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ODPOČET

Prišiel čas odpočtu predvolebných sľubov, nakoľko štyri roky volebného obdobia rýchlo uplynuli. Predkladám vám svoj odpočet tak, ako to bolo zvykom i v minulých volebných obdobiach.
Kde je už búrlivý začiatok volebného obdobia a následné výzvy k tomu, aby som odstúpil
z funkcie! Dostatočne skúsený a pripravený som vedel, že mojím poslaním nie je bojovať s predsedom Spoločnej koalície, ale tvoriť. Post primátora totiž nie je o moci, ale o práci. Nerozdával
som funkcie, nesľuboval som to, čo som nemohol splniť. Realizoval som program, s ktorým som
vyhral komunálne voľby - Program rozvíjania regiónu a miestneho hospodárstva, program bytovej
výstavby, sociálny program. Rozvíjali sme aj kultúru, šport, turistiku a cestovný ruch. Nezabudli
sme ani na výchovu mládeže a školstvo ako i na zvyšovanie bezpečnosti.
Predtým, ako sa budem venovať osobitne našim projektom, ktorých bolo neuveriteľných 31, treba vysvetliť, aká je  práca a kompetencie poslancov MZ a primátora mesta. Poslanci MZ v zmysle
platných zákonov majú rozhodovacie právomoci. Primátor mesta je štatutárom mesta. Poslanci
svoju prácu vykonávajú popri zamestnaní, primátor na celý úväzok. Primátor odpracuje mesačne
cca 300 hodín, poslanci cca 10 hodín. Výnimkou v uplynulom volebnom období boli  len predsedovia niektorých odborných komisií a to hlavne Ing. Pavol Doval, Viliam Brunner a Mgr. Ladislav
Szkladányi. Primátor má kľúčovú pozíciu, on pripravuje zámery, projekty a robí politiku, s ktorou sa
mesto môže presadiť v ťažkých podmienkach a konkurencii. Mesto Sládkovičovo bolo vylúčené
z programov, ktoré boli určené pre obce a muselo sa presadiť v programoch, ktoré boli vyhlásené
a určené pre mestá. Ak by primátor mesta spolu s pracovníkmi MsÚ nepripravil pre mestské zastu-

piteľstvo potrebné materiály, poslanci by nemali o čom rozhodovať a následne hlasovať.
Samozrejme, ani primátor mesta nie je sám, pomáhajú mu pracovníci MsÚ, ktorým za zvládnutie náročných úloh osobitne ďakujem. Po postupnom personálnom dobudovaní kolektívu mestského úradu, na čele s prednostkou Ing. Milenou Polákovou, tento vykonával veľmi dobrú prácu.
Ďakujem všetkým, že celý čas stáli vedľa mňa a pomáhali mi. Poďakovanie patrí aj poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí svojimi rozhodnutiami pomohli realizovať náročný volebný program. Našlo sa len pár poslancov, ktorí celé volebné obdobie mali jediný program a to neustále
útoky vôči mojej osobe. Ale ani na nich sa nesťažujem, každý robí to, čo vie. Úspechy dosiahnuté v ťažkých podmienkach si cením o to viac.
Počas štvorročného obdobia (okrem toho, že sme zabezpečovali riadny chod MsÚ v situácii,
keď na mesto prechádzali nové kompetencie prenesené zo štátnej správy na samosprávu) bolo
mimoriadne dôležité, či a v akom rozsahu dokážeme využiť finančné zdroje zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a z fondov Európskej únie. Môžeme konštatovať, že sme boli mimoriadne
úspešní predovšetkým pri získaní financií z Európskej únie.
Po nástupe sme zabezpečili a zrealizovali rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, opravu fasády

mestského kultúrneho strediska, mestského
úradu a výstavbu spevnených plôch na Fučíkovej ulici. Paradoxne, práve predseda Spoločnej koalície navrhol a väčšinou poslancov bol
schválený návrh - nedokončiť tieto spevnené
plochy.
Potom nasledovali projekty, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Na dokončenie rozostavaného kultúrneho domu sme získali 60 mil. Sk.
Teraz je to Technologický inkubátor, ktorý slúži
podnikateľom celého regiónu. Po emóciách
okolo dokončenej základnej školy na Richterovej ulici, dnes v týchto priestoroch sídli Vysoká
škola v Sládkovičove, ktorá za prenajaté priestory platí nájomné vo výške 1,2 mil. Sk za rok
a v budúcom roku môže dosiahnuť sumu až 2,0
mil. Sk.
Je pripravená skládka stavebnej sute, ktorá
môže zabezpečiť mestu ročné príjmy vo výške
2,0 mil. Sk na obdobie 10 rokov. V súčasnosti
sa realizuje výstavba Kongresového, informačného a poradenského centra s relaxačným
komplexom na Termálnom kúpalisku Vincov
les. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky vo výške 100 mil. Sk. Samozrejme, mali
sme aj neúspešne projekty. Nikto nemôže mať
všetko, ale veľmi ľutujem, že nám nevyšiel
projekt Dom dôchodcov. Žiaľ, štát mal na tento
program málo financií a projekty nad 5 mil. Sk,
ako aj náš, boli vyradené, Neúspešný bol projekt „Prístupová komunikácia pre Priemyselný
park -Juh“. O problémoch týkajúcich sa tohto
projektu sme písali v predchádzajúcich číslach
našich novín. Teraz už vieme, že hlavný akcionár spoločnosti Mraziarne a.s. a mimochodom
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zakladateľ strany Prosperita Slovenska, podporuje jedného kandidáta na post primátora. Kedy
vznikla táto podpora? Pred vypracovaním projektu alebo potom? K tomuto článku pripájam
zoznam vypracovaných projektov s rozpisom
schválených finančných prostriedkov na ich
realizáciu. Vypracovali sme projekty v hodnote
463 mil. Sk a získali sme finančné prostriedky
vo výške 244 mil. Sk.
A čo plánujeme v budúcnosti? Predovšetkým pokračovať v bytovej výstavbe a v budovaní technickej infraštruktúry Priemyselného
parku - Juh. Pokúsime sa opätovne získať

oznamujeme občanom

finančné prostriedky na dom dôchodcov a na  
zabezpečenie rekonštrukcie základnej školy  
a mestského kultúrneho strediska. Plánujeme
dobudovanie Termálneho kúpaliska Vincov les,
vybudovanie športovej haly, cyklistických chodníkov a rekonštrukciu chodníkov na Fučíkovej
ulici. Získali sme už finančné prostriedky na
monitorovanie hlavnej ulice a inštaláciu kamerového systému budeme realizovať v blízkej
budúcnosti.
Doteraz vypracované projekty boli náročné
a bez skúseností by sme ich ťažko zvládli, to
isté sa týka i plánovaných investícií. Ak vyrátame podiel finančných zdrojov, ktoré získala
Slovenská republika z EÚ, tak Sládkovičovo
malo získať v tomto volebnom období približne 100 mil. Sk. V skutočnosti sme ich získali
až 246 mil. Sk. Ak vyrátame podiel finančných
prostriedkov, ktoré Slovensko dostane od EÚ
v budúcom volebnom období, Sládkovičovo by
malo získať finančné prostriedky vo výške 500
mil. Sk. To je výzva pre primátora.
Občania nášho mesta si v komunálnych voľ-

bách v roku 2006 musia si odpovdať na otázku:
„Kto je schopný takéto zámery zrealizovať?
Kto je schopný vypracovať projekty a následne ich implementovať tak, aby naše
Sládkovičovo aj v budúcnosti mohlo pokračovať začatou cestou rozvoja?“
Odpoveď na túto otázku sa dozvieme už 2. decembra 2006, kedy sa konajú voľby do orgánov
samosprávy obcí, to je voľba primátora mesta a
poslancov  mestského zastupiteľstva.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

PREHĽAD PROJEKTOV VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2002-2006
zoradené podľa výšky získaných finančných prostriedkov

p.č. názov projektu							        žiadané FP v tis. Sk                      príjem FP v tis. Sk
1
Kongresové, informačné a poradenské centrum s rekreačno - relaxačným komplexom 174 000			             100 0000
2
Technologický inkubátor INTEG Sládkovičovo					  59 548			                 59 548
3
Výstavba nájomných bytov 2 x 36 b. j. Sládkovičovo, Stred				  35 034			                 35 034
4
Technológia bazénov TK Vincov les Sládkovičovo 				  12 000			     	   2 000
5
Mestská poliklinika Sládkovičovo						    9 766				   9 766
6
Dobudovanie technických zariadení INTEG Sládkovičovo				    7 591				   7 591
7
Technické vybavenie pre nájomne byty 2 x 36 b. j. Sládkovičovo, Stred		    5 933				   5 933
8
Zberové vozidlo s lineárnym stlačovaním					    3 500				   3 500
9
Technické vybavenie individuálnej bytovej výstavby Zátišie				    3 500				   3 500
10
Čistiareň odpadových vôd TK Vincov les Sládkovičovo				    3 000				   3 000
11
Technická projektová dokumentácia Domu dôchodcov v Sládkovičove		    2 085				   2 085
12
Protidrogový program v Sládkovičove						    1 125				   1 125
13
Jazykové laboratórium Spojenej školy na Školskej ulici v Sládkovičove		       297				      297
14
Socha Alfonza Talamona							       250				      250
15
Rekonštrukcia r. k. kostola v Sládkovičove					       250				      250
16
Rekonštrukcia Mauzólea Karola Kuffnera, oprava strechy				       200				      200
17
Dobudovanie športových zariadení, oporný múr na ihrisku FK Slavoj Sládkovičovo	       150				      150
18
Oprava telocvične Spojenej školy na Školskej ulici v Sládkovičove			       100				      100
19
VÚC Trnava - Stretnutie folklórnych skupín					         20				        20
20
VÚC Trnava - Sládkovičovské kultúrne dni					         20				        20
21
VÚC Trnava - Prevencia zdravia						         16				        16
22
VÚC Trnava - Futbalový turnaj žiakov na počesť Ladislava Józsu			         10				        10
23
Prístupová komunikácia pre Priemyselný park - Juh, Sládkovičovo			  96 200				          0
24
Výstavba nájomných bytov 1 x 36 b. j. Sládkovičovo, Stred, rok 2006			  38 340				          0
25
Dom dôchodcov v Sládkovičove						  37 631				          0
26
Rekonštrukcia budovy MsKS Sládkovičovo					  25 543				          0
27
Rekonštrukcia budovy SŠ na Školskej ulici v Sládkovičove				  10 457				          0
28
Dobudovanie kanalizácie na Mierovej ulici 2004, 2005, 2006			    5 763				          0
29
Čistiareň odpadových vôd Nový dvor, 2004, 2005, 2006				    2 752				          0
30
Technické vybavenie nájomných bytov 1 x 36 b. j. Sládkovičovo, Stred, rok 2006	    1 678				          0
31
Vybudovanie multifunkčného ihriska pre šport					       250				          0
spolu	                  								
463 009		   	               244 395

oznamujeme občanom
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VYHLÁSENIE KANDIDÁTOV

pre voľby primátora mesta Sládkovičovo a pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove 2. decembra 2006. Mestská volebná komisia v Sládkovičove, v zložení Eva Tkáčová, predsedníčka komisie, Alica Dömötörová, podpredsedníčka komisie a členovia: Mgr. Arpád Farkas, Marian Gála a Ivan Polák, na zasadnutí dňa 12.10.2006
podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov preskúmala predložené kandidátne listiny
kandidátov na funkciu primátora mesta Sládkovičovo a kandidátne listiny kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove a zaregistrovala týchto kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky ustanovené zákonom:

Kandidáti na primátora mesta:
1. Anna Hauková, 		
2. Štefan Lauko, Ing.,  	
			
3. Anton Szabó, Ing., 	

48 r., súkromná podnikateľka, Sládkovičovo, J. Dalloša 1352, nezávislý kandidát,
48 r., súkromný podnikateľ, Sládkovičovo, Fučíkova 701, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komu
nistická strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,   
52 r., stavebný inžinier, Sládkovičovo, Z. Kodálya 1471, nezávislý  kandidát.

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove:

Volebný obvod 1 :
1.  Tibor Bagi, Mgr., 	
37 r., stredoškolský učiteľ, Sládkovičovo, Mierová 677, nezávislý kandidát,  
2.  Pavol Bartaloš, MVDr., 	 55 r., veterinárny lekár, Sládkovičovo, Jesenského 1198, nezávislý kandidát,
3.  Alexander Bende, 	
39 r., súkromný podnikateľ, Sládkovičovo, Fučíkova 7, nezávislý kandidát,
4.  Viliam Brunner, 		
47 r., stavebný technik, Sládkovičovo, J.Dalloša 1352, nezávislý kandidát,
5.  Pavol Doval, Ing., 	
46 r., štátny zamestnanec, Sládkovičovo, J.Kráľa 1423, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komu			
nistická strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická strana   
6.  Emil Dovalovszkí, 	
61 r., dôchodca, Sládkovičovo, Školská 210, SMER - sociálna demokracia,
7.  Edita Frantová, 		
48 r., podnikateľka, Sládkovičovo, Galantská 301, nezávislý kandidát,
8.  Mária Gálová, JUDr., 	
46 r., advokátka, Hviezdoslavova 510, Aliancia nového občana,
9.  Štefan Grunza, 		
38 r., živnostník, Sládkovičovo, Cukrovarská 237, Rómska iniciatíva Slovenska,
9.  Mária Halásová, Mgr., 	 49 r., pedagóg, Sládkovičovo, J. Dalloša 1350, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja,
10. Anna Hauková, 		
48 r., podnikateľka, Sládkovičovo, J. Dalloša 1352, nezávislý kandidát,
12. Alexander Karsay, Ing.,  	 51 r., elektroinžinier, Sládkovičovo, Z. Kodálya 1421,Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja,
13. Edita Katonová,		
48 r., riaditeľka MŠ, Sládkovičovo, Z. Kodálya 1427, nezávislý kandidát,
14. Roland Klokner, Mgr., 	 31 r., živnostník, Sládkovičovo, J. Kráľa 1326, SMER - sociálna demokracia,
15. Ján Kováč, 		
57 r., živnostník, Sládkovičovo, Cukrovarská 255, nezávislý kandidát,
16. Gábor Krommer, Bc., 	 25 r., ekonóm, Sládkovičovo, Lipová 1296, Strana maďarskejkoalície - Magyar Koalíció Pártja,
17. Štefan Lauko, Ing., 	
48 r., podnikateľ, Sládkovičovo, Fučíkova 701, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická 	
			
strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická strana,    
18. Pavol Macura, Mgr., 	
57 r., učiteľ, Sládkovičovo, Školská 1090, nezávislý kandidát,
19. Andrea Mažárová, Ing., 	 27 r., ekonómka, Sládkovičovo, Fučíkova 404, Strana maďarskej   koalície - Magyar Koalíció Pártja,
20. Viliam Mikeš, 		
60 r., mechanizátor, Sládkovičovo, Kpt. Nálepku 768, Strana maďarskej  koalície - Magyar Koalíció Pártja,
21. Štefan Mikuš, Ing., 	
57 r., súkromný podnikateľ, Sládkovičovo, Lipová 1305, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komu			
nistická strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická  strana      
22. Ján Pelec, Ing., 	
45 r., technik, Sládkovičovo, Sigetská 1678, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická strana, 	
			
Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická  strana      
23. Tibor Pethő, Ing., 	
38 r., štátny zamestnanec, Sládkovičovo, Sereďská 304, nezávislý kandidát,  
24. Terézia Pethőová, PhDr., 	52 r., vedúca odboru, Sládkovičovo, F. Kazincyho 1257, nezávislý kandidát,
25. Ladislav Piši, Ing., 	
24 r., strojný inžinier, Sládkovičovo, Z. Kodálya 1428, Strana maďarskej  koalície - Magyar Koalíció Pártja,
26. Milena Poláková, Ing., 	 49 r., prednostka, Sládkovičovo, Richterova 1108, SMER - sociálna demokracia,
27. František Ruman, 	
45 r., technik, Sládkovičovo, J. Dalloša 1370, SMER - sociálna demokracia,  
28. Adriana Slováková, Mgr., 	48 r., riaditeľka ŠZŠ, Sládkovičovo, Mlynská 943, SMER - sociálna demokracia,
29. Ladislav Szkladányi, Mgr., 	56 r., súkromný podnikateľ, Sládkovičovo, J. Kráľa 1243, Strana maďarskej  koalície - Magyar Koalíció Pártja,
30. Attila Takács, Mgr., 	
37 r., pedagóg, Sládkovičovo, Abrahámska 398, Strana maďarskej  koalície - Magyar Koalíció Pártja,
31. Peter Valo, 		
31 r., súkromný podnikateľ, Sládkovičovo, Fučíkova 84, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komu			
nistická strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická strana,      
32. Ivana Vavríková, 	
38 r., ekonómka, Sládkovičovo, Košútska 1494, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická 	
			
strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická  a kresťanská únia - Demokratická strana,      
33. Agáta Zelinková, 	
48 r., súkr. podnikateľka, Sládkovičovo, Mierová 659, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komunis			
tická strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,     
34. Béla Zsille, Bc., 	
50 r., správca nadácie, Sládkovičovo, Košútska 1085, Strana maďarskej  koalície - Magyar Koalíció Pártja.
Volebný obvod 2:
1.  Ján Németh, 		
54 r., technik, Sládkovičovo, Nový Dvor 1053, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Komunistická 	
			
strana Slovenska, Prosperita Slovenska, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana.     
Mestská volebná komisia nezaregistrovala nezávislého kandidáta pre
voľby primátora mesta Sládkovičovo Karela Boldiho, nakoľko ním priložená petícia s podpismi voličov mesta podporujúcimi jeho kandidatúru,
nebola v súlade s § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Mestská volebná komisia jednohlasne prijala uznesenie, že tento kandidát nepredložil
zákonom predpísanú petíciu so všetkými požadovanými náležitosťami
petície podľa § 21 ods. 2 citovaného zákona a z toho dôvodu ho v súlade
s § 22 ods. 1 bod c)  zákona  SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nezaregistrovala.
Karel Boldi proti rozhodnutiu Mestskej volebnej komisie v Sládkovičove podal žalobu na Okresný súd v Galante na vydanie rozhodnutia
o jeho zaregistrovaní  ako kandidáta na primátora mesta Sládkovičovo,
avšak súd dňa 23.10.2006 podanú žalobu zamietol. Proti rozhodnutiu
súdu nie je prípustný opravný prostriedok.  
         
Ing. Mária Gubíniová, zapisovateľka mestskej volebnej komisie
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URČENIE A ZVEREJNENIE VOLEBNÝCH roku 2006,
• 2 volebné obvody s nasledovným počtom poOBVODOV A POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO slancov, ktorí sa v nich majú zvoliť:
obvod - Sládkovičovo 12 poslancov,
ZASTUPITEĽSTVA, KTORÝCH BUDEME VOLIŤ    I.II.volebný
volebný obvod - Nový Dvor 1 poslanec,

• pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v Sládkovičove, ktoré sa budú konať dňa 2.
decembra 2006, päť volebných okrskov: 1. volebný okrsok - ZŠ Fučíkova ul. (pri pomníku),
2. volebný okrsok - ZŠ Školská ul. (školská
jedáleň), 3. volebný okrsok - ZUŠ Fučíkova
ul. (bývalé CVČ), 4. volebný okrsok - ZŠ Abrahámska ul., 5. volebný okrsok - Hordeum,
Nový Dvor,     
VOĽBY PRIMÁTORA A POSLANCOV MZ
• odpredaj bytu č. 2 -2 na II. poschodí bytového
domu s. č. 340 pre Romana Múcsku za cenu
Oznamujeme obyvateľom mesta, že v zmysle zákona č.63/2006 Z.z.
22 980,- Sk,
VOĽBY DO OBECNÝCH/MESTSKÝCH ZASTUPITEĽSTIEV A VOĽBY
• odpredaj pozemku parc. č. 184/7, zastavaná
plocha vo výmere 6 m2 pre M. Rumanovú,
STAROSTOV/PRIMÁTOROV OBCÍ sa uskutočnia dňa 2. decembra 2006 v čase
00
00
•
po vyhlásení verejno-obchodnej súťaže odod 7. hod. do 20. hod. V meste Sládkovičovo bolo vytvorených 5 volebných
predaj
pozemku parc. č. 987/9  zastavaná plookrskov na vykonanie volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupicha
vo
výmere 23 m2 pre Mgr. Petra Poláka,   
teľstva a to nasledovne:
• po vyhlásení verejno-obchodnej súťaže odVolebný obvod č. 1
predaj pozemku parc. č. 2789/10 zastavaná
Volebný okrsok č. 1 v Základnej škole maď. pri pomníku na Fučíkovej ulici č. 425, do tohto
plocha vo výmere 547 m2 pre Martina Mikuokrsku sú zaradení voliči bývajúci na uliciach: Fučíkova od č. d. 73 do 145, od 263 do 292,
ša,   
od č. d. 324  do 371, od 400 do 462, č. d. 1147, 1661, 1726, Školská, Galantská, Jesenského,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta SládSeredská, Richterova, Krátka, Mierová a  Z.Kodálya.
kovičovo č. 52 Štatút Mestskej polície SládVolebný okrsok č. 2 v Školskej jedálni ZŠ na Školskej ulici č. 1087 pre voličov bývajúcich
kovičovo.
v uliciach: Devátova, Mlynská, Košútska a na Sídl. J. Dalloša.
Diskusia:
Volebný okrsok č. 3 v Základnej umeleckej škole (býv. CVČ) na Fučíkovej ul. č. 4 pre  voličov
• primátor mesta informoval prítomných o prábývajúcich na uliciach: Fučíkova od č. d. 1 do 72, od 691 do 743 a č. 1101, 1499, SNP, Kpt.
cach na stavbe „Sládkovičovo - kongresovo,
Nálepku, Záhradnícka, Železničná, Budovateľská, Janka Kráľa, F.Kazinczyho, Muškátova, Liinformačné a poradenské centrum s rekreačpová.
no- relaxačným komplexom Vincov les“, na  
Volebný okrsok č. 4 v Základnej škole maď. na Abrahámskej ul. č. 385 pre voličov bývajúktoré mesto obdržalo finančné prostriedky.
cich na uliciach: Cukrovar, Cukrovarská, Fučíkova od č. 372 do 374, Abrahámska, Cintorínska,
Ďalej informoval, že plavecký bazén bol odHviezdoslavova, Pionierska, Sigetská a Dánoš.
stavený z dôvodu nesprávneho dávkovania
Vo volebnom obvode č. 1 sa volí 12 poslancov.
chemikálií, následkom čoho došlo k výraznéVolebný obvod č. 2
mu zníženiu Ph vody,  
Volebný okrsok č. 5 v objekte  Hordeum Nový Dvor pre voličov bývajúcich na Novom Dvore.
• primátor mesta informoval prítomných o inciVo volebnom obvode č. 2 sa volí 1 poslanec.
dente skupiny mladých ľudí, pri ktorej došKaždý volič obdrží do 7.11.2006 oznámenie o čase konania volieb, o mieste volebného okrlo k ublíženiu na zdraví Andora Magyaricsa,
sku, kde môže voliť, s poučením ako sa má voliť.
tento incident podľa neho nemal národnostný
charakter, ako sa niektoré média vyjadrujú,
• JUDr. Ružič uviedol, že sa informoval na polízároveň sa zaujímal o skutočnosť, akým spôcii, kde mu bolo oznámené, že prípad je
40. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
sobom boli určené kritéria na výber dodávav štádiu  vyšetrovania,
ZASTUPITEĽSTVA
teľa, žiadal o uvedenie nasledovných skutoč- • poslanec Ing. Lauko vystúpil v mene  spoločV SLÁDKOVICOVE 30.8.2006 ností: kto sleduje technickú stránku prác, kto nej koalície a vyslovil poľutovanie nad vznikpreberá práce od dodávateľa, kto kontroluje
nutým incidentom, spoločná koalícia sformuRokovanie 40. zasadnutia MZ viedol primáfaktúry, kto si zoberie na zodpovednosť, keď
lovala vyhlásenie, v ktorom sa dištancujú od
tor mesta Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa
práce nebudú kvalitne vykonané, alebo prínárodnostných problémov a text vyhlásenia
schváleného programu. Ing. Doval žiadal doplniť
padne budú práce predražené,
prítomným prečítal,
program o problematiku TK Vincov les a primá- • poslanec Ing. Lauko sa dotazoval, prečo po- • primátor mesta informoval prítomných o finantor mesta o vysvetlenie incidentu vzniknutého
slanci MZ neboli informovaní o nutnosti vyčných prostriedkoch z Ministerstva kultúry SR
medzi skupinou mladých ľudí, pri ktorej došlo
konania prác naviac na Termálnom kúpalisku
vo výške 200 tis. Sk, ktoré mesto obdržalo na
k ublíženiu na zdraví Andora Magyaricsa.
VL, pretože výsledná suma 1 340 tis. Sk
rekonštrukciu Mauzólea Karola Kuffnera,
V interpelácii poslancov vystúpili:
za  tieto práce je vysoká.
na opravu strechy a krovu a zároveň infor• p. Katonová upozornila na vlhkosť  na stenách Na interpelácie poslancov zodpovedal primátor
moval tiež o finančných prostriedkoch, ktoré
v zdravotnom stredisku na Sídl. J. Dalloša.
mesta.
mesto obdržalo z Trnavského samosprávne• poslanec Ing. Lauko uviedol, že kúpalisko je Kontrolu plnenia uznesení z 38. a 39. MZ vykoho kraja na 4 projekty,
možné hodnotiť pozitívne, ale dotazoval sa na nal JUDr. Ružič, hlavný kontrolór mesta.
• poslanec Ing. Lauko sa informoval, či sa už
technológiu, či nie je zastaralá a či práve ona Poslanci MZ na 40. MZ prerokovali a schválili
začalo s prácami na spojení ulíc Fučíkova a
nespôsobila dvojdňové odstavenie plavecké- nasledovné uznesenia:  
Z. Kodálya,
ho bazénu.
• Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného • primátor mesta uviedol, že realizácia sa usku• poslanec Ing. Doval vyzval primátora mesta,
kontrolóra mesta na II. polrok 2006,
toční po vyčlenení finančných prostriedkov
aby zaujal stanovisko, či vybraná technológia • úpravu rozpočtu mesta k 31.8.2006,
a to cca 250 tis. Sk,
spĺňa všetky parametre a či nie je zastaralá, • správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok   • poslanec Ing. Doval sa informoval o situácii
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.8.2006  č. 632/
MZ - 2006 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove bude mať 13  poslancov, ktorí budú
zvolení v 2 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa Sládkovičovo bude zvolených 12 poslancov.
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa Nový Dvor bude zvolený 1 poslanec.

oznamujeme občanom

   futbalu v meste. Primátor informoval o založení mestského futbalového klubu, ale napriek
snahám sa mužstvu nedarí,
• E. Dovalovszkí požiadal predsedu Komisie
verejného poriadku o označenie prechodu
pre chodcov na Sigetskej ulici a pri r.k. kostole, primátor uviedol, že od firmy Stavcent
Diakovce bude vyžiadaná cenová ponuka
a následne vyznačený prechod pre chodcov.
•  poslanec Ing. Karsay žiadal obmedzenie rýchlosti na celej  Fučíkovej ulici na 40 km/h,
• p. Sudová poukázala na riešenie neprehľadného výjazdu z Devátovej ulice,
• poslanec p. Dovalovzskí požiadal poslancov
MZ, aby si spomenuli na poslanecký sľub
a zveľaďovali a chránili mestský majetok,
• poslanec Ing. Doval sa informoval o oprave telocvične, ktorá bola vykonaná cez prázdniny,
• primátor informoval, že do výber. konania
na riaditeľa Inkubátora sa nikto neprihlásil,   
• primátor mesta Ing. Anton Szabó na záver
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

OZNÁMENIE

Mesto Sládkovičovo ani tento rok
nezabudlo na starých občanov
nášho mesta a tak ako každý rok, aj
v roku 2006 im chce prispieť malou
výpomocou k blížiacim sa sviatkom.
Na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva, tento rok to bude
peňažný príspevok, na ktorý majú
nárok obyvatelia nášho mesta,
ktorí v roku 2006 dovŕšia 70 rokov
svojho života a starší.

V Ý Z VA

Prosíme dôchodcov nášho mesta,
ktorí v roku 2006 dovŕšia 70 rokov
svojho života a starších, aby sa
od 15. do 16. novembra 2006 prihlásili v pokladni mestského úradu, kde
si môžu prevziať peňažný príspevok
vo výške 400,- Sk. Je potrebné preukázať sa občianským preukazom.
Kto si zo zdravotných dôvodov
nemôže prevziať peniaze, môže tak
urobiť ním poverená osoba.
Aj v tomto prípade je potrebný
občiansky preukaz dôchodcu.
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41. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V SLÁDKOVICOVE 11.10.2006

MZ sa konalo v rokovacej miestnosti Technologického inkubátora Inovatech Sládkovičovo, otvoril ho a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného
programu.
V interpelácii poslancov vystúpili :
• p. Katonová žiadala rozšíriť možnosť použitia
nák. poukážok občanov nad 70 rokov, ktoré
dostávajú ako finančný príspevok mesta, aj
v ďalších predajniach mesta. Poslanci MZ návrh odporučili realizovať,
• p. Dovalovszkí sa dotazoval na ďalšie budovanie spevnených plôch na Fučíkovej ulici Odpovedal primátor mesta: práce boli prerušené
pre vysoké ceny,
JUDr.Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta, vykonal kontrolu plnenia uznesení č. 628 - 633
a konštatoval, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci MZ na 41. zasadnutí  prerokovali
a schválili nasledovné uznesenia:
• poskytnuté finančné prostriedky z Fondu
národného majetku SR v sume 120 550,-Sk
použiť ako kapitálové výdavky na realizáciu
rozvojových programov obce, konkrétne na
rekonštrukciu chodníka na Pionierskej ulici
zámkovou dlažbou,
• odpredaj pozemkov podľa LV 1 705 vo výmere
720 m2 pre p. Bartaloša,
• finančný príspevok vo výške 10 000,-Sk

na kúpu elektrokoagulačného prístroja,
• finančný príspevok vo výške 10 000,-Sk na rekonštrukciu nájomného bytu na bezbariérový
• Pracovný poriadok MsÚ Sládkovičovo.
Poslanci MZ na 41. zasadnutí  prerokovali
a odporučili zvolať mimoriadne pracovné zastupiteľstvo k žiadosti Termálneho kúpaliska Vincov les s.r.o. Sládkovičovo o preklenovací úver
a k návrhu zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sládkovičovo na rok 2006.
Diskusia:
• Ing. Doval žiadal vyzvať Železnice SR k oprave betónového plota pri železničnej stanici,
• odpovedal primátor mesta so Železnicou SR
bolo viac rokovaní, aj stavebné konanie, pre
nedostatok financií ŽSR plot doteraz neopravili,
• Ing. Lauko poukázal na nevyhovujúce parkovanie pri železničnej stanici, žiadal hľadať
riešenie,
• Ing. Poláková vyzvala predsedov komisií pri
mestskom zastupiteľstve, aby predložili požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2007 najneskôr do 20.10.2006,
• p. Sudová oznámila kandidátom do volieb
do orgánov samosprávy mesta, že vylepovanie plagátov zabezpečí MsKS bezplatne,
• primátor mesta oznámil, že 25.10.2006 sa
uskutoční futbalový turnaj mladších žiakov
na počesť rodáka Sládkovičova Ladislava
Józsu.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

VÝZVA OBYVATEĽOM MESTA SLÁDKOVIČOVO

Žiadame obyvateľov mesta Sládkovičovo, ktorí bývajú na uliciach, kde je zavedená kanalizácia a sú na ňu napojení, aby sa v prípade, že za používanie kanalizácie
NEPLATIA, nahlásili na telefónnom čísle: 784 09 26 alebo osobne v kancelárii Technického a bytového podniku Sládkovičovo s.r.o. na Sídlisku J. Dalloša 1189.
V decembri 2006 bude uskutočnená kontrola napojených objektov formou zavedenia kamery do kanalizačného potrubia. Ak budú zistení neplatiči, ktorí sa nenahlásili, budú tvrdo sankcionovaní.
V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb občanom, Vás žiadame o spoluprácu. Keď všetky subjekty napojené na kanalizáciu začnú platiť za poskytované
služby odkanalizovania, zvýši sa úroveň poskytovaných služieb, nebude upchatá
kanalizácia.
Získame dostatok finančných prostriedkov na prečisťovanie upchatých častí kanalizácie a tým odstránime nepríjemný zápach, ktorý sa občas rozlieha mestom.
Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že táto výzva bude mať kladnú odozvu.
Ing. Ladislav Takács

Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada stretnutie so seniormi 24. novembra 2006 o 14 hod. v škole na Richterovej ul.  
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2005 dovŕšili vek 70 rokov a starší. Tu uverejnenú prihlášku prosím
vyplňte a odovzdajete v knižnici v podnikateľskom inkubátore INOVATECH alebo na MsÚ.

PRIHL ÁŠK A

meno ..................................................................................., narodený ..............................................,
bytom ...................................................................................................................................................,
sa týmto prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 24.11.2006.
..........................................................

naše školy
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PRÁVNICKÁ
FAKULTA
VYSOKEJ
ŠKOLY

V SLÁDKOVICOVE

Začiatkom októbra sa v Sládkovičove výrazne zvýšil počet mladých ľudí a už to neboli návštevníci kúpaliska. Tento úkaz sa u nás stane
pravidelným a v najbližších rokoch bude počet
mladých ľudí v októbri vždy výrazne narastať.
Po prázdninách, začiatkom októbra, totiž
štartujú vysokoškoláci akademický rok. Pre
mnohé slovenské univerzitné a vysokoškolské
mestá je tento jav dobre známy a aj Sládkovičovo si na „prílet vysokoškolákov“ bude musieť zvyknúť. V tomto článku by som sa rada
zamyslela nad tým, čo nová situácia prinesie
nášmu mestu, jeho občanom, podnikateľom...
Vlani začala svoju činnosť Vysoká škola v
Sládkovičove a to externým štúdiom na fakulte
v odboroch verejná politika a verejná správa a
sociálna práca. To znamenalo pre Sládkovičovčanov, že počas niektorých víkendov sa v uliciach mesta objavilo množstvo nových tvárí
a na našich parkoviskách (a často aj mimo
nich) veľa áut.
V tomto akademickom roku bolo slávnostne
zahájené štúdium na právnickej fakulte Janka
Jesenského, kde v dennom aj externom štúdiu
bude v prvom ročníku študovať 301 študentov.
Jej dekanom sa stal profesor JUDr. Mojmír
Mamojka, CSc. a na slávnostnom otvorení sa
zišli mnohé významné osobnosti slovenskej
akademickej obce politického života. Vo svojom úvodnom prejave vytýčil študijné aj vedecké ciele novej fakulty súkromnej vysokej
školy, mimoriadne fundovane zhodnotil situáciu
v našom právnom systéme. Budúcim právnikom
prehovoril do srdca a vysoko vyzdvihol v prvom
rade nutnosť morálneho kreditu každého právnika, prokurátora, sudcu, či advokáta.
Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o vznik
vysokej školy a jej novej právnickej fakulty.
Nebudeme vymenovávať všetky významné
osobnosti, ale spomeniem poďakovanie, ktoré
patrilo primátorovi Sládkovičova Ing. Antonovi
Szabóovi, poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníkom MsÚ na čele s prednostkou
Ing. Milenou Polákovou.

Budova na Richterovej ulici, ktorá mala byť
pôvodne základnou školou, sa stala sídlom
školy vysokej. Práve možnosť využitia tejto budovy, ktorú má škola v prenájme, bola jedným
z tých pozitívnych faktorov pri zriadení školy.
No a znova sa dostávame k otázke: „Čo
prinesie existencia vysokej školy nášmu mestu?“. V odpovedi pozitíva rozhodne prevažujú
nad negatívami. Výrazne sa zvýšil kredit nášho
mesta, dozvedelo sa o ňom veľké množstvo
ľudí na Slovensku a vďaka spolupráci štátov
V4, aj v okolitých štátoch. Prišli k nám nielen
študenti, ich rodičia, ale aj profesori, ktorí sú
významnými členmi akademickej obce. Budú
tu bývať, budú tu študovať, zabávať sa, relaxovať, nakupovať... Je teraz na nás, ako túto
šancu zviditeľniť sa, využijeme.
Prvým spoločným problémom školy a mesta
je ubytovanie študentov denného štúdia. Vedenie školy sa už v septembri obrátilo na občanov mesta a niektorí sa nesmelo podujali poskytnúť študentom podnájom. Čas ukáže, ako
tento systém, ktorý je v iných vysokoškolských
mestách obvyklý, bude fungovať u nás. V najbližších rokoch bude určite postavený internát,
ale mnohí študenti dávajú prednosť ubytovaniu
v súkromí.
Príliv mladých určite potešil majiteľov
obchodov, reštaurácií, barov
a kaviarní, lebo študenti
rozšírili ich klientelu. Zvýšil
sa záujem o internet a využitie počítačov, je veľký dopyt po odbornej literatúre,
po informáciách a naša knižnica

aj počítačové pracovisko sa budú musieť tejto
situácii prispôsobiť.
Výrazne sa prejavil nedostatok športovísk,
ktoré by poskytдш možnosť relaxu a  chýba aj
kino. Dúfame, že mesto aj podnikatelia sa novej
situácii rýchlo prispôsobia a využijú šancu, aby
obidve strany - škola aj mesto - prosperovali.
Prajeme aj menom redakcie Vysokej škole v Sládkovičove mnoho úspechov, aby sa jej
profesorskému zboru
podarilo splniť
všetky predsavzatia a štu
dentom veľa
úspechov
v štúdiu.
ES

Škola volá!

Po dvoch radostne prežitých mesiacoch sa 4.
septembra 2006 znovu otvorili brány škôl. Nebolo tomu inak ani v Sládkovičove, kde sa otvorili
brány Základnej školy Sándora Petőfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom
maďarským.
Veselé deti čakali ich učitelia i pani Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka základnej školy a náš
pozvaný hosť Ing. František Hontvári, starosta
obce Malá Mača. Všetko bolo pripravené na otvorenie školského roka. Žiaci sa zoradili pod vedením svojich triednych učiteľov.
Slávnostný príhovor mala riaditeľka p. Mgr.
Zuzana Kovácsová. Na úvod privítala prváčikov,
ktorí prvýkrát prekročili prah našej školy. Predstavila deťom novými prvkami rozšírené detské ih-

risko, ktoré zabezpečí deťom väčšiu možnosť na
zábavu a šport. Prváčikov a ich rodičov potešila
správou, že Nadácia Rákóczi Szövetség podporila školské začiatky prváčikov 10.000 forintovým
príspevkom. Popriala žiakom, pedagógom a zamestnancom školy veľa úspechov a výdrže. Po príhovore
p. riaditeľky sa slova ujal Ing. Hontvári, ktorý zvlášť
pozdravil žiakov z Malej Mače, poprial všetkým dobrú
spoluprácu. Po slávnostnom otvorení školského
roka sa žiaci 1 - 4. ročníkov so svojimi učiteľkami
presunuli do svojich tried, kde prevzali balíček,
obsahujúci zošity, obaly na zošity, farebné ceruzky, perá a knihy, ktoré im darovala škola.
Na záver by som chcela popriať všetkým pedagógom veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a žiakom veľa vytrvalosti, radosť zo života
na škole.                        
Mgr. Ágota Mészárosová

LETNÝ TÁBOR L’UDOVÝCH REMESIEL

Ešte bola tuhá zima, keď sme začali rozmýšlať nad letnými programovými možnosťami pre mládež.
Spomenúc si na staré dobré letné prázdniny, ktoré sa nezaobišli bez letných táborov, skoro naraz
sme povedali: „Zorganizujme letný tábor v Sládkovičove“. MO Csemadoku, mládežnícka skupina SMK
a Súkromná stredná odborná škola spoločnými silami zorganizovali letný tábor, ktorého témou bola
remeselnícka tvorba. Tábor sa konal v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Sládkovičove
od 21. do 25. augusta.
Podarilo sa nám prostredníctvom projektu prispieť finančne na organizovanie tábora, takže účastníci zaplatili len symbolickú sumu. Začiatkom júna sme začali propagovať tábor v okolitých obciach,
školách. Záujemcovia sa prihlásili z rôznych miest a obcí a príhlásilo sa nám 32 mladých ľudí.
Remeselnícke práce sa konali pod vedením šikovnej a mnohostrannej Szanyi Mariky a Erdélyi
Istvána. Krok za krokom s veľkou trpezlivosťou vysvetľovali mladým postupy práce pri tkaní a pradení
sa účastníci mohli naučiť vyrábať z kože, šúpolia, rafie a drôtu rôzne úžitkové a dekoračné predmety.
Každý si mohol nájsť takú činnosť, ktorá mu bola najbližšia. Remeselnícke činnosti spestrili ľudové hry,
športové aktivity. Po večeroch sa zabávalo ľudovými tancami, diskotékou a nechýbalo ani karaoke.
V mnohom pomohli organizátorom sládkovičovskí dôchodcovia, ktrorí neraz prekvapili obyvateľov
tábora zákuskami, koláčmi a ovocím, dokonca nám boli veľmi nápomocní pri príprave večere. Účastníci sa mohli oboznámiť s históriou mesta, starými zvykmi a remeslami na spoločných posedeniach
s dôchodcami. Mnohí boli prekvapení, ako zaujímavo trávili voľakedy mladí ľudia svoj voľný čas
a pritom vtedy ani nepočuli o počítačoch, televízoroch a ani o iných „moderných“ hrách.
Posledný deň sme pripravili menšiu výstavu z predmetov, diel a ostatnej tvorby účastníkov tábora.
Výstavu spestrila teta Eva Somogyiová ukážkou práce na vlastnom tkáčskom stave. Ujo Kupka nám
predviedol svoju majstrovskú zručnosť v pletení košov a drevorezbe. Neskôr si mohli aj mladí vyskúšať
prácu na krosnách, pletenie košov, rezbu okrasných kvetín z dreva.
Na konci tábora sme boli všetci trocha unavení, ale boli sme aj plní energie, keď sme videli spokojnosť a vďaku účastníkov a ich prosbu, aby sme takýto tábor zorganizovali aj budúci rok, lebo oni prídu
určite aj o rok.... a pre toto sa to už oplatilo... Touto cestou by sme sa chceli poďakovať každému, kto
nám pomáhal pri organizovaní tábora, a srdečná vďaka prednášateľom, sponzorom, organizátorom
a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tábora. Ešte raz: ĎAKUJEME!!!
Gabriela Herczog a Andrea Mažárová, Súkromná stredná odborná škola

Šarkany a tekvice

Dva tradičné atribúty jesene boli motívom krásneho piatkového poobedia, ktoré si na školskom
ihrisku užili žiaci Spojenej školy v Sládkovičove.
Príprava bola neľahká, ale určite zaujímavá. Deti
vyrezávali a zdobili tekvičky a zo špajlí a papiera lepili šarkanov. Počasie bolo typicky jesenné,
svietilo slniečko a fúkal ten správny vietor.
Šarkany však veľmi nelietali. Malým majstrom
asi chýbalo to správne modelárské know how.
Na budúci rok CVČ určite zorganizuje modelársky krúžok alebo aspoň školenie. Čo chýbalo
šarkanom na leteckých parametroch, to vylepšili
naozaj krásnym a nápaditým designom, krásnymi farbami a nápaditými vzormi. Porota vyberala
veľmi zodpovedne a ocenila najšikovnejších konštruktérov sladkosťami a darčekmi.
Tekvičky zas rozžiarili školský dvor svojimi
krásnymi farbami jesene. Deti vytvorili mimoriadne pekné, priam sochárske diela, ktoré zaujali
predovšetkým svojim vtipom.
Všetky deti, pedagógovia, obetaví rodičia, aj
prarodičia, ktorí sa jesenného stretnutia zúčastnili, si domov odniesli kopu krásnych zážitkov. Tentoraz, viac ako inokedy, platilo olympijské heslo:
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“.
Takýchto podujatí, ktoré vytvárajú pocit spolupatričnosti medzi školou a deťmi, ale aj rodičmi,
bude škola určite organizovať stále viac a viac.
Prispievajú nielen k rozvoju voľnočasových aktivít žiakov, ale aj k vytvoreniu školskej komunity.
Nie je veľa príležitostí neformálne sa stretnúť s deťmi, ich učiteľmi a rodičmi. Spoločné
podujatia istotne prispivajú k vytváraniu dobrých
vzťahov a pocitu spolupatričnosti.                   ES

naše školy
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AKO SME SA PRIPRAVILI NA ŠKOLSKÝ ROK

           Ani sme sa nenazdali ako rýchlo ubehli dva mesiace prázdnin a
       opäť sme v škole. V tomto školskom roku navštevuje základnú školu
363 žiakov, ktorých vyučuje 24 pedagógov. Škola má 18 tried, z toho na
prvom stupni 4 triedy s jazykovým variantom (vo všetkých triedach sa vyučuje anglický jazyk, uvítali by sme záujem aj o nemecký jazyk). Od októbra
budú opäť na škole pracovať rôzne krúžky v rámci vzdelávacích poukazov, tradičné i podľa požiadaviek žiakov. Žiaci sa na krúžky pri škole aj pri
CVČ mohli prihlásiť do konca septembra. Na škole je 5 špeciálnych učební:
odborná učebňa na výučbu prírodovedných predmetov, cvičná kuchynka,
počítačová učebňa, školské dielne a novootvorené jazykové laboratórium.
Jeho realizácia sa uskutočnila na základe vypracovaného projektu podaného na Ministerstvo školstva SR. Z celkovej sumy 456 tis. Sk sme získali
od Ministerstva školstva 291 tis. Sk, príspevok zriaďovateľa bol 100 tis. Sk,
združenie rodičov prispelo 50 tis. Sk, 15 tis. Sk financovala škola z príjmov
za prenájom telocvične a rodič pán Füzék sponzorsky vymaľoval učebňu.
Záujem o školský klub je veľký, otvorili sme tri oddelenia, ktoré navštevujú
žiaci I. stupňa a dochádzajúci žiaci II. stupňa ZŠ.

V letných mesiacoch sa uskutočnila rekonštrukcia telocvične. Preinvestovalo sa 208 tis. Sk, z toho príspevok zriaďovateľa bol 100 tis., zostávajúcich 108 tis. financovali spoločne podľa počtu
žiakov Spojená škola, Základná škola s VJM s MŠ S. Pethöfiho a SSOŠ.
Vedenie školy touto cestou ďakuje firme Saving plus za včasné ukončenie
rekonštrukcie.
Ďalšou rekonštrukciou počas prázdnin prešla vstupná brána ZŠ na Školskej ulici. Zriaďovateľ urobil prekládku brány až ku škole, čím sa vytvoril
priestor na parkovanie áut pre rodičov. Brána má automatické otváranie
a všetky výdavky financovalo mesto Sládkovičovo. Túto bránu po prvýkrát
prekročili aj 46 prváčikov, pre ktorých rodičovské združenie pripravilo na
uvítanie malé darčeky.
Veríme, že všetko to, čo sa nám podarilo počas prázdnin zrealizovať
a  vzájomná spolupráca s rodičmi vytvorí  pre žiakov také prostredie a podmienky,  aby sa im u nás páčilo a dosahovali čo najlepšie výchovno-vyučovacie výsledky.                                             
Mgr. Annamária Mészárosová,

VÝSTAVA MÔJ NAJKRAJŠÍ VÍKEND

Do 6. ročníka výtvarnej súťaže sa zapojili všetky ŠZŠ okresu Galanta. Cieľom súťaže bolo
podporiť u žiakov rozvoj kreativity a fantázie a podnietiť ich k výtvarnému prejavu. Takéto súťaže
prispievajú k obohateniu výtvarnej činnosti na školách a aj v tomto školskom roku preukážu žiaci
svoj talent v ďalšom ročníku našej výtvarnej súťaže.
V podnikateľskom inkubátore INOVATECH v Sládkovičove sa na vernisáži výstavy stretli autori
kresieb, ich pedagógovia, organizátori, hostia i primátor mesta Ing. Anto Szabó. Žiaci našej špeciálnej školy si na túto slávnostnú príležitosť pripravili pekný kultúrny program.
V rámci vernisáže sa uskutočnilo aj odovzdanie diplomov a cien 2. ročníka výtvarnej súťaže
detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja - Farebný svet Rómov. Zo Sládkovičova
získali ocenenie Roman Slepčík, Júlia Moravčíková, Sabrina Lakatošová, Peter Lakatoš a Jozef
Petrovič. Oceneným malým výtvarníkom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov a všetkých
občanov pozývame na výstavu.                                                                                                  ES

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Vítame možnosť prihovoriť sa vám touto cestou a povedať vám pár slov o nás. Naša jazyková
škola otvára už svoj piaty školský rok vo vašom meste. Naše začiatky si pamätá bývalá budova
knižnice, kde prebiehali prvé lekcie anglického jazyka s veľkým počtom kurzantov v každej jazykovej úrovni. Dve lektorky anglického jazyka - Mgr. Daniela Palkovičová a Mgr. Barbora Palkovičová - za 5 rokov svojho pôsobenia v Sládkovičove. celkovo odučili 300 študentov.
V tomto školskom roku sme začali v budove Inovatechu na 2. medziposchodí nad knižnicou
a otvorili sme:
•
•
•
•

kurzy anglického jazyka pre úplných začiatočníkov,
kurz francúzskeho jazyka pre začiatočníkov,
anglický jazyk pre mierne pokročilých,
anglický jazyk pre pokročilých + konverzácia.

Naša jazyková škola je súkromnou jazykovou školou a akreditovanou školou MŠ SR, vyučuje klasickým spôsobom v kombinácii s modernými
metódami a používaním modernej audiovizuálnej techniky. V tomto roku sme otvorili tri elokované školy v Trnave a počet našich študentov vzrástol
na 600. Sme otvorení nielen novým záujemcom, výberu ďalších cudzích jazykov a novej metodike výučby cudzích jazykov, ale aj novým lektorom,
ktorých zaškolíme pod vedením profesionálov.
Záverom mi dovoľte vždy, keď vyjde ďaľšie číslo novín, urobiť krátky kurz angličtiny:
my v jazykovej škole používame slovko level - čo znamená dosiahnutú vedomostnú úroveň daného jazyka a certicate – je slovom označujúcim
osvedčenie a tým overenie vašich vedomostí. Učte sa cudzie jazyky, aj naša Súkromná jazyková škola vám pomôže.
Takže dojazykovania nabudúce!                                                                                                                      Mgr.Daniela Palkovičová, zriaďovateľka

kultúra
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KAŽDÝ MÁ SVOJHO LEONA

Vo veľkej sále podnikateľského inkubátora INOVATECH hosťovalo bratislavské divadlo Wustenrot
s inscenáciou muzikálu vvvv „Každý má svojho Leona“ v ktorom sa našim divákom predstavili Pavol
Peschl, Jarmila Hittnerová a Martin Nikodým. Tento známy televízny moderátor, cestovateľ a výborný
fotograf divákom ukázal ďalšiu stránku svojej osobnosti - zmysel pre humor, výborný herecký aj spevácky prejav. Na veľkom javisku sa výborne zúročila nápaditá scéna aj svetelné efekty, ktoré dodávali
muzikálu ten správny „šmrnc“. Jarmila Hittnerová, ktorú naše deti poznajú z rozprávok divadla ZANZARA, ktoré u nás viackrát hosťovalo, potešila divákov výborným speváckym výkonom a expresívnym pojatím svojej roli mierne švihnutej textárky. Toto predstavenie nám priblížilo svet muzikálu hneď dvakrát
- raz svojim obsahom a druhýkrát svojou vydarenou formou.                                                             ES

ÚJ HAJTÁS
NA CESTÁCH

Folklórny súbor Új Hajtás ani cez letné prázdniny neoddychoval. Počas horúcich letných dni absolvoval vystúpenia, ktorými reprezentoval naše
mestečko. 5. augusta sa tanečníci predstavili na
prvých obecných dňoch v Malej Mači. 19. a 20.
augusta tancovali v Tomášove a Kolárove na Svätoštefanských dňoch. Prázdniny ukončili vystúpením v Nitranoch, kde zožali tak, ako všade veľký
úspech. Tak bolo i na prvom jesennom vystúpení
1.10. v Seredi, na podujatí miestnej ľudovej školy
umenia. 13.10. sa súbor vybral do maďarského
mesta Pécs, aby reprezentoval Sládkovičovo na
európskom festivale maďarov, ktorý trval do 15.
októbra. Okrem vystúpenia na galavečere podujatia sa naši tanečníci predstavili publiku
i v obciach Pellérd a Pécsvárad. Účasť na
takomto festivale prispeje k tomu, aby účastníci
tohto veľkolepého podujatia spoznali našu krajinu, mesto a v neposlednom rade umenie našich
mladých ľudí.                      Mária Szabóová

CENA ALFONZA TALAMONA

Dňa 6. októbra 2006 sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia najväčšieho talentu 20. storočia maďarskej literatúry na Slovensku - Alfonza
Talamona. Alfonz Talamon, držiteľ Madáchovej
ceny, už nie je medzi nami. Jeho pamiatku sme si  
pripomenuli na slávnostnom spomienkovom akte,
ktorý sa začal v miestnom cintoríne v Sládkovičove krásnymi slovami, ktoré predniesla evanjelická
farárka Andrea Lukačovská.
Po kladení vencov slávnostný akt pokračoval
večerným programom vo veľkej sále technologického inkubátora INOVATECH. Prítomných privítal  
primátor mesta Ing. Anton Szabó. V kultúrnom
programe si diváci v podaní Rity Tóthovej vypočuli úryvky z diel Alfonza Talamona. Vynikajúce
vystúpenie pani Tóthovej prevádzala muzika Andora Bujáka, Zoltána Bohusa a Ota Antala.
V ďalšej časti programu básnik Zoltán Hizsnyai rozprával o literárnej tvorbe Alfonza Talamona. V záverečnej časti podujatia prítomní predstavitelia Spoločnosti maďarských spisovateľov
na Slovensku odovzdali Cenu Alfonza Talamona
spisovateľovi Lajosovi Grendelovi. Cena Alfonza
Talamona bude udeľovaná v budúcnosti každý
rok najlepšiemu tvorcovi maďarskej prózy na Slovensku.

POĎAKOVANIE

So smutným, ale vďačným srdcom ďakujeme každému, kto prišiel
na cintorín a do kultúrneho domu úctiť si pamiatku môjho milovaného syna
a dobrého brata, spisovateľa
Alfonza Talamona,
pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Zvlášna patrí vďaka primátorovi mesta Antonovi Szabóovi
a pani Eve Sudovej za ich neúnavnú prácu. Ďakujeme za kvety a vence.           Milujúca matka a brat

kultúra
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FESTIVAL
UMELECKÉHO
PREDNESU

Vansovej Lomnička je jednou z najprestížnejších slovenských súťaží v prednese poézie a prózy. Na tohoročnej súťaži, ktorá sa konala v októbri v Banskej Bystrici, sa zišlo 29 najlepších recitátoriek z celej našej vlasti a opäť medzi nimi nechýbala ani reprezentantka Sládkovičova - pani
Anna Pokorná, ktorá zvíťazila v krajskom kole súťaže. Svojim originálnym prednesom  poviedky
Zuzky Zgurišky „Zuby“ zo známeho diela „Kopaničiari“ si získala uznanie odbornej poroty, ktorá ju
zaradila do zlatého pásma recitátoriek a získala aj cenu Únie žien Banskobystrického kraja.   ES

dopisovatelia

LETNÝ TÁBOR

Úprimne povedané, ešte nikdy v živote som nebola v tábore ľudových remesiel, až do 21.augusta.
Vtedy sa päť nudiacich dievčat z Komárna rozhodlo, že vyskúšajú, aké je to byť v takomto letnom
tábore. Hoci samotné slovo „ľudové remeslá“ je (bolo) pre väčšinu z nás cudzím pojmom, s nadšením
sme čakali na tento týždeň.
Na tábore je najlepšie, že popri nových skúsenostiach môže človek získať aj mnoho nových priateľov. Tak to aj bolo. Okrem mladých zo Sládkovičova, Komárna, Kráľovej, Trstíc, Reci a iných slovenských obcí, sa zúčastnila tábora aj skupinka mladých ľudí z Csorvášu, juhovýchodného Maďarska.
Každý deň sa začínali remeselné činnosti o 9 hodine, ktoré sa niesli vďaka tete Marike a Istvánovi
vo veselej atmosfére. Popri rôznych technikách pradenia a tkania a iných zaujímavých činnostiach sme
sa okrem iného naučili aj háčkovať.
Poobedia sme trávili športovými aktivitami, ktoré ešte viac zblížili kolektív tábora. Malí aj veľkí spolu
hrali futbal a métu. Bolo veľmi príjemné zoznámiť sa so sládkovičovskými dôchodcami, ktorí nás prijali
srdečne a s veľkou radosťou. Porozprávali nám čo to z histórie mesta, mnoho sme sa dozvedeli aj o ich
mladosti. Mladí zo Sládkovičova a vedúci tábora nás po večeroch zabávali diskotékou či karaoke. Prvý
deň sme sa dokonca učili ľudové tance. Jeden večer sme mali aj táborák, pri ktorom nás teta Gabika,
jedna z vedúcich tábora, naučila „táborákový tanec“.
Môžem pokojne vyhlásiť, že drvivá väčšina z nás sa cítila v tábore veľmi dobre, čoho dôkazom by
mohla byť rozlúčka v posledný deň so slzami v očiach. Tábor mal jedinú chybu, bol príliš krátky. Kým
sme sa do celého dostali, tak už bol aj koniec. Zo srdca dúfame, že sa takýto tábor zorganizuje aj na
budúci rok, my tam určite budeme.      
dievčatá z Komárna (F. Csilla, K. Niki, N. Andi, N. Anita, P. Marcsi)

NESPAL'UJME ODPADY

Neraz sa s nedôverou a tak trocha s obavami pozeráme na dymiace komíny domov alebo ohniská na záhrade, ktoré zamorujú naše ovzdušie.
Pri spaľovaní odpadu na ohnisku, v peci či kotli vzniká viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov. Pri
domácom spaľovaní odpadov prebieha horenie pri teplotách, ktoré sú na ich
dokonalé spálenie veľmi nízke a nedochádza k dostatočnému okysličovaniu
paliva. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia
oxid uhoľnatý , čpavok, fenoly, kyanidy, dechty... Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznicu horných dýchacích ciest a vedú k bolestiam hlavy.
Okrem škodlivosti takéhoto počínania je spaľovanie odpadu v záhradách
a domácnostiach zakázané vo viacerých zákonoch SR.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch hovorí, že je zakázané zneškodňovať odpad inde ako v zariadeniach na to určených, t.j. na skládkach alebo
spaľovniach. Od 1.1.2006 platí zákaz zneškodňovať všetok „zelený“ odpad
zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev, ktorý sa musí
zhodnocovať, napr. kompostovaním.
Ak teda niekto spaľuje odpad, či už zo záhrady alebo z domu, dopúšťa sa
protiprávneho konania a hrozí mu pokuta do výšky 5000,- Sk, pre právnické
osoby až do výšky 500 000,- Sk.
Spaľovaním sa zbavíme odpadu len zdanlivo, pretože sa mení na iné
formy látok, ktoré znečistia nielen vzduch, ale aj vodu a pôdu. Spaľovaním
odpadov nenávratne ničíme hodnotné suroviny, ktoré by mohli byť odovzdané na recykláciu. Riešením, prospešným pre ľudí a prírodu je domáci odpad
separovať a kompostovať.                                                        Erika Uherová

JUBILANTI

Aj tento rok pripravili Mestský úrad a Zbor pre
občianske záležitosti v Sládkovičove stretnutia jubilantov, ktorí sa v roku 2006 dožili 50 a 60 rokov.
V priestoroch školy na Richterovej ulici sa zišlo
spolu 32 jubilantov, aby si pozreli krásny kultúrny
program a príhovor primátora, prevzali si gratulácie a darčeky. Najdôležitejšie však bolo, že sa tu
zišli a spoločne pobavili. Musím však s poľutovaním konštatovať, že aj toho roku sa zišlo jubilantov pomenej. Päťdesiatnikov aj šesťdesiatnikov je
v Sládkovičove ďaleko viac.
Kde ste milí rovesníci boli v tento pekný jesenný večer? Sedeli ste v papučiach pri telke,
v krčmičke pri pive,...? Škoda, že ste neprišli, bol
to mimoriadne vydarený večer so všetkým, čo
k tomu patrí - dobré jedlo, víno, tanec, hudba v podaní manželov Halászovcov...
Myslím, že môžem menom všetkých účastníkov poďakovať organizátorom za mimoriadne vydarené podujatie.                                              ES

NÁBYTOK
Mladý muž, doniesli sme vám dosky, kam ich zložíme? Položili mi
otázku závozníci. Kúpil som totiž nábytok a kto kúpi nábytok, ten očakáva, že nábytok naozaj dostane a nebude to len kopa dosiek a sáčok
plný skrutiek. Ochrana sportebiteľa by sa naozaj mohla zaoberať s týmto
problémom, pretože je to také isté, ako keby sme si v obchode vybrali
pekný, chrumkavý chlieb a dostali by sme cesto, ktoré by sme si museli
doma upiecť...
Verte mi, skoro som dostal záchvat od plaču, nakoniec som sa poriadne zasmial. Viem, že závozníci na požiadavka nábytok zmontujú, ale
to sa považuje za extra službu a zaplatia sa i 3 - 4 tisícky. Nájde sa taký
spotrebiteľ, ktorý nahnevane pošle robotníkov „do kelu” a sám sa pustí
do stavebnicovej hry pre dospelých. V najlepšom prípade za poldňa to
spraví, dovtedy sa poháda s manželkou a i jeho deti dostanú nazadok.
Naposledy si moja blízka rodina kúpila kuchynský nábytok a rekvalifikovala sa na stolára. Našťastie jeho polovička nebola v blízkosti, a nad kopou
dosiek našiel i návod na zloženie, preložený z polštiny. Myslel si, že to
stačí. No, mýlil sa. Neodborný preklad mu nepomohol, ale našťastie tam
bola očíslovaná, šípkami označená kresba jednotlivých krokov, ktorá nahradila chýbajúci text a tak dosky neleteli z okna tretieho poschodia.
Kuchynský nábytok stojí, sobotnajšie poobedie sa nieslo v znamení
ťažkej duševnej práce, v podstate užitočným spôsobom a ušetrilo sa i pár
tisícok ... no, nie ako u mňa.
Môj brat (nuž, prezradil som) teda môže podať inzerát, že za dostupnú
cenu zloží nábytok. Cena dohodou.                                      Róbert Kuki

naši seniori
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OSLAVY MENÍN V KLUBE DÔCHODCOV

Už sa stáva tradíciou, že v klube dôchodcov
sa v septembri oslavujú všetky meniny. Aj tento
rok sa v klube varilo a pieklo. Usilovné členky výboru sa pustili do práce, aby stihli všetko
pripraviť na pekné a príjemné oslavy.  Oslavy
sa začali o 16. hodine, ale už o pol štvrtej prichádzali členky a členovia klubu vyobliekaní
a usmiati.
S veľkou radosťou sme ich vítali a ešte
väčšia bola radosť, keď prichádzali naše staršie členky, ktoré iba zriedkavo majú možnosť
prísť do klubu zo zdravotných dôvodov. Vedúca
klubu srdečne privítala všetkých prítomných aj
pozvaných hostí z MsÚ, prednostku pani Ing.
Milenu Polákovú a pani Máriu Pišiovú sociálnu pracovníčku. Potom zaželala všetkým veľa
zdravia, šťastia a pohody a odovzdala slovo
pani prednostke MsÚ, aby sa prihovorila k čle-

nom klubu o činnosti MsÚ.
Po príhovore pani prednostka odovzdala
krásny a praktický dar pre členov klubu v mene
MsÚ, sú to zdravotnícke potreby, za ktoré veľmi
pekne ďakujeme. Po tomto príhovore vedúca
klubu zdvihla pohárik a pripili sme všetkým
na zdravie.
Po prípitku sa začalo podávať občerstvenie
a to bravčové pečené, knedľa a kapusta, slané
tyčinky a zákusky. Medzitým prišiel náš stály
hudobník pán Ladislav Gál, ktorý nám hral
a spieval do tanca krásne slovenské aj maďarské pesničky.
Nálada bola veľmi dobrá, veľa sa spievalo a
tancovalo  až  do neskorých večerných hodín.
Tieto oslavy sme mohli pripraviť, lebo každý
prítomný člen prispel finančnou čiastkou
a pomohli aj sponzori: pán Gunda - mäsiarstvo

BIGU, pán Szkladányi s manželkou - Labužník, pani Zelinková - Pizzeria, pani Belcáková
- Domáce potreby, pani Lancová - Zelovoc,
bratia Jalecovci - Veneal, pani Nagyová - Kvetinárstvo a pán Xuong Pham Phu. Do tomboly
prispeli: pani Pišiová, pán Herczog, pani Križeková, pani Baumanová, pani Kanásová, pani
Orošová, pani Jalecová, pani Budaiová, pani
Kuttnerová, pán Somogyi, pani Slížová, pani
Víghová, pani Ďurinová, pani Frantová, pani
Kariková, pani Krommerová.
V mene všetkých členov ďakujem sponzorom za poskytnutú pomoc. V neposlednom
rade ďakujeme členkám výboru za obetavú
prácu pri príprave týchto osláv. Sú to pani Vavríková, pani Križeková, pani Budaiová, pani
Víghová, pani Szalayová, pani Ďurinová.
Viola Chudá, vedúca klubu

zo športu

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
na počesť Ladislava Józsu

V jeden krásny jesenný deň sa na ihrisku FK SLAVOJ zišli štyri futbalové mužstvá žiakov,
aby sa utkali v turnaji organizovanom na pamiatku nášho slávneho rodáka - Ladislava Józsu,
Kráľa ligových strelcov a futbalového reprezentanta. Malí futbalisti bojovali so zápalom a plným
nasadením.
Najlepší bolo tentoraz mužstvo žiakov SPARTAKA Trnava, druhí boli malí futbalisti zo Šaľe,
naši chlapci obsadili tretie miesto a štvrtí boli malí reprezentanti ZENTIVY Hlohovec. Pohár najlepšieho strelca, ktorý venovala pani Ida Józsová, si odniesol trnavský kapitán Michal Kaľuha.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó všetkým pogratuloval a poďakoval spoluorganizátorom.
Turnaj bol organizovaný s podporou VÚC Trnava a určite bol prínosom pre malých futbalistov
a pobavili sa aj diváci.
Laco Józsa vo futbalovom nebi určite celý turnaj pozorne sledoval a tešil sa, že malí futbalisti
milujú to guľaté čudo tak, ako ho miloval on. Športu zdar a futbalu zvlášť!                                ES

DEŇ ŠPORTU

STOLNÝ TENIS

Komisia kultúry a športu pri MsÚ usporiadala
dňa 6.10.2006 deň športu pre športuchtivých občanov mesta a hlavne pre deti. Zúčastnilo sa ho
približne 100 detí.
Súťažilo sa v disciplínach: kolieskové korčule,
bicykle, beh a hod na basketbalový kôš. Víťazi
jednotlivých kategórií boli odmenení medailou
a všetci zúčastnení mali občerstvenie v podobe
malinovky a čokolády.
Na záver sa pán primátor poďakoval organizátorom a zúčastneným za účasť, zároveň ich pozval na budúcoročný deň športu.
Emil Dovalovszkí, predseda komisie

Stolnotenisový oddiel začal sezónu 30.9.2006
majstrovskými zápasmi v II. lige - „A” družstvo
a v III. lige „B” družstvo. Po dvoch zápasoch je „A
„družstvo na 1. mieste v tabuľke a „B” družstvo
s jednou výhrou a jednou prehrou v strede tabuľky.
Cieľom stolnotenisového „A” družstva SLAVOJA Sládkovičovo je umiestnenie na čele tabuľky
v II. lige.
Hráči nášho „B” a „C” družstva a družstvo žiakov by mali obhájiť pozície v strede tabuľky
vo svojich súťažiach.
Emil Dovalovszkí, predseda oddielu

DETSKÉ
RYBÁRSKE
PRETEKY

V nedeľu 25.06.2006 zorganizoval, tak ako
každý rok, výbor MO SRZ Sládkovičovo tradičné
detské preteky na štrkovisku Vincov les. Už od
siedmej hodiny ráno sa začali schádzať naši najmenší rybári. Celkovo 25 detí si vylosovalo svoje
štartové miesto. Potom, ako si naši najmenší rybári zakŕmili, o deviatej začali samotné preteky.
Do kariet im hralo aj počasie, ktoré prialo nielen
malým pretekárom, ale aj prizerajúcim rodičom.
Presne na poludnie zaznel signál a preteky sa
skončili. Členovia výboru MO SRZ s potešením
zistili, že veru aj mnohí dospelí rybári by zostali
zahanbení, keby videli, ako sa darilo naším deťom a koľko rýb nachytali. Celkovo bolo vyhodnotených prvých 10 detí, ktoré ulovili najviac rýb
podľa pravidiel CIPSu.
Trojica najlepších: 1. Tomáš Krajčovič 2. Alexandra Bagiová 3. Peter Macek.
Vďaka patrí členom výboru MO SRZ Sládkovičovo, ktorí preteky zorganizovali, zabezpečili kvalitné ceny, postarali sa aj o občerstvenie. Každý
malý rybár dostal darčekový balík s obsahom
potrebným k rybárčeniu. Na záver každého prekvapil pán predseda MO SRZ Viliam Mikeš, ktorý
uvaril pre pretekárov, ako i pre rodičov, kvalitný
kotlíkový guláš.
Branislav Kuzniar, člen výboru MO SRZ, Ladislav Szkladányi, tajomník MO SRZ

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 5/2006, str. 12

SPOMÍNAME
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkym príbuzným
a známym, ktorí dňa 21.októbra 2006 odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú mamičku
Zuzanu Ulíkovú,
a svojou sústrasťou a kvetmi sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Dcéry s rodinami
S bolesťou v srdci spomíname
na Ľudmilu Tóthovú,
ktorá nás navždy opustila 29. októbra 2003. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Manžel, syn, rodičia a ostatná rodina.
Dňa 9. novembra 2003 uplynuli tri roky čo nás navždy nečakane opustil
milovaný manžel, otec, syn
Peter Talamon.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou spomíname na drahého syna,
manžela, otca a dedka
Štefana Antala,
ktorý nás navždy opustil 29.5.2001. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia.
Matka, manželka, deti, vnúčatá a celá rodina
S hlbokým žiaľom v srdci spomíname na milovaného syna a drahého brata,
spisovateľa, nositeľa Madáchovej ceny
Alfonza Talamona ml.,
pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia.
Milujúca matka, brat a rodina
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname na našu drahú zosnulú
Zitu Nagyovú,
ktorá nás opustila pred 10 rokmi dňa 2.12.2006. Nikdy nezabudneme.
Švagriná s rodinou

...a tá strata stále bolí a zabudnúť nedovolí...
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na Pavla Benkovského,
ktorý nás opustil pred 15. rokmi dňa 12. septembra 1991.
Manželka a dcéry s rodinami

Zosobášili sa

Monika Krommerová (Sládkovičovo)
a Martina Bak (Pezinok-Myslenice)
Gabriela Hanzelová (Sládkovičovo)
a Štefan Ďurina (Šaľa)
Silvia Ostrožanská (Sládkovičovo)
a Jozef Jakab (Nitra - Klokočina)
Ing.Róbert Jonáš (Sládkovičovo)
a Monika Sedláková (Pezinok)
Eva Kormanyová (Sládkovičovo)
a Viliam Kriška (Sládkovičovo)
Michal Kubáni (Sládkovičovo)
a Zuzana Racková (Galanta)
Ervin Kuki (Sládkovičovo)
a Veronika Kadlótová (Svit)
Gabriel Selyem (Sládkovičovo)
a Eva Somogyiová (Senec)
Martina Pokorná (Sládkovičovo)
a Roland Slahúčka (Sládkovičovo)
Patrik Varjú (Sládkovičovo)
a Marcela Komárová (Malá Mača)
Zuzana Kurtinová (Sládkovičovo)
a Róbert Vyhnalík (Brodské)
Ing. Boris Brunner (Sládkovičovo)
a Mgr. Andrea Vargová (Sládkovičovo)

Veľa šťastia na spoločnej ceste...

Narodili sa

Sabina Vlahyová 31.7.2006
Simona Rózsová 3.8.2006
Patrik Matejdes 5.8.2006
Dominik Hollósy 11.8.2006
Skarleta Čičolová 19.8.2006
Hannah Jánošková 29.8.2006
Lukáš Meliška 30.8.2006
Pavol Sipos 17.9.2006
Dóra Mayer 19.9.2006
Sofia Kukiová 20.9.2006
Iveta Szalayová 23.9.2006
Diana Chalupková 23.9.2006
Róbert Zsufai 1.10.2006
Juraj Babarík 2.10.2006
Christofer Varga 2.10.2006
Tamás Márton 17.10.2006

Úspešný štart do života...

Navždy nás opustili

Mária Dovalovszká (92) 20.8.2006
Štefan Zelman (80) 25.8.2006
Etela Vašáková (84) 31.8.2006
Zoltán Kosár (65) 16.9.2006
Štefan Budai (82) 18.9.2006
Jozef Šimek (76) 20.9.2006
Rudolf Jung (71) 21.9.2006
Zuzana Uhlíková (82) 4.10.2006
Vincent Nagy (79) 6.10.2006
Imrich Csadi (83) 12.10.2006
Weintrágerová (92) 19.10.2006
Bývalí občania nášho mesta:
Helena Racsková rod. Kenyeresová
(63) 5.8.2006
Brigita Blašková rod. Belányová (81)
15.9.2006
Karol Lakatoš (53) 3.10.2006
Margita Šimulčíková (74) 5.10.2006

Česť ich pamiatke...
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