšeft! A ja si dovolím aplikovať túto definíciu do kultúry. Potešili sme 500
divákov aj 45 tanečníkov, ktorí boli v Sládkovičove veľmi spokojní a hoci sme
nič nezarobili, ani sme nič neprerobili. Bol to dobrý projekt!                       ES

VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA

Mestské kultúrne stredisko pripravilo pred Veľkou nocou predajnú výstavu, na ktorej svoje výrobky ponúkal Domov sociálnych služieb Košúty, firmy
Flowerservice, ujo košikár a svoje krásne výtvory predstavili aj žiaci Špeciálnej základnej školy Sládkovičovo. Na usporiadanie výstavy sme zvolili predveľkonočný piatok a sobotu a za tieto dva dni sa nám podarilo prilákať viac
ako 800 občanov, ktorí si mohli nakúpiť veľkonočné dekorácie, koberčeky,
košíky a samozrejme to najdôležitejšie - korbáče.
Mnohí si nakúpili a ak aj nie, určite ich potešil pohľad na krásne výrobky.
Veľký úspech mali koberčeky, ktoré v chránených dielňach vyrábajú klienti
DSS Košúty. Výstava mala veľký ohlas aj u pedagógov našich škôl a tak sme
sa predbežne dohodli, že podobný tematický trh detských výrobkov usporiadame aj pred Vianocami a samozrejme aj na budúcoročnú Veľkú noc.    ES

kultúra
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Mestskú knižnicu v Mesiaci knihy každý rok navštívia žiaci základných škôl. Žiakom, ktorí po prvýkrát navštívili našu knižnicu, sme poukazovali, na ktorých policiach aké knihy máme, kde nájdu svoje obľúbené
rozprávkové knihy, detské encyklopédie, knihy o zvieratách, rastlinách
a dinosauroch.
Našim cieľom je zvýšiť záujem žiakov o čítanie a naučiť deti už od prvej triedy navštevovať knižnicu. Je potrebné naučiť ich orientovať sa v ríši kníh. Aby mal každý prváčik možnosť navštevovať knižnicu a vypožičiavať si knihy, odovzdali sme im ich prvé čitateľské preukazy bezplatne.
Každý z nich si vybral svoju obľúbenú knižku a s radosťou odchádzali
z knižnice. Prisľúbili, že budú vzorní čitatelia našej knižnice.
Pre žiakov vyšších ročníkov sme pripravili výstavu detských encyklopédií a najnovšej literatúry. Oboznámili sme ich, ako sa v encyklopedických publikáciach orientovať a hľadať v nich informácie.
Žiakom Špeciálnej základnej školy sme návštevu knižnice spríjemnili
a pripravili sme pre nich rozprávkové dopoludnie.       Helena Budayová

MAREC MESIAC KNIHY

◄ fotografi Blažej Vittek a Peter Babka                              ▲prváčikovia v knižnici

FOTO VÝSTAVA
Peter Babka a Blažej Vittek sú dvaja šarmantní zrelí muži, ktorých spája spoločná láska k fotografii a trnavský fotoklub IRIS. Že sú
to majstri v svojom obore sa mohli milovníci fotografie presvedčiť na výstave, ktorú Mestské
kultúrne stredisko Sládkovičovo usporiadalo v
spolupráci s Galantským osvetovým strediskom.
Blažej Vittek si pre nás pripravil kolekciu
portrétov krásnych mladých žien. Touto ucelenou kolekciou si uctil ženskú krásu s vkusom
a eleganciou a zároveň dokázal, že klasická
čierno-biela fotografia je stále kráľovnou tohto
oboru.   
Peter Babka vystavil sériu mimoriadne zaujímavých čierno-bielych fotografií architektúry.
Jeho nevšedné pohľady na známe dominanty
Trnavy potvrdzujú názor, že fotografia je predovšetkým umením vidieť.
Tieto dve tematicky rozdielne kolekcie sa
výborne doplňovali, spájala ich klasická forma
a umocnila aj výborná inštalácia výstavy.
        ES

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
MO MATICE SLOVENSKEJ
V SLÁDKOVIČOVE

DIVADELNÝ SÚBOR
SOLIDUS
HĽADÁ HERCOV

23. marca 2007 sa matičiari stretli na valnom
zhromaždení, na ktorom hodnotili uplynulé
trojročné obdobie a zároveň plánovali činnosť
odboru na budúce tri roky. Zvolili si nový výbor v zložení: predseda Emil Dovalovszkí, podredseda Pavol Novomestský, tajomníčka Anna
Pokorná, pokladník MVDr. Ľubica Pagáčová a
členovia Anna Kakvicová, Jarmila Kopáčiková,
Anna Pišiová, Zuzana Zelinková a Ing. Olívia
Dovalová.
Všetci sa budeme usilovať, aby budúce tri
roky činnosti Miestenho odboru Matice slovenskej v Sládkovičove boli plné zaujímavých podujatí, ktoré členov matice potešia a obohatia  
o mnoho krásnych zážitkov.
Emil Dovalovszkí, predseda MO MS

Ochotnícky divadelný súbor Solidus v Sládkovičove hľadá do svojho súboru nových členov. Momentálne nám hlavne ide o mužských
predstaviteľov, nakoľko ich máme nedostatok.
Ale vítané sú aj ženy. Ak ste komunikatívni,
máte radi príjemne strávený čas a dobrý humor, nemáte problém účinkovať pred publikom
a viete prekonať aj trému, tak ste pre nás tí praví a veľmi radi vás privítame.
Vážení páni, sú medzi vami určite takí, ktorí už niekedy hrali v rôznych súboroch alebo
máte chuť to teraz skúsiť prvýkrát. Nehanbite
sa, sme výborný kolektív. Nájdite si čas a chuť
a príďte medzi nás, neoľutujete a ešte sa aj
dobre zabavíte. Čakáme práve na vás!!!
Ildikó Čambálová, vedúca súboru
Školská 188, Sládkovičovo, tel: 0907 483 613

Zuzana  Zelinková ►
Anna Pokorná
a Soňa Gogová

NAŠE RECITÁTORKY

V piatok 23.3.2007 sa v Trnave konalo krajské kolo recitačnej súťaže Vansovej Lomnička. Okres Galanta reprezentovali tri sládkovičovské
recitátorky. Dve z nich - Zuzana  Zelinková a Anna Pokorná získali ocenenie.
Zuzana Zelinková s recitáciou poviedky M. Urbana postúpila do celoslovenského kola a reprezentovala naše mesto v Banskej Bystrici na jubilejnom 40. ročníku tejto renomovanej súťaže. V konkurencii najlepších
slovenských recitátoriek sa umiestnila v Zlatom pásme.                     ES
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POZVÁNKY NA PODUJATIA
30. apríla 2007 o 17. hod.
1. mája 2007 o 9. hod.
1. mája 2007 o 9. hod.
1. mája 2007 o 16. hod.
4. mája 2007 o 16. hod.
5. mája 2007 o 14. hod.
8. mája 2007 o 15. hod.
11. mája 2007 o 17. hod.
12. mája 2007 o 19. hod.
14. mája 2007 o 17. hod
18. mája 2007 o 19. hod.
25. mája 2007 o 17. hod.
31. mája 2007		
2. júna 2007 o 19. hod.
22. júna 2007 o 19. hod.
29. a 30. júna 2007 		

vernisáž výstavy výtvarných diel Jána Melišeka
futbalový turnaj o pohár primátora mesta
letecký deň na letisku v bývalom Agrochemickom podniku
pr vomájová veselica v mestskom parku
akadémia ku Dňu matiek a výstava prác detí z MŠ Budovateľská
oslavy 60. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova
kladenie vencov pri príležitosti osláv 52. výročia konca II. svetovej vojny
akadémia ku Dňu matiek a výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy
predstavenie O PE R E T T PA R Á D É
prezentácia projektu Hľadači pokladov ZŠ Sándora Petőfiho s VJM
akadémia ku Dňu matiek ZŠ Sándora Petőfiho s VJM
absolventský koncert a výstava prác ZUŠ Sládkovičovo
predstavenie míma Kulíška pre deti k MDD
koncert D I A BO L S K É H US LE
tanečná show skupiny F DANCE
S L Á D KOV I ČOVS K É K U LT Ú R N E D N I

rozhovor

ERIKA
HRDLICOVÁ
zvláštne znamenie - skromnosť a krása
karta identity
meno: Erika Hrdlicová
bydlisko: Bratislava
vek: 22
profesia: asistentka pre oddelenie self promotion v TV JOJ
obľúbené jedlo: všetky druhy syrov a syrových
jedál
najkrajšie mesto: Sydney
farba: biela
obľúbený herec, herečka: Johnny Depp,
Charlize Theron
obľúbený spevák, speváčka: Robbie Williams
Poznáme ťa ako nedávno ešte malé, milé
dievčatko z pódia nášho kultúrneho domu,
ale aj ako dospelú Eriku z televíznej obrazovky
televízie JOJ. Mnohí sa však o tebe dozvedeli
z Nového času. Povedz nám, kde pôsobíš
v súčasnosti.
Pôsobím už druhý rok v TV JOJ ako asistentka
na oddelení self promotion.
Moderovala si „Večer piesní a tancov“
v Sládkovičove, kde sme mohli sledovať tvoju
profesionalitu.
Aké máš ambície a plány v tejto oblasti?
Baví ma moderovanie všeobecne,  no najviac
ma láka moderovanie spravodajstva alebo
spravodajskej relácie, ale mojou najväčšou

ambíciou (samozrejme dlhodobou) je pôsobiť
v diplomacii. Je to možno vysoký cieľ, ale také
treba mať, aby sme potom mohli z nich poprípade okresávať.
Študuješ na Univerzite Mateja Bela. Aký
odbor? Mieniš sa realizovať v tomto odbore?
Študujem na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov odbor politológiu a ako som
už spomenula, ak na to budem mať príležitosť,
vedomosti a všetky ostatné atribúty, určite by
som sa chcela realizovať v tomto odbore, konkrétne v diplomacii.
Pochádzaš z veľkej rodiny, ktorej súdržnosť
je príkladná. Čo pre teba znamená rodina?
Rodina je pre mňa jedničkou v rebríčku hodnôt a nepovažujem to za žiadne klišé, pretože          
v tejto dobe je úplná a súdržná rodina raritou.
Tá moja je pre mňa asi najväčšou raritou. Znamená pre mňa najväčšiu školu života, v ktorej
sú najlepšími učiteľmi moji rodičia.
Aký najväčší trapas si zažila?
S trapasmi som celkom dobrá kamoška a neviem, či to bol najväčší trapas, ale jeden sa mi
stal ešte na strednej škole, keď som schádzala po schodoch pred asi 200 študentmi, potkla som sa a letela dolu hlavou. Mne bolo do
smiechu, ale vyzeralo to tak hrôzostrašne, že
si všetci mysleli, že sa už nepozbieram, no ale
som tu, živá a zdravá.
Čo považuješ za najväčší úspech,
ktorý si dosiahla?
Neviem, či sa to považuje za úspech, ale celkom ma teší, že som úplne samostatná, môžem študovať, pracovať a ešte mať z toho aj
radosť.
Aký je tvoj vzťah k nášmu mestu? Čo by si
v ňom prípadne zmenila a čo sa ti páči?
Môj vzťah k Sládkovičovu je veľmi dobrý a keďže sem chodím väčšinou na víkendy, nestačím
sa čudovať ako pekne sa rozrastá, zveľaďuje
a stále viac sa mi páči. Je podľa mňa chvályhodné, že je tu stále viac možností bývania pre
mladých, dokonca po otvorení inkubátora aj
kultúrneho vyžitia. Nie som veľmi zaangažovaná do diania v meste a neviem aké sú plány do
budúcnosti, ale keby bolo v mojej moci, určite

by som sa zastala možnosti viacerých športových miest pre mladých (napr. tenisové kurty),
kino (ktoré je možno aj v pláne) a určite aj nejakého dobrého disco klubu. Beriem to z pohľadu
mojej vekovej kategórie a z pohľadu starších
snáď len vybudovať nejakú dominantu mesta.
Niečo, čo by ho jednoznačne charakterizovalo,
napríklad pekné námestie, fontánu alebo niečo
podobné.
Popri aktivitách v Bratislave máš ambície
pôsobiť aj v našom meste?
Toto neviem jednoznačne, pretože neviem, kde
sa usadím, ale v prípade, že by som tu zostala,
tak to v žiadnom prípade nevylučujem. Dokonca by sa mi veľmi páčilo podieľať sa na dianí
v meste.
Detstvo ovplyvní náš život v dospelosti. Vieš
si spomenúť na najkrajší zážitok z detstva?
Nemám veľmi rada prívlastky naj, lebo zisťujem, že neviem nikdy presne určiť, kto alebo
čo je to naj. Krásnych zážitkov z detstva mám
veľmi veľa, takže naj asi nevyberiem. Určite ma
ovplyvnilo to, že som mala veľmi pestré detstvo,
kde mi rodičia nikdy nedali priestor na nudu. Už
odmalička sme brázdili celé Slovensko, chodili
na rodinné výletíky, v súbore Zvonček som tiež
toho zažila až-až, chodila som do táborov a toto všetko ma formovalo a ovplyvňovalo.
Kto je najdôležitejší človek, respektíve ľudia,
v tvojom živote a prečo?
Mám okolo seba veľké množstvo skvelých ľudí,
ale najdôležitejší sú a budú moji rodičia a priateľ, no a prečo, to je asi každému jasné. Rodičia ma vychovali a stále sa ešte snažia, pomáhajú mi a jednoducho sú mojou neoddeliteľnou
súčasťou. No a priateľ už len preto, že je...
Každý človek sa niekedy ocitne v ťažkej
situácii. Kto ti v živote najviac pomohol?
Keď som bola v ťažkej situácii, najviac mi pomohol priateľ a možno aj preto sme ešte stále
spolu.
Máš možnosť prihovoriť sa občanom Sládkovičova. Čo by si im povedala?
Ja by som len popriala všetkým veľa úspechov
v každej oblasti života a „nestrácajte úsmev na
tvári“.

naši seniori
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FAŠIANGY V KLUBE DÔCHODCOV

Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme usporiadali v klube
dôchodcov fašiangovú oslavu. Členky výboru už od rána miesili         a piekli voňavé šišky, ktorými sme vítali našich členov
a hostí.
Žiaľ, v tomto roku sme nemali také veselé fašiangy ako inokedy, lebo sme práve v ten deň pochovali naše dve členky,      
za ktorými nám bolo veľmi smutno. Minútou ticha sme si uctili
ich pamiatku      a až potom sa začali oslavy.
Predsedníčka klubu privítala prednostku MsÚ Ing. Milenu

dopisovatelia

DEŇ NARCISOV
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry Slovenska v Galante sa už po šiestykrát
zapojil do celoslovenskej akcie, ktorú poriada
Liga proti rakovine pod názvom Deň narcisov,.
Verejná finančná zbierka na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby a
výskumu rakoviny známa pod názvom - Deň
narcisov sa od roku 1997 každoročne koná v
jeden deň na území celého Slovenska. V tomto roku rozšíril Spolok pracovníkov miestnej a
regionálnej kultúry aktivitu Dňa narcisov aj do
obcí a miest okresu Galanta a tak obyvatelia
Sládkovičova, Veľkých Úľan a Jelky mali tiež
možnosť prispieť finančnou čiastkou na konto
Ligy proti rakovine a na liečbu onkologických
ochorení.

Polákovú, ktorá sa členom prihovorila a v krátkosti informovala
prítomných o práci MsÚ a mestského zastupiteľstva. Na dobrú
náladu nám hral pán Lacko Gál. Oslavu nám sponzorovali pán
Alexander Bende, bratia Jalecovci a Ing. Štefan Lauko. Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme za to, že nazabúdajú na
nás starších a podporujú nás.
Viola Chudá, vedúca klubu
dobrovoľníčky z MsKS   ►                      
ponúkali narcisy

Tak, ako po minulé roky, mal Deň narcisov
veľmi priaznivý ohlas a dobrovoľné príspevky
od občanov vyzbierané v rámci uvedených
obcí a miest vo výške 21.160,- Sk, (v meste
Sládkovičovo sa vyzbierala suma 4.660,-Sk)
boli odoslané na konto Ligy proti rakovine.
Pri príprave a realizácii uvedenej verejnej
zbierky spolupracovali Galantské osvetové
stredisko, Mestské kultúrne stredisko v Sládkovičove, MKS v Jelke a MS Červeného kríža vo
Veľkých Úľanoch.
Organizátori touto cestou vyslovujú poďakovanie dobrovoľníkom a všetkým občanom,
ktorí podporili akciu Dňa narcisov a svojim
finančným darom prispeli na konto Ligy proti
rakovine.    
Mgr. Andrej Popluhár

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 16.-22.4.2007

Je potrebné pokračovať v očkovaní?
Európsky imunizačný týždeň - European Immunization Week - je
kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania.
Niekedy sa stretávame s názorom, že očkovanie je zbytočné a nie je
potrebné zaťažovať detský organizmus očkovacími látkami proti chorobám, ktoré sa už u nás desaťročia nevyskytujú. Je očkovanie skutočne
takou záťažou? Má ešte zmysel?
Najprv je potrebné vysvetliť, aký je princíp očkovania. Spočíva v podaní očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne vytvorí
ochranné protilátky. Tie potom človeka chránia pred mikroorganizmami,
ktoré by neočkovanému jedincovi spôsobili ochorenie.
Aj keď nám dnes očkovanie pripadá samozrejmé, patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny. Vďaka tomuto objavu celosvetovo
vymizli pravé kiahne, v mnohých krajinách sa už nevyskytuje detská
obrna ani tetanus. Očkovanie viedlo k významnému zníženiu úmrtnosti
na infekčné ochorenia, ktoré boli pred 100 rokmi hlavnou príčinou úmrtí
aj v najrozvinutejších krajinách. 20. storočie sa stalo svedkom bezprecedentného pokroku v očkovaní. Od konca II. svetovej vojny bolo uvedených na trh najmenej 22 nových očkovacích látok. Dnes môžeme očkovaním chrániť pred 26 infekčnými ochoreniami. Napriek tomu každý rok
zomierajú vo svete 2 milióny detí, ktoré bolo možné chrániť očkovaním.
Avšak keby neexistovalo očkovanie, počty chorých a zomretých by boli
ešte vyššie, ďalších 2,7 miliónov detí by ročne zomieralo na osýpky, 1,2
milióna detí na novorodenecký tetanus, 1 milión na čierny kašeľ, 100
000 na záškrt a 800 000 detí by bolo postihnutých detskou obrnou.
V dnešnej dobe sa objavujú diskusie o tom, či má ešte význam očkovať deti, keď sa u nás niektoré choroby vôbec alebo len v malom počte
vyskytujú. Rodičia by si mali uvedomiť, že pred zavedením povinného
očkovania umierali v Československu tisíce detí na infekčné choroby
a mnoho ďalších trpelo na následky po prekonaní týchto ochorení. Od
zavedenia celoplošného očkovania proti detskej mozgovej obrne v roku
1960 v Československu nebol dodnes zaznamenaný žiadny prípad tohoto ochorenia. Do roku 1958 každý rok ochorelo viac ako 30 000 detí
na čierny kašeľ a z nich 80 umieralo na toto ochorenie. V tom roku sa

začalo celoplošné očkovanie proti čiernemu kašľu, ktoré malo za následok veľmi rýchly pokles počtu ochorení a nebolo zaznamenané žiadne
úmrtie na toto ochorenie. K významnému zníženiu chorobnosti a úmrtnosti došlo aj u osýpok, dnes zaznamenávame len ojedinelé prípady
tohto ochorenia, aj to vo väčšine prípadov ide o ochorenia zavlečené na
naše územie cudzincami. Do zavedenia celoplošného očkovania proti
osýpkam v rokoch 1970-1975 ochorelo ročne 50 000 detí, z ktorých takmer 50 zomieralo.
Očkovanie v Slovenskej republike má dlhoročnú tradíciu. Patríme         
k štátom, kde je očkovanie povinné, riadené štátom a hradené zdravotnými poisťovňami. Pre pravidelné očkovanie detí je každý rok vypracovaný očkovací kalendár, kde je  uvedené, v akom veku, proti akému
ochoreniu a akým typom očkovania majú byť deti očkované. Očkuje sa
proti nasledovným chorobám: tuberkulóza, detská obrna, tetanus, záškrt, čierny kašeľ, osýpky, rubeola, mumps, vírusový zápal pečene typu B
a hemofilovým infekciám. Ostatné druhy očkovania patria medzi odporučené - proti chrípke, pneumokokovým infekciám, kliešťovej encefalitíde,
meningokokovým infekciám a vírusovému zápalu pečene typu A a B.
Čo by sa stalo, keby sa prestalo očkovať? Pri dnešnej masívnej migrácii obyvateľstva existuje trvalé riziko zavlečenia akéhokoľvek infekčného ochorenia na územie nášho štátu. Pokiaľ by s takýmito chorými
prišli do kontaktu neočkovaní obyvatelia, pravdepodobnosť nakazenia
sa a ochorenia je veľmi vysoká a vznik epidémie, menšieho či väčšieho
rozsahu, by bol už len otázkou času.
Kto videl dieťa dusiace sa v záchvatoch čierneho kašľa, ten o význame očkovania určite nepochybuje. Túto príležitosť mali viacerí rodičia
v Anglicku, kde ako dôsledok nízkej zaočkovanosti detí prepukla pred
niekoľkými rokmi epidémia čierneho kašľa. V Rusku od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia prebiehala epidémia záškrtu.
Nemenej dôležitým dôvodom, prečo pokračovať v očkovaní, je aj zvyšujúca sa odolnosť niektorých baktérií proti antibiotikám, ktoré sa stávajú neúčinnými. Preto prevencia očkovaním môže byť v blízkej budúcnosti
u viacerých infekčných ochorení jediným možným riešením.
MUDr. Iveta  Šuleková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
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dopisovatelia

OZNAM ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V GALANTE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante oznamuje verejnosti, že v rámci Národného projektu VII A realizuje regionálny projekt:
„Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“, ktorý je spolufinancovaný              
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Projekt NP VII A je určený pre:
◄
• uchádzačov o zamestnanie,
• záujemcov o zamestnanie,
• zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie,
• zamestnávateľov,
• občanov ohrozených stratou zamestnania,
• študentov končiacich ročníkov SŠ.
Cieľom projektu je prostredníctvom novozriadeného informačno-poradenského strediska na pracovisku v Galante a zariadení na samoobslužné vyhľadávanie informácií na pracoviskách v Seredi a v SládkovičoNie každý je vo svojom živote pripravený znášať neúspechy a so- ve, poskytovať klientom odbornú pomoc a služby za účelom uplatnenia
ciálne zmeny. Sú medzi nami ľudia ľahko zraniteľní, ale aj takí, ktorí si sa na trhu práce.
nevedia pomôcť. Práve strana SMER - sociálna demokracia je tu nielen
V zariadení na samoobslužné vyhľadávanie informácií na pracovisku
pre týchto občanov, ale pre všetkých, ktorým dopad zmien v spoločnosti v Sládkovičove majú klienti k dispozícii:
zmenil kvalitu života k horšiemu.
• 1 PC s pripojením na internet, s prístupom na www stránky s pracovNaša strana sa vo svojom programe hlási k solidarite a jej úlohou
nými ponukami a s možnosťou prípravy životopisov, žiadostí a iných
je vytvárať také podmienky, ktoré zmierňujú dopady rozvoja trhového
písomností,
hospodárstva na široký okruh sociálne slabších občanov. Jedným z vý- • multifunkčné zariadenie na tlač písomností,
znamných bodov programu strany SMER - SD je zabezpečiť pre všet- • vzory žiadostí o zamestnanie, životopisov, motivačných listov,
kých ľudí podmienky na dôstojný a plnohodnotný život.
• odb. literatúru a informačné materiály z oblasti služieb zamestnanosti,
V nedávnej minulosti sme si pripomenuli 50. výročie zjednocovacích • programy Sprievodca svetom povolaní, Integrovaný systém typových
a prístupových procesov vo vytváraní Európskej únie. Dnes sa pripravupozícií,
jeme na oslavy sviatku práce. 1. máj je príležitosť pripomenúť si význam • prehľad voľných pracovných miest,
práce na zabezpečenie fungovania spoločnosti a najmä rodiny. Pripo- • informačné poradenstvo z oblasti služieb zamestnanosti, atď.
menúť si zásadný rozdiel v politike ľavicovo a pravicovo orientovaných
Zariadenia na samoobslužné vyhľadávanie tvoria súčasť kancelárií
strán a zároveň podporiť úsilie vládnych strán zvyšovať životnú úroveň    oddelenia informačných a poradenských služieb. K dispozícii sú všetv súlade s požiadavkami EÚ. To, že tento sviatok má celosvetový vý- kým občanom, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Plynulý chod                   
znam, nás oprávňuje k tomu, aby sa mu prejavila patričná pozornosť          a poskytovanie informácií zabezpečujú zamestnanci oddelenia infora úcta. Poďakovanie za dôstojné oslavy patrí všetkým, ktorí sa význam- mačných a poradenských služieb, ktorí poskytnú každému kvalifikované
ne podieľajú na ich prípravách v rámci miest a obcí v celej našej vlasti.
a fundovane informačné poradenstvo individuálnou alebo skupinovou
MUDr. Jozef Valocký, poslanec NR SR SMER-SD formou v úradom stanovených hodinách.                   Ing. A. Valášeková
zariadenie
na samoobslužné
vyhľadávanie
informácií
na pracovisku
v Sládkovičove

VÝZNAM OSLÁV SVIATKU PRÁCE

zo športu

STOLNÝ TENIS

Na záver sezóny 2006 - 2007 uvádzame tabuľky II. a III. ligy Západ.
„A“ družstvo SLAVOJA Sládkovičovo v zložení Ladislav Horváth, Adrián Somogyi, Bohuslav Németh a Karol Barinka postúpilo po
dvoch víťazstvách (v Bratislave porazili družstvo ISTER 11 : 7 a v odvete v Sládkovičove
zvíťazili 14 : 4) v kvalifikácii do I. ligy Západ.
Tento úspech posunul náš stolný tenis medzi krajskú špičku, čo bude určite motiváciou
pre mladých adeptov zelených stolov.
tabuľka - 2. liga TT (2006-2007) po 22. kole
por. 	
mužstvo 		            body  záp.  výh. rem. pre.  +       1.
Slavoj Sládkovičovo
66 22 22 0 0 330 66
2. 	
Propria Kúty 		
58    22    17    2    3    261   135
3. 	
OSK Padáň 		
51    22    14    1    7    203   193
4. 	
ŠKST Gabčíkovo „A“ 	
50    22    14    0    8    236   160
5. 	
TJ Biogal Špačince 	
49    22    12    3    7    211   185
6. 	
KST Hlohovec 		
44    22    10 2   10   197   199
7. 	
Maco Trnava 		
43    22     9 3   10   183   213
8. 	
ŠKST Gabčíkovo „B“ 	
39    22     6 5   11   169   227
9. 	
STK Majcichov 		
38    22     8 0   14   173   223
10. 	
Trhová Hradská 		
35    22     6 1   15   162   234
11. 	
ŠK Dobrá Voda 		
29    22     3 1   18   136   260
12. 	
Gasto Galanta „B“ 		
26    22     2 0   20   115   281

Karol Barinka smečuje v poslednom zápase kvalifikácie do I. ligy Západ  ▲                      

tabuľka - 3. liga TT (2006-2007) po 2. kole
por. 	
mužstvo 		             body  záp. výh. rem. pre. +        1. 	
Stavoimpex Holíč „B“ 	
60    22   19    0    3    305     91
2. 	
STK Veľká Mača 		
57    22   16    3    3    261   135
3. 	
STC Trstice 		
52    22   14    2    6    232   164
4. 	
STK Horné Orešany 	
48    22   10    6    6    213   183
5. 	
MTJ Piešťany „B“ 		
46    22   10    4    8    192   204
6.
Slavoj Sládkovičovo „B“ 46 22 11 2 9 203 193
7. 	
TJ Biogal Špačince „B“ 	
41    22    8     3   11   185    211
8. 	
Družstevník Petrova Ves 	 39    22   6     5   11    166   230
9. 	
Maco Trnava „B“ 		
38    22   7     2   13    167   229
10. 	
Byt Centrum Senica 	
38    22   5     6   11    169   227
11. 	
STK Majcichov „B“ 		
34    22   3     6   13    148   248
12. 	
KST Hlohovec „B“ 		
29    22   3     1   18    135   261

zo športu

POĎTE S NAMI NA ŠIBÁKY

Pod názvom „Poďte s nami na šibáky“ pre nás Detská organizácia
Fénix pripravila veľkonočnú vychádzku do Novodvorského lesíka. Vo
štvrtok 5.4.2007 o 9.00 hod. sme sa stretli v našej klubovni. Od „Sivého
vlka“ sme dostali mapu, do ktorej sme si za jeho pomoci vyznačili trasu
pochodu. Na vychádzke sme si pozorne všetko všímali. Videli sme kopu
zvieratiek od poľných zajacov až po srnky, ale aj ľudské stopy v podobe
vyhodených nepotrebných vecí po jarnom upratovaní. Cestou sme narazili na most a tí odvážnejší naň vyliezli po strmom brehu.
Po príchode na „naše miesto“ sme si rozdelili úlohy - chlapci pripravili
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ohnisko a dievčatá ihrisko na vybíjanú. Na horúcej pahrebe sme si opiekli
špekačky a kým sme hrali vybíjanú „Sivý vlk“ spolu s Adamom pripravili
pre všetkých „grizlyho laby“. Je to delikatesa a každý ju má rád.
Po uprataní táboriska sme sa vrátili do klubovne, kde chlapcov  čakala
ešte jedna povinnosť, upliecť šibáky, ktoré na dievčatách hneď vyskúšali. Čas odchodu domov sa blížil a nám nezostalo nič iné, len sa rozlúčiť,
zaželať si príjemné Veľkonočné  sviatky a poďakovať sa našim vedúcim
a DO Fénix, že sa takéto niečo podujala zorganizovať v čase našich
prázdnin.                                        Veronika Straňáková a Šimon Bleho

BOWLINGOVÝ REPREZENTANT

Jedným z cieľov, ktoré si redakcia vytýčila,
je predstaviť čitateľom zaujímavé osobnosti      
z radov našich občanov. Veľmi nás teší, ak niekto zo Sládkovičova takpovediac prekročí svoj
tieň a presadí sa v akejkoľvek oblasti.
Takouto mimoriadne zaujímavou osobnosťou je Ladislav Bitto, ktorý dosiahol veľké
úspechy v športe, ktorý si mnohí laici mýlia                 
s kolkami - v bowlingu.
Na úvod jednu „vysvetlovaciu“ otázku.
Aký je rozdiel medzi kolkami a bowlingom?
Pokúsim sa stručne objasniť základné rozdiely,
hoci na prvý pohľad sú tieto športy identické.
Hlavný rozdiel je v počte kolkov na dráhe, spôsobe počítania, a  aj v kolkárskej/bowlingovej
guli. Kolky majú 9 kolkov, kolkárska guľa je plná
a bez otvorov, menšia a ľahšia. Bowling má 10
frameov a hrá sa s väčšou guľou s otvormi. Ďalším špecifikom bowlingu je excentrický štýl.
Aká bola vaša cesta k tomuto na Slovensku
novému športu?
Chodieval som s kolegom hrávať biliard, ale raz
nám z kufra ukradli biliardové vybavenie. Napriek tomu sme šli hrať, no tága neboli v poriadku, tak sme vyskúšali bowling a ten nás začal
baviť. Nadviazali sme prvé kontakty s hráčmi   
a prihlásili sme sa do 2. bowlingovej ligy. Prechod z „rovinárskeho - kolkárskeho“ spôsobu
hry na bowlingový si vyžiadal investíciu do
vybavenia, ale aj výraznú zmenu myslenia, inú
prípravu a hlavne “zopár“ hodín tréningu.
Je tento šport finančne náročný, čo všetko
potrebuje začiatočník, aby si vyskúšal, aká hra
je bowling a aké je vaše vybavenie?
Určite nie je z tých najlacinejších, ale pre začiatočníkov je jeden z najmäsovejších rekreačných
športov. Veľa ľudí chodieva hrať pre zábavu a
relax do bowlingových centier. Začiatočník si
musí zaplatiť iba za dráhu, pretože v centrách
si môže požičať špeciálnu obuv i bowlingové
gule. Pokiaľ sa rozhodne pre súťažný šport, na
začiatku mu postačí špeciálna obuv a jedna
bowlingová guľa s adekvátnou hmotnosťou. Ja
osobne mám väčší štandard výbavy, t.j. osem
bowlingových gúľ na rôzne povrchy a mazania,
dve bowlingové tašky a dvoje rôzne bowlingové
topánky s vymeniteľnou došmykovou časťou.
Kde trénujete a koľko času venujete bowlingu?
Na začiatku mojej športovej kariéry som trénoval v Bratislave tak často, ako mi to dovoľovali
pracovné povinnosti. Neskôr bolo treba zbierať
skúsenosti aj na iných dráhach a tak som sa
veľa naučil aj na tréningoch v Nových Zámkoch. V súčasnosti mi už pracovné povinnosti
nedovoľujú tak často trénovať, ale snažím sa

zúčastňovať podujatí, ktoré organizuje SBwZ    
a iné športové organizácie a kluby na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Rakúsku.
Ktoré vaše športové úspechy si najviac
ceníte?
V jednotlivcoch je to v súčasnosti moje vedúce
postavenie v hodnotení bodovacieho rebríčka
SBwZ, kde som od októbra 2006 a s tým súvisí
aj moja nominácia do reprezentačného výberu.
Do finálovej časti Majstrovstiev SR v bowlingu
som sa kvalifikoval z celoslovenských podujatí
z prvého miesta. V medzinárodnej turnajovej
sérii (ČR, HU, SR a AU) hranej aj na Slovensku, som po odohratí 6 podujatí tiež na vedúcej
pozícii a k psychickej pohode mi určite pomohli
aj rôzne turnajové víťazstvá na lokálnych aj
celoslovenských podujatiach a zopár čelných
umiestnení na medzinárodných podujatiach,
vrátane jedného víťazstva. Som aj členom
družstva, ktoré v minulej sezóne skončilo na
druhom mieste a na ostatnom Slovenskom
šampionáte dvojíc v Poprade, sme sa so spoluhráčom umiestnili na druhom mieste. Tento
úspech ma nominoval na Európsky pohár           
v bowlingu.
Do akých zaujímavých krajín, či miest ste sa
vo svojej športovej kariére dostali, prípadne
kam sa chystáte?
Napriek tomu, že slovenský bowling je iba nováčik v porovnaní s ostatnými krajinami, dokážeme konkurovať hráčom z Dánska, Anglicka,
Švédska, Fínska, Holadnska, Belgicka, Rakúska a Nórska, kde sa bowling hrá už niekoľko
desaťročí. SBwZ sa snaží, aby výkonnostné
rozdiely boli čo najmenšie a to prináša aj priame meranie síl a cestovanie na kvalitné európske turnaje. Najčastejšie hráme v blízkych destináciách ako je Bratislava, Budapešť, Viedeň,
Praha, prípadne Sofia. Niektorí hráči sa však
vybrali aj do Španielska, Talianska, Dánska a
Holandska. Najbližšie sa chystáme na priateľské medzištátne stretnutie 5 krajín (Rakúsko,
Nórsko, Nemecko, Maďarsko a Slovensko), kde
som medzi šesticou nominovaných reprezentantov. Európska bowlingová federácia (ETBF)
organizuje aj Majstrovstvá Európy a Európsky
pohár a SBwZ na tieto podujatia nominuje vždy
jedného muža a jednu ženu. Ja som bol nominovaný na tohoročný Európsky pohár, ktorý sa
bude konať v máji na Cypre v meste Phaphos.
Kde sa hrá ten najlepší bowling na Slovensku
a kde je Mekka bowlingu vo svete?
Na Slovensku je to určite Bratislava. Hlavným
limitom rastu sú herne, ktorých je na Slovensku zatiaľ málo. Mekkou svetového bowlingu

▲Ladislav Bitto a jeho cenné trofeje
je Amerika, kde je aj profesionálna bowlingová liga s vysokými dotáciami. Priame prenosy turnajov tejto ligy vysiela aj športový kanál
ESPN.
Aké sú vaše športové sny a ciele?
Rád by som si udržal súčasnú hráčsku úroveň,
prípadne sa priblížil k výkonom špičkových európskych hráčov. Určite nielen ja, ale aj viacerí
bowlingový hráči „snívajú“ o vlastnej bowlingovej herni.
Akú radu máte pre mladých adeptov
bowlingu? Kedy, kde a ako by mali začať?
Je to paradoxom, ale posledným vicemajstrom
v juniorskej kategórii do 15 r. sa stal iba 8 ročný
junior zo Zvolena, ktorý trénuje 2 roky. Niektorí
hráči začínajú už v útlom veku, čo však závisí
aj na finančných možnostiach rodičov a hlavne
na tom, či dieťa (prípadne rodič) prejaví vzťah
k tomuto športu. Ak sa niekto rozhodne hrať
súťažne, odporúčam mu využiť súťaže a aktivity zastrešované SBwZ, ktorý má eminentný
záujem o rozvoj bowlingu na Slovensku. Organizuje ligové a majstrovské súťaže, pripravuje
tréningy a výučbu základov bowlingu pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a organizuje
aj odborné kempy. Informácie nájdete na www.
slovakbowling.sk.
Prajeme veľa zdravia a športových úspechov
a sľubujeme, že na Európskom pohári vám
bude celé Sládkovičovo držať palce.
ES

šport
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KASKÁDY

▲Deti si krásny jarný deň na Kaskásach užili.

spoločenská kronika

Na úvod turistickej sezóny pripravila Územná správna rada DO Fénix
Sládkovičovo turistický pochod Sereď - Kaskády. Do miesta štartu, ktorý bol
na námestí v Seredi, sa účastníci zo Sládkovičova a Galanty prepravili autobusom. Tu sa k 80 člennej skupine turistov pripojil oddiel Tuláci zo Serede.
Dvanásť kilometrová trasa viedla popri Váhu a priehradnom jazere vodného diela Kráľová nad Váhom. Prebúdzajúca sa jarná príroda nás opantala
svojim čarom, ukázala nám kvitnúce trnky, vŕby, fialky. Štart a pristávanie
na vodnej hladine nám predviedli krásne biele labute. Účastníkov zaujal i
cestný most cez vodné dielo pri Váhovciach. Turisti - prírodovedci na brehoch priehradného jazera objavovali rybničné korýtka, iní sa kochali jarnými
kvetmi, chlapci sa pretekali, kto ďalej hodí kameňom.
V cieli nás čakali ohníky pripravené oddielom Severáčik z Galanty, na
ktorých sme si opekali rôzne špeciality. K oddychu prispelo aj krásne slnečné počasie a vyzývalo nás k ďalším hrám.
Sme veľmi radi, že na pochode, medzi 130 účastníkmi, boli zastúpené až
tri generácie účastníkov, deti, rodičia a starí rodičia.
Na záverečnom vyhodnotení organizátori ocenili aktívnu účasť drobnými
sladkými odmenami. Vyslovili poďakovanie rodine Szárazovej, ktorá nám už
roky poskytuje priestor pri ich chate na Kaskádach.            Mária Macurová

SPOMÍNAME

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme, že náš milovaný
manžel, otec a dedko
Eduard Csanaky
zomrel dňa 17. apríla 2007
vo veku 85 rokov.
Manželka Ilonka, deti Lujza,
Rudolf a Nóra s rodinami

Dňa 15. mája 2007 uplynnie rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Zoltán Ostrožanský.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
smútiaca manželka, syn s rodinou
a dcéra s rodinou

S hlbokým zármutkom v srdci
ďakujeme príbuzným, susedom,
a všetkým známym, ktorí dňa
13.4.2007 odprevadili
na poslednej ceste nášho
milovaného otca, dedka,
pradedka, svokra a brata
Jána Noszára,
ktorý nás 11.4.2007 navždy
opustil vo veku nedožitých 93
rokov. Ďakujeme za úprimné
slová sústrasti, za kvety a vence,
ktorými ste sa snažili zmierniť
našu bolesť.
dcéry s rodinami

S hlbokým zármutkom v srdci
a láskou spomíname na drahú
manželku, mamičku, svokru
a babičku
Serenu Potiskovú,
ktorá nás navždy opustila
13. apríla 2005. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku
pri 2. výročí jej úmrtia.
manžel, dcéry a syn s rodinou.

Dňa 28.3.2007 nás navždy
opustila naša milovaná mamička,
babička, prababička a sestra
Mária Sántaiová.
S hlbokým zármutkov v srdci
ďakujeme všetkým, ktorí ju
odprevadili na poslednej ceste
a svojou prítomnosťou a kvetmi
si uctili jej pamiatku a zmiernili
náš veľký žiaľ.
smútiace deti s rodinami
Plačem pre hlas, čo zvučí viacej,
pre úsmev, slová, podobu,
pre kroky matky za mnou šuchoriace,
pre ústa už nič nevraviace,
pre nenávratnosť odchodu.
Najviac srdce vo mne plače,
že náš život je len spomienkou,
pre túto chvíľu, keď sa každý človek
stane už iba spomienkou.

21. februára 2007 vo veku
77 rokov nás navždy opustila
milovaná mamička, svokra,
babička a prababička
Gizela Víghová,
rod. Kovácsová.
Touto cestou ďakujeme celej
rodine, príbuzným, priateľom
a známym, ktorí ju odprevadili
na poslednú cestu a slovami
útechy a kvetinovými darmi sa
snažilili zmierniť náš hlboký žiaľ.
syn a dcéry s rodinami

Dňa 11. apríla 2007 uplynulo
5 rokov, čo nás navžda opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Ján Oravec.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
manželka Anka, dcéry Jana
a Martina a vnučka Viktória

So smútkom v srdciach a láskou
spomíname na drahého manžela,
otca a dedka
Františka Barcucha,
ktorý nás 31. marca pred
10 rokmi navždy opustil.
manželka Anna a deti Vlasta
a Milan s rodinami

Ešte dlho sme ho chceli milovať...
S hlbokým zármutkom sme
si pripomenuli 10. výročie úmrtia
Mikuláša Križeka.
smútiaca rodina

Po krátkej chorobe, vo veku 95 rokov,
dňa 3. apríla 2007 zomrel hudobný skladateľ

Zoltán Pongrácz,
rodák nášho mestečka.
Posledná rozlúčka sa konala v Budapešti
19. apríla 2007 v kostole
„Magyar szentek temploma“.
Jeho pamiatku zachováme!
Nech odpočíva v pokoji!

Zosobášili sa

Mária Lukovičová (Sládkovičovo)
a Karol Sebök (Veľké Úľany)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa

Jessica Lukovicsová 2.2.2007
Zlatko Hanik 11.2.2007
Radomír Slávik 13.2.2007
Monika Radványiová 27.2.2007
Nela Lócziová 1.3.2007
Andrej Varjú 2.3.2007
Petra Nogová 15.3.2007
Alexandra Tavaliová 19.3.2007
Samantha Tavaliová 19.3.2007
Lara Valová 26.3.2007

Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili

Alena Štaffenová (58) 15.2.2007
Gizela Víghová (77) 21.2.2007
Mária Hollósyová (80) 21.2.2007
Mária Rohárová (80) 27.2.2007
Ján Rigo (80) 3.3.2007
Pavel Farkaš (50) 9.3.2007
Katarína Botlóová (63) 10.3.2007
Mária Sántaiová (85) 28.3.2007
Vincent Sárkány (80) 30.3.2007
Viliam Hrbán (86) 26.3.2007
Ľudovít Mészáros (81) 5.4.2007
Pavol Zelman (56) 5.4.2007
Ján Noszár (93) 11.4.2007
Mária Bieliková (84) 14.4.2007
Csanaky Eduard (85) 17.4.2007
Oľga Csanakyová (73) 18.4.2007
Alžbeta Juhászová (54) 20.4.2007
Bývalí občania:
Štefan Vígh (63) 15.3.2007
Michal Mojžiš (88) 26.3.2007

Česť ich pamiatke...
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