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PARLAMENTNÉ VOL’BY NÁVŠTEVA MINISTRA

17. júna 2006 sa uskutočnia parlamentné voľby a aj my budeme rozhodovať o tom, aký bude
ďalší vývoj v Slovenskej republike. Táto otázka nie je ľahostajná ani samospráve, ani občanom.
Tí, starší si pamätajú obdobie pred rokom 1989 a poznajú výrazy „ľudová demokracia“ a „socialistické budovanie vlasti“, čo však znamenalo diktatúru proletariátu, pričom proletári boli delegovaní
ÚV KSS. Neomylní súdruhovia, mali vždy pravdu a vo vhodnom okamihu sebakriticky  priznali
svoje chyby a vládli ďalej. Intrigy a neschopnosť charakterizovali vládu jednej strany, Skutočné
hodnoty, schopnosti jednotlivca alebo vykonaná práca nikoho nezaujímali. Tí, ktorí nič nevedeli,
najviac kričali v mene „strany“ a slušní ľudia dúfali, že raz sa to skončí.
Ten koniec a nasledujúce obdobie boli veľmi bolestivé. Našli sa ľudia, ktorí už boli pripravení
na malú a veľkú privatizáciu a za krátky čas získali miliardy. Obyčajní ľudia, ktorých trápia existenčné problémy, nostalgicky spomínajú na zlaté časy, keď bola istota zamestnania, každý musel
pracovať a nedalo sa žiť z čakania na podporu a nedalo sa vyžiť z toho, že do zberných surovín
niekto odovzdáva ukradnuté liatinové poklopy.
Demokracia je najhorší spôsob vládnutia, ale nič lepšie sme ešte nevymysleli. Demokracia
potrebuje ľudí, ktorí majú otvorené oči, morálku, vedia a chcú pomôcť a neotočia sa, keď vidia nezákonnosti. Nemôžeme sa obrátiť chrbtom k zákonom, musíme sa spojiť a navzájom si pomáhať,
aby sme mohli normálne žiť. Áno, aj minulý režim mal svoje výhody, ale bola to diktatúra jednej
strany. Od roku 1989 sa viackrát dostali k moci politici, ktorých prioritou boli ich vlastné problémy
a nie problémy štátu. Neriešili problémy ekonomiky, zdravotníctva ani sociálnej politiky. Do politiky
sa dostali aj neschopní ľudia, ktorí len schôdzujú a o problémoch iba rozprávajú. Podľa vzoru
Machiavelliho ovládajú umenie získať moc a udržať si ju, ale nevedia riešiť úlohy, ktoré nastolila
dnešná doba.
Od zamatovej revolúcie prešlo 16 rokov, skúsenosti už máme. Videli sme už viacero vládnych
zoskupení, prežili sme veľké rozkrádanie štátu aj populizmus. Slovensko v poslednom období
posilnilo svoje postavenie v strednej Európe a môžeme vyhlásiť, že sme stabilná krajina, ktorá realizuje potrebné reformy, hoci sú spojené s nepopulárnymi úspornými opatreniami. Slovensko má
najvyšší rast HDP spomedzi krajín V4 (Česko, Poľsko, Maďarsko) a najnižšiu zadĺženosť. Chyby
sú a treba ich riešiť. Reformy nie sú dokončené a parlamentné voľby 2006 rozhodnú ako ďalej.
Sládkovičovo práve prežíva najväčší rast od roku 1989. Získali sme trikrát viac finančných
prostriedkov, ako 12 rokov predtým. Máme pripravené ďalšie investičné zámery a v období
2006/10 by sme pre mesto chceli získať 600 až 700 miliónov korún. Robíme politiku v prospech
mesta a veríme, že politická situácia po voľbách a nová vláda, ktorá z nich vzíde, bude otvorená
realizácii nových projektov EÚ. Veríme, že vo volbách zvíťazia tí, ktorí budú pracovať v prospech
nášho štátu a tak aj v prospech nášho regiónu a nášho mesta. Všetko je v našich rukách a my
nemôžeme byť ľahostajní. Je potrebné, aby sme sa zúčastnili na parlamentných  voľbách. Každý
volič by mal dať hlas tomu, od koho očakáva rast našej vlasti. Ing.                            Anton Szabó,

V krásny predvolebný májový deň navštívili
minister financií Ivan Mikloš a poslanec Národnej rady Zoltán Horváth náš podnikateľský inkubátor INOVATECH. Stretli sa tu na neformálnej
besede so zástupcami mesta, poslancami MZ,
podnikateľmi a občanmi mesta. Primátor mesta Ing. Anton Szabó hostí na úvod informoval o
úspechoch, ktoré sme dosiahli i ťažkostiach, s
ktorými sa potýkame. Diskusia sa točila okolo
problémov nášho regiónu, hlavne dopravnej
infraštruktúry a problémov, ktoré trápia našich
podnikateľov dopravcov a obchodníkov.
Ďalšou zastávkou malej delegácie bol nový
hotel TEVEL, ktorý si hostia prezreli a chvíľu
diskutovali s manažérmi hotela, primátorom a
Ing. Štefanom Mikušom, zástupcom primátora.
Pán minister pozitívne hodnotil úspechy, ktoré mesto v posledných volebných obdobiach,
kedy bolo SDKÚ na čele vládnej koalície, dosiahlo (bytovky, INOVATECH, kúpalisko...), vyjadril nádej, že tento trend bude pokračovať aj
po voľbách a naše mestečko bude stále napredovať.                                                           ES

dažďom. Po zhodnotení tejto nepriaznivej situácie sa organizátori rozhodli preložiť letecký
deň o týždeň neskôr.
A veru ani na druhý pokus nám svätý Peter
veľmi neprial, ale hoci počasie nebolo ideálne,
zletelo sa k nám spolu 18 lietadielok z niekoľkých slovenských klubov a prišli aj skalní ob-

divovatelia tohto nádherného a vzrušujúceho
športu.
Organizátori mali pripravené výborné pohostenie korunované tradičným južanským
gulášom, kultúrny program, ponuku atraktívnych vyhliadkových letov a možnosť prezrieť
si nádherné ultraľahké lietadielka.             ES       

LE TECKÝ DENˇ

Sládkovičovo má jednu veľmi originálnu
tradíciu a tou je práve náš LETECKÝ DEŇ organizovaný Privat Air Clubom Sládkovičovo,
tradične 1. mája. Tento rok však letcom neprialo počasie a prvomájové ráno nás vítalo
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POZVÁNKA NA SLÁDKOVIČOVSKÉ
KULTÚRNE DNI 2006
PIATOK 30. JÚNA 2006

17. 00 hod.
17. 30 hod.

19. 00 hod.
20. 00 hod.
22. 00 hod.
23. 00 hod.
9. 00 hod.
13. 00 hod.
		
13. 00 hod.
15. 00 hod.
16. 00 hod.
17. 00 hod.
		
18. 00 hod.
20. 00 hod.
21. 00 hod.
22. 00 hod.
23. 00 hod.

otvorenie programu
kultúrny program škôlkárov a žiakov
základných škôl
hudobný program skupiny HAHOTA
koncert skupiny GLADIÁTOR
KARAOKE
DISKOTÉKA

SOBOTA 1. JÚLA 2006

súťaž v ručnom kosení obilia
súťaž v požiarnom športe na ihrisku
Spojenej školy Sládkovičovo
súťaž vo varení HALÁSLÉ
súťaž o najlepší orechový koláč
program pre deti MŠ
otvorenie programu - vyhodnotenie
súťaží
folklórny program
predskokan - Roviňáci
koncert skupiny MATYI ÉS HEGEDÜS
KARAOKE
DISKOTÉKA

JÁÁÁNOŠÍÍÍK...

Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý
tretí. Či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna
ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková,
rodená Trautenbergerová...
Tak veru tak, konečne sme sa dočkali...
Naše mesto navštívil jediný žijúci klasik slovenskej dramatickej tvorby - radošinský rodák
Stanislav Štepka a neprišiel sám.
Priviedol celé, od Tatier k Dunaju a možno
aj o kúsok ďalej, známe teatro, rečené Radošinske naivné divadlo. Na sládkovičovskú
premiéru bola vybraná hra najklasickejšia,
JÁÁÁNOŠÍÍÍK, ktorú autor po 30. rokoch
mierne prepral, naškrobil, prežehlil a zmodernizoval. Slovami divadelného kritika môžeme
konštatovať, že JÁÁÁNOŠÍÍÍK je hra ako víno,
ktoré nám za tých 30 rokov dozrelo a hoci
sme my starší diváci stále mali pred očami
hviezdne obsadenie z pôvodnej inscenácie
s pani Kolníkovou, Milanom Markovičom,...
musíme uznať, že mladí herci si s vynikajúcim
vtipným textom poradili bravúrne. Veď ako by
aj nie, pod „dozorom“ autora Stanislava Štepku, ktorý nám mimochodom, za tých 30 rokov
vôbec neostarel a mladého režiséra Jakuba
Nvotu. Generácie na javisku, v hľadisku, ba aj
za režisérskym pultíkom, sa nám striedajú, ale
dobrý humor ostáva.
Po predstavení primátor mesta Ing. Anton
Szabó pozval hostí na malý raut pri príležitosti
ukončenia ďalšej etapy výstavby podnikateľského inkubátora, v rámci ktorej bola
v konferenčnej sále inštalovaná zvuková
a osvetľovacia technika.
Toto divadelné predstavenie bolo z veľkej
časti na pozvánky a tak sa niektorých divákov
nedostalo. Milovníkov RND môžeme však
ubezpečiť, že v tomto roku radošincov
určite ešte uviedieme.                                 ES

V rámci SKD tradične poriadame niekoľko súťaží. Všetkých srdečne
pozývame, aby ste sa aktívne zapojili do zaujímavých a hlavne zábavných zápolení. Varenie haláslé je naša najpopulárnejšia súťaž a jej jediným kazom je, že prvé miesto nám vždy „vyfúknu“ hosťujúce družstvá.
Preto vyzývame všetkých majstrov kuchárov, ktorí ovládajú alchymistické umenie varenia rybacej polievky, aby sa prihlásili priamo u usporiadateľov Ladislava Szkladányiho 0903 436 494 alebo Viliama Mikeša 0903
134 672 z MO SRZ v Sládkovičove,.
Ďalšou zaujímavou súťažou je zápolenie v ručnom kosení obilia, ktoré nám vlani zmoklo a tohto roku nám zasa hrozí, že do termínu obilie
nestihne dozrieť. My, organizátori, pevne veríme, že skúsení kosci a ich
tímy, nám predvedú, že sa pred svojimi starými rodičmi nemusíme hanbiť a dodnes si vieme poradiť aj bez kombajnov. Záujemcovia o účasť v
tejto súťaži sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade v Sládkovičove alebo
na tel. 031/784 27 12.
V tomto roku sme súťažné disciplíny ešte rozšírili a vyhlasujeme súťaž
o najlepší orechový koláč. Prečo práve orechový koláč, to je snáď všetkým jasné. Veď pôvodný názov našej obce „Diószeg“ je celý „orechový“.  
Naše šikovné gazdinky sa môžu svojim umením ako dobre napiecť a
krásne naservírovať, pochváliť pred odbornou porotou, aj pred širokou
verejnosťou. Všetky potrebné informácie o súťaži sa dozviete v mestskej
knižnici v INOVATECH u, prípadne na tel. 031/701 58 11.
Ďalšou tradičnou súťažou sú preteky družstiev dobrovoľných hasičských zborov na ihrisku Spojenej školy v Sládkovičove. Aj v tomto roku
očakávame bohatú účasť DHZ z okolitých miest a obcí, ale aj hasičov z
Maďarska. Členovia nášho hasičského zboru  pozývajú  všetkých
občanov, aby prišli
povzbudiť domácich
hasičov.
Tešíme sa na bohatú účasť súťažiacich aj divákov.    ES

TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA

Každoročne sa 1. mája stretávajú na futbalovom ihrisku FK SLAVOJ Sládkovičovo
milovníci futbalu, aby pohybom oslávili sviatok
práce. Tentoraz ich ráno privítal dážď a dilema
priamo hamletovská: „Hrať, či nehrať?“. Nakoniec zvíťazila nezlomná chuť hrať nad obavami
z poškodenia trávnika a tak, hoci s dvojhodinovým oneskorením, primátor mesta turnaj otvoril
slávnostným výkopom.
Na trávnik nastúpili v prvom zápase športovci vo farbách firiem KOAM a PLYNEX. V daždi
a na rozmočenom trávniku bol ich športový výkon obdivuhodný a v úvodnom zápase vyhrali
PLYNEXáci. V druhom zápase
nováčikovia študenti Súkromnej strednej odbornej školy
Sládkovičovo zahrali proti futbalistom BEKAERT-u veľmi vyrovnaný zápas, ktorý v riadnom
čase skončil remízou 2 : 2, ale
v penaltovom súboji boli úspešnejší borci z BEKAERTU, ktorí
zvíťazili 5 : 2.
V zápase o bronzové medaile opäť rozhodol až penaltový
súboj, v ktorom o gól zvíťazili

hráči KOAM-u nad študentami SSOŠ.
Po celodennom daždi nám na finále dokonca zasvietilo slniečko a už len rozmoknutý terén znižoval kvalitu športového zážitku. V napínavom zápase zvíťazili futbalisti PLYNEX-u
4 : 3, ktorí tak na sto percent zúročili svoju dlhodobú kondičnú aj taktickú tréningovú prípravu.
Primátor mesta všetkým obetavým športovcom poďakoval za ich skutočne heroické
výkony, vyslovil nádej, že naše krásne ihrisko
túto mimoriadnu záťaž prežije bez ujmy a víťazom odovzdal putovný pohár spolu s tradičným
šampanským.                                  ES              

OZNAMUJEME OBČANOM

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 3/2006, str. 3

V O L’ B Y D O N Á R O D N E J R A D Y S R
Oznamujeme obyvateľom mesta, že v zmysle zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zák. č.
464/2005 Z. z. VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa uskutočnia
dňa 17. júna 2006 v čase od 7.00 hod. do 22.00  hod. V meste bolo vytvorených 5 okrskov na
vykonanie volieb do NR SR a to nasledovne:
Okrsok č. 1 v Základnej škole maď. pri pomníku na Fučíkovej ulici č. 425 Do tohto okrsku sú zaradení voliči bývajúci na uliciach: Fučíkova  od č. d. 73 do 145, od 263 do 292,od č. d.
324 do 371, od 400 do 462, č. d. 1147,1661, 1726, Školská,  Galantská, Jesenského, Sereďská,
Richterova, Krátka, Mierová a  Z. Kodálya.
Okrsok číslo 2 v Školskej jedálni ZŠ na Školskej ulici č. 1087 pre voličov bývajúcich na
uliciach: Devátova, Mlynská, Košútska a na Sídlisku J.Dalloša.
Okrsku číslo 3 v Základnej umeleckej škole (býv. CVČ) na Fučíkovej ul. č. 4 pre voličov
bývajúcich na uliciach: Fučíkova od č. d. 1 do 72, od  691 do 743 a č. 1101, 1499, SNP,  Kpt.
Nálepku, Záhradnícka, Železničná, Budovateľská, Janka Kráľa, F. Kazinczyho, Muškátova,
Lipová.
Okrsok  číslo 4 v Základnej škole maď. na Abrahámskej ul. č. 385 pre voličov bývajúcich na uliciach: Cukrovar, Cukrovarská, Fučíkova od č. 372 do  374, Abrahámska, Cintorínska,
Hviezdoslavova, Pionierska, Sigetská a Dánoš.
Okrsok číslo 5 v objekte Hordeum Nový Dvor pre voličov bývajúcich na Novom Dvore.
Každý volič obdržal oznámenie o čase konania volieb, o mieste volebného okrsku, kde môže
voliť, s poučením ako sa má voliť, ako i zoznam zaregistrovaných kandidátov.

36. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEL’STVA
V SLÁDKOVIČOVE 10.5.2006
Rokovanie MZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó a konalo sa podľa schváleného programu.
V interpelácii poslancov vystúpil Ing. Lauko,
ktorý poukázal na problematiku Termálneho
kúpaliska Vincov les, ktoré by od 1.6.2006
malo byť v prevádzke. Prenajímatelia bufetov
zaplatili vopred ročné nájomné a ak by bol začiatok sezóny ohrozený, je nutné túto situáciu
riešiť. Navrhoval uskutočniť poslanecký kontrolný deň na kúpalisku a stanoviť reálny termín
začatia prevádzky. Primátor mesta odpovedal,
že termín otvorenia je ohrozený, ale nebude
veľké meškanie. Pri oneskorenom otvorení sa
nájomcom vráti alikvotná časť nájomného.
JUDr. Zoltán Ružič, hlavný kontrolór mesta,
vykonal kontrolu plnenia uznesení č. 580 - 593
a konštatoval, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci MZ na 36. zasadnutí prerokovali a
schválili nasledovné uznesenia:
• pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s riaditeľom Technických služieb Sládkovičovo,
• kúpu pozemku podľa LV č. 2970 od Dušana
Krišku,
• odpredaj pozemkov podľa LV č. 1705 majiteľom bytov v bytovke na uvedenom pozemku,
• doplatenie kúpnej ceny pozemku pre Alžbetu
Brezinovú,
• doplatenie kúpnej ceny pozemku pre Juditu
Smatanovú,
• prenájom priestorov v ZŠ Richterova pre Vysokú školu v Sládkovičove,
• vypísanie obchodnej súťaže na predaj časti
pozemku parc. č. 2789/2,
• prenájom pozemkov pod chatkami a prístreškom a pri autokempingu pre RPV spol. s r.o.
Bratislava,
• poskytnutie pôžičky pre Termálne kúpalisko
VL na zakúpenie bazénového vysávača.

Poslanci MZ na 36. zasadnutí prerokovali a
neschválili nasledovné uznesenia:
• odpredaj časti pozemku parc. č. 1247/1,
• prenájom pozemkov v areáli TK VL pod bufetmi,
• paušálne platby za klientov spoločnosti RPV
pri vstupe do kúpaliska TK VL.
Diskusia:
• Ing. Piši sa dotazoval, z čoho mesto vykryje
prípadnú stratu termálneho kúpaliska,
• p. Mária Chudá poukázala na vzniknuté problémy na TK VL, ktorých riešenia sú nákladnejšie ako sa predpokladalo,
• p. Varga, člen mestskej polície hovoril o znížení osobného príplatku členom mestskej
polície a žiadal o vysvetlenie, v čom je nespokojnosť s ich prácou, na to primátor Ing.
Szabo vyjadril nespokojnosť s prácou mestskej polície, o čom má aj fotodokumentáciu,
nekontrolujú plnenia VZN mesta,
• Ing. Štefan Mikuš poukázal na skutočnosť,
že už na pracovnom zasadnutí MZ zaznela
kritika na prácu mestskej polície zo strany
poslancov,
• p. Viliam Bruner upozornil na skutočnosť, že
odobratie osobného príplatku sa má riešiť v
rámci pracovno-právnych vzťahov na MsÚ a
nie na zasadaní MZ,
• Ing. Piši sa dotazoval na stav vysporiadania
pozemkov pri MsÚ a zisťoval prečo boli vrátené materiály geodetovi p. Jandovi z Katastrálneho úradu v Galante, odpovedal Ing.
Anton Szabó, primátor mesta, že pri tvorbe
geometrických plánov, kde je viac dedičov sa
stávajú takéto chyby, ale geometrický plán je
už v poriadku,
• JUDr. Ružič, hl. kontrolór mesta doplnil odpoveď o údaj, že asi u 30 % pozemkov sú
vlastníci účastníkmi dedičského konania a
kým toto nebude ukončené, nie je možné pozemky odkúpiť.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval
prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie
ukončil.
Ing. Milena Poláková, prednostka MsÚ

ZÁKLADNÉ POKYNY
NA OCHRANU
PRI OHROZENÍ
Ak zistíte alebo máte podozrenie, že sa pripravuje teroristická akcia s použitím toxických
chemických látok alebo biologických prostriedkov, okamžite volajte telefónne čísla tiesňového volania:
112   INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
158   POLICAJNÝ ZBOR
150   HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
155   ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Pri volaní na číslo tiesňového volania uveďte:
•  svoje meno, číslo telefónu odkiaľ voláte,
•  čo sa stalo, priestor vzniku a pozorované
následky,
•  počkajte na spätný telefonát, ktorým si
operátor overí pravdivosť údajov.
Všeobecné pokyny:
•  zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
pomáhajte zamedziť jej šíreniu,
•  improvizovane si chráňte dýchacie orgány
vlhkou tkaninou,
•  urýchlene opustite ohrozený priestor kolmo
na smer prízemného vetra,
•  po návrate z kontaminovaného priestoru
do budovy odložte vrchný odev do igelitového obalu a zaviažte ho a ak je to možné,
osprchujte sa,
•  sledujte informácie z oficiálnych zdrojov
   (z televízie, rozhlasu a obecného rozhlasu),
•  plňte pokyny vydané oprávnenými osobami
(starosta obce, primátor mesta, veliteľ zásahu, prednosta obvodného úradu),
•  poskytnite  pomoc najmä deťom, tehotným
ženám, starým, chorým a bezvládnym.
Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE
sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom
sirén a vždy je doplnený slovnou - hovorenou
informáciou o podrobnostiach a charaktere
ohrozenia.
Po jeho vypočutí:
•  ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
•  nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
•  presvedčte sa, či v blízkosti nie sú starí ľudia, chorí, neschopní pohybu a pomôžte im,
•  postarajte sa o deti bez dozoru,
•  uhaste otvorený oheň,
•  postarajte sa o domáce a hospodárske
zvieratá,
•  čakajte doma na ďalšie pokyny,
•  pri pobyte mimo budovu vyhľadajte rýchle
úkryt, vstúpte do najbližšej budovy,
•  nevracajte sa domov, zvuk sirény to neprikazuje,
•  vytvorte izolovaný uzavretý priestor, uzavrite
a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte
klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými
saponátmi),
•  vyhotovte si improvizované prostriedky
   na ochranu dýchacích orgánov, očí a kože

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE, 3/2006, str. 4
   z vlastných šiat a pomôcok a použite ich,
•  nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov, ale iba balenú vodu a potraviny,
• udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok, nedotýkajte sa
podozrivých predmetov,
• dodržiavajte nariadené hygienické, protiepidemické a protiepizootické

ROZHOVOR

Ing. Milena
Poláková,
prednostka MsÚ
Sládkovičovo,
48-ročná,
vydatá matka
dvoch synov, pôvodným povolaním
ekonómka.
Každého sa na úvod rozhovoru pýtame
na niekoľko základných údajov zo životopisu
a hoci sa určite nenájde sládkovičovčan, ktorý
by vás nepoznal, poprosíme aj vás o krátku
retrospektívu.
Od narodenia bývam v Sládkovičove. Vyštudovala som Chemicko - technologickú fakultu
SVŠT, odbor ekonomika a riadenie. Pôsobila
som v potravinárskych firmách v Šali a v Seredi, neskôr na Okresnom úrade v Galante. Som
rada, že teraz môžem pracovať doma, v Sládkovičove. Rovnako ako ja, aj môj manžel, rodák
z Nových Zámkov, si zamiloval naše mesto,
kde sme vychovali našich dvoch synov.
V minulých komunálnych voľbách ste boli zvolená za poslankyňu MZ za Spoločnú koalíciu,
ale primátor mesta vás menoval prednostkou
MsÚ. Aká je náplň práce prednostu a aké sú
vaše kompetencie?
Náplň práce prednostu je jasne definovaná
v zákone o obecnom zriadení, kde sa píše, že
prednosta vedie úrad a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor
mesta. Prednosta sa zúčastňuje zasadaní MZ,
ale má len poradný hlas.
Stretávate sa aj s inými prednostami mestských úradov a môžete porovnať úroveň práce
toho nášho s inými MsÚ?
Som členkou Asociácie prednostov Slovenska, ktorá usporadúva dvakrát ročne stretnutia
prednostov miest a obcí. Z týchto stretnutí si
vždy prinášam veľa cenných poznatkov a informácií, ktoré mi neskôr pomáhajú v mojej práci.
Vzhľadom na dobré vzťahy s mojimi „kolegami“
prednostami som navštívila už veľa mestských
úradov. Každá návšteva ma niečím novým
obohatila, ale aj ja som vedela pomôcť druhým
dobrou radou. Myslím, že práca nášho mestského úradu je kedykoľvek porovnateľná
s inými mestami, hoci sme iba malý úrad.
Čo bolo v tomto volebnom období najťažšou
úlohou pre mestský úrad a vás osobne?
Úlohy nedelíme na ťažké a ľahké, ale na také,
ktoré treba urobiť hneď a tie ktoré môžeme odložiť do zajtra. Myslím, že hlavnou úlohou bolo
využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskych fondov a podľa toho začať

OZNAMUJEME OBČANOM

opatrenia, v prípade príznakov ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc,
• ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné auto
zaparkovať a ukryť sa v najbližšej budove.
Signál KONIEC OHROZENIA sa vyhlasuje dvojminútovým stálym
tónom sirén bez opakovania.

pracovať. Okrem „bežnej“ práce bolo treba sledovať situáciu a aktuálne vypracovávať projekty. Skĺbiť tieto dve činnosti bolo a ešte aj stále
je veľmi náročné. Musím pochváliť všetkých kolegov, že napriek stále pribúdajúcej práci, stále
sa meniacim zákonom a predpisom, ochotne
pomohli aj nad rámec svojho pracovného času
pri vypracovávaní projektov. Máme radosť, že
naše projekty sú úspešné, ale hneď musíme
poukázať na ďalšiu náročnú prácu spojenú s
realizáciou schválených projektov.
Ako hodnotíte prácu na vypracovávaní projektov na získavanie finančných dotácií na rôzne
investičné aj neinvestičné akcie?
Mnohé mestá a obce si tieto projekty dávajú
vypracovávať odbornými firmami, ale u nás
sme si takpovediac pomohli sami a určite sme
ušetrili značné finančné prostriedky. Vypracovať dobrý projekt je naozaj veľmi náročná a
zodpovedná práca a naviac, je to práca nad
rámec pracovných povinností. Projekty sú hodnotené veľmi prísne a konkurencia je veľká. Za
toto volebné obdobie sme vypracovali spolu
23 projektov, niektoré vysoko finančne náročné, niektoré menej, ale všetky zamerané na
pálčivé problémy mesta. Musím spomenúť, že
prvotný nápad najčastejšie prichádza od pána
primátora a my ako dobrý „projektový team“ ho
dotiahneme do finálnej verzie. Často závidím
väčším mestám, kde majú zriadené oddelenia
na vypracovávanie projektov alebo vzhľadom
na ich vysoký rozpočet si môžu dovoliť dávať
si projekty vypracovávať za vysoké finančné
náklady. Ale pocit šťastia, keď obdržíme vyrozumenie, že náš projekt bol úspešný, je neprekonateľný a vtedy si uvedomujeme, že sme pre
naše mesto urobili niečo naviac a ostanú tu po
nás hodnoty.
Ako hodnotíte spoluprácu s kolektívom
pracovníkov MsÚ a mestských organizácií?
Myslím, že kto ma pozná, vie že do práce chodím rada. Terajšie pracovisko beriem ako veľkú
rodinu a to ako zamestnancov mestského úradu, tak aj mestských organizácií. Som rada, že
sa nám darí riešiť úlohy a zdolávať problémy.
Ako v každej rodine, občas aj zahrmí, prebehne búrka, ale vždy sa vyčasí a s radosťou sa
ide ďalej. Rada pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú
cestu ako sa „to dá spraviť“, ale nie s takým,
ktorí len špekulujú „ako to nepôjde“. Našťastie
tých druhých stretávam vo svojom zamestnaní
veľmi málo...
Aké vzťahy máte s poslancami a primátorom
mesta?
Neviem, či je vhodné hodnotiť vzájomné vzťahy podriadeného k nadriadeným, ale myslím,
že v mojom prípade môžem pokojne napísať
takéto verejné hodnotenie, lebo naše vzťahy sú
korektné a bezproblémové. A ak sa náhodou
problém vyskytne, tak ho riešime. Keby nefun-

govala dobrá spolupráca s primátorom mesta
a poslancami mestského zastupiteľstva, neboli
by za nami také výsledky, aké sú.
Čo považujete za najväčší úspech, ktorý dosiahlo mesto počas tohto volebného obdobia?
Nerada by som hodnotila, či vyzdvihovala jednotlivé akcie, lebo čo občan, to iná potreba,
to iné hodnotenie. Keď sme chorí, potrebujeme odborného lekára, keď chceme podnikať,
potrebujeme inkubátor, keď máme malé deti,
potrebujeme po ruke škôlku, keď sme starí,
potrebujeme dom dôchodcov, keď je v meste
neporiadok, potrebujeme nový „kukavoz“, pri
oddychu potrebujeme obnoviť kúpalisko, keď
jazdíme autom, potrebujeme spevnené plochy
na parkovanie a takto by som mohla vymenovávať aj ďalej. Všetko, čo sa pre mesto urobilo,
je rovnako dôležité a potrebné.
Ktorá oblasť je pre mesto najproblematickejšia a aká je perspektíva riešenia dlhodobo
pretrvávajúcich problémov?
Problémy vždy boli aj budú, taký je život. A čo
sa jednému zdá ako veľký problém, iný si ani
nevšimne, lebo jeho trápi úplne iná vec. Pri
komplexnom pohľade sa mne javí ako veľký
a dlhodobo pretrvávajúci problém Cukrovarská
ulica a jej obyvatelia. Navštívila som tam veľa
„domácností“, navštevujú ma tamojší obyvatelia, ale mesto im v súčasnosti nevie pomôcť.
Neľutujem tých, ktorým je ľahostajné ako žijú,
tých ktorí klamú, kradnú, ubližujú, ale tých, ktorí by chceli slušnejšie žiť, chceli by v lepšom
prostredí vychovávať svoje deti, ale nevedia sa
„odraziť od dna“. Toto nie je problém len nášho mesta. Riešenie vidím len v komplexnom
celoštátnom poňatí situácie a postupným odčleňovaním ľudí neprispôsobilých od ľudí slušných, ktorým sa postupne pomôže k lepšiemu
bývaniu, k lepším možnostiam zaradenia sa do
spoločnosti.
Aká je vaša predstava ideálneho života
v našom meste v perspektíve desaťročí?
Ideálne nemôže byť nič a snáď to ani nechceme, lebo by sme stratili motiváciu pracovať
na sebe, na svojom okolí, na svojom meste.
Myslím, že v Sládkovičove sa už teraz nežije
zle, veď každé mesto zápasí s problémami. Do
budúcna by to snáď ešte chcelo: pár investorov v priemyselnom parku, cestný obchvat pre
nákladnú dopravu, dobudovanie kanalizácie,
kruhový objazd, cyklistický chodník k Vincovmu lesu, postaviť bytovku, vytvoriť stavebné
pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu,
vybudovať sídliskové ihriská, znížiť kriminalitu,
zamedziť vandalizmus, nedovoliť šírenie drog,
nezanedbať zachovávanie tradícií a viac podporovať šport a kultúru... ale aj viac milých slov,
či viac úprimných úsmevov. Neprajem si ideálny život, len postupné napĺňanie našich potrieb
a predstáv.

NAŠE ŠKOLY
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Úspechy ziakov
ˇ
SŠ

Žiaci prvého stupňa našej základnej školy sa
každoročne pravidelne zúčastňujú umeleckých
súťaží. Nie je to inak ani v tomto roku. Víťazi
školského kola postúpili do okresných súťaží a
s úspechom reprezentovali našu školu.
Žiačka 4.A triedy Veronika Hrdlicová sa dňa
9.5.2006 zúčastnila okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy ČARO SLOVA
v Galante. Obsadila 1. miesto a postúpila do
krajského kola, ktoré bude v Trnave. Nie je to
jej jediný úspech, vyhrala aj okresné kolo speváckej súťaže GALANTSKÝ DETSKÝ SLÁVIK, reprezentovala našu školu aj v okresných
kolách ďalších speváckych súťaží.
Nezahanbil nás ani Tibor Kuki z 3.A triedy,
ktorý sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole
speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Korepetítorkou malých spevákov bola p. Pellerová
z našej ZUŠ, ktorá  deti na súťaž pripravila aj
po odbornej stránke.
Malých výtvarníkov reprezentovala Romana
Körösiová z 2. A triedy, ktorej práca postúpila z
okresného kola súťaže Európa v škole do vyššieho kola súťaže.                 Mgr. Jana Majová

Tanecníci
ˇ
v Topol'canoch
ˇ

V dňoch 21. - 22.4.2006 sme sa zúčastnili XII. ročníka súťaže moderného a módneho
tanca v Topoľčanoch pod názvom TOP DANCEING 2006. Zúčastnilo sa jej 50 našich detí
pod vedením Ferdinanda Kováča, tanečného
pedagóga ZUŠ Sládkovičovo. Súťažilo sa v
šiestich kategóriách: malé choreografie, scénický tanec, disco choreografie, show choreografie, Break dance a Hip-Hop choreografie.
V každej kategórii sa súťažilo v troch vekových kategóriách o hlavnú a vedľajšiu cenu. V
piatok tancovala mládež, v sobotu deti a juniori.
Súťaže sa zúčastnilo viac ako tisíc detí z celého Slovenska. Našim súťažiacim sa podarilo
získať jednu vedľajšiu cenu v kategórii malé
choreografie.
Prežili sme dva krásne bezstarostné dni plné smiechu, radosti, maximálneho úsilia a hlavne
tanca a dobrej hudby. Je to pre nás ďalšia skúsenosť a hlavne možnosť zdokonaľovať sa v tom,
čo robíme najradšej, s nadšením a s láskou.
Chceme touto cestou poďakovať ZUŠ v Sládkovičove, že nám umožnila zúčastniť sa súťaže a
nepremrhať možnosť umiestniť sa v rebríčku medzi najlepšími.                 František Kováč, ZUŠ

Bábkový súbor Diócska

Mladí zdravotníci

Žiaci prvého aj druhého stupňa sa pod vedením Mgr. Jolanky Švihranovej a Mgr. Janky Majovej každoročne usilovne pripravujú na súťaž
Hliadok mladých zdravotníkov, ktorú organizuje Okresná organizácia
Slovenského červeného kríža v Galante. 10 mája 2006 nás v Galante
reprezentovali dve hliadky. Z celkovo zúčastnených šiestich družstiev sa
žiaci prvého stupňa umiestnili na peknom treťom mieste.
Táto vedomostná súťaž vychováva mladých zdravotníkov aj po praktickej stránke a v prípade potreby sú schopní podať prvú pomoc chorému
či zranenému. K úspechu blahoželáme.                      Mgr. Jana Majová

ˇ
Violoncelista
Emil Hasala

V máji sa konal v Banskej Bystrici XIV. ročník Detského hudobného
festivalu Jána Cikkera a v rámci neho aj interpretačná súťaž pre sláčikové nástroje.
Našu školu reprezentoval v druhej kategórii violončelista Emil Hasala
s  klavírnym sprievodom Mgr. art Štefana Ternóczkeho. Po úspešnom
postupe z prvého kola Emil s ďalšími dvoma súťažiacimi získal prvé
miesto. Súťaž vyvrcholila v piatok
slávnostným koncertom víťazov,
kde Emil hral skladbu od G. Ph.
Telemanna. Súťaž v Banskej
Bystrici je považovaná  za jednu
z najvýznamnejších súťaží na
Slovensku a preto Emilovi patrí úprimné blahoželanie k jeho
skvelému úspechu.                   
Mgr. art. Štefan Ternóczky, ZUŠ

Primátor mesta ďakuje žiakom Spojenej školy, Základnej školy
S. Petőfiho s VJM a študentom Súkromnej strednej odbornej
školy v Sládkovičove za pomoc pri jarnom upratovaní mesta.

Žijeme vo zvláštnom svete, v stále sa meniacom systéme hodnôt,
v ktorom sa tvorba a hra dostávajú na perifériu. Napriek tomu sa my,
pedagógovia, snažíme dať našim deťom niečo iné, dať im viac, niečo, čo
sa dotkne ich duší, pretože veríme tomu, že čo je naozaj večné, zostáva
v duši. Oplatí sa pomocou rozprávok dotknúť sŕdc našich detí.
Žiaci prvého stupňa ZŠ s MŠ S. Petőfiho v Sládkovičove nadšene
dokazujú, že všedné dni sa rozprávkami, hrou, bábkami dajú premeniť
na rozprávkovo sviatočné dni.
Od septembra sme sa pripravovali na prehliadku DUNA MENTI
TAVASZ, ktorej regionálne kolo bolo v Galante 4. mája 2006. Bábkový súbor na regionálnej súťaži dokázal, že táto práca nebola zbytočná,
pretože súbor sa dostal až na celoslovenský festival. DIÓCSKA  očarila
publikum i porotu Grimmovou rozprávkou BRÉMSKI MUZIKANTI. Bábkový súbor na regionálnej súťaži sypal zo seba hviezdy, pričom hviezdny prach zbieral celý, celučičký rok. Rozprávku sme počas roka často
menili, opravovali ju, aby bola čo najdokonalejšia. Môžeme povedať,
oplatilo sa.
Prečo to my, pedagógovia, robíme? Je to také ako vzduch. Je už
ťažké predstaviť si náš život bez tejto práce. Hoci často si sami sebe
starosti prirábame, neľutujeme. Je také vzrušujúce vžiť sa do rozprávky
spolu s deťmi.
Touto cestou sa chcem poďakovať Margite Karsayovej, ktorá nám podala pomocnú ruku pri javiskovej adaptácii. Pri tejto práci sme sa naučili,
že z výziev pochádzajúce bolestné chvíle vieme prežiť so vztýčenou
hlavou.                 Silvia Brédová, vedúca bábkového súboru DIÓCSKA
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ˇ MATIEK
OSLAVA DNA

V našom meste sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti tohto sviatku
deti pripravia pre svoje mamičky slávnostné akadémie, na ktorých ich
pozdravia kultúrnym programom. Nebolo tomu inak ani tohto roku.
Na túto príležitosť sa dôkladne pripravili i učiteľky s deťmi všetkých
vekových skupín Materskej školy Budovateľská. Pásmom básní, piesní
a ľudových i moderných tancov deti pozdravili 5. mája 2006 v MsKS
svojich rodičov a príbuzných. Bohatý program v pekne vyzdobenom kultúrnom dome odzrkadľoval vedomosti a šikovnosť detí. Úprimný, pekný
detský prejav a úsmevy detí venované z čistého, láskyplného srdiečka
boli poďakovaním za lásku, starostlivosť a obetavosť všetkých mamičiek.
Ďakujeme za účasť hosťom - primátorovi mesta Ing. Antonovi Szabóovi,
PhDr. Terézii Pethöovej, rodine Krommerovej za ozvučenie, pracovníčkam kultúrneho domu za pomoc  a rodičom za účasť a pozornosť. Všetci
prispeli k tomu, aby oslava prebehla v príjemnej atmosfére.
10.5.2006 sa v Materskej škole na Fučíkovej ulici na novej terase, vyzdobenej šikovnými rukami pani učiteliek, zišli mamičky, babičky a účasťou nás potešili aj pozvaní hostia. Deti sa radovali, že svojim príbuzným
odovzdajú najkrajší dar, svoju šikovnosť v speve i tanci. Pri sledovaní
výkonov malých recitátorov, či tanečníkov sa všetkým mamičkám od

Recitátorky ŠZŠ

radosti zarosili oči slzami šťastia. Svoje ratolesti obdarili potleskom a
deti zas mamičky pekným darčekom. Veríme, že sa všetkým prítomným
oslava páčila. Veď deti program pripravovali spolu s trpezlivými pani učiteľkami s nesmiernou usilovnosťou, šikovnosťou a láskou.
Spojená škola pripravila v budove Inovatechu 16.5.2006 výstavu
výtvarných a technických prác žiakov, ktorá bola slávnostne otvorená
pred začiatkom kultúrneho programu, ktorý pripravili žiaci základnej i
umeleckej školy.
Veľmi sa tešíme, že sálu do posledného miesta zaplnili rodičia, či
príbuzní našich žiakov i pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta, Ing. Anton Szabó.
Príjemný zážitok z hodnotného kultúrneho programu znásobila i možnosť využitia reprezentatívnych priestorov spoločenskej sály Inovatechu.
Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí finančnou čiastkou prispeli
na organizáciu podujatia. Celkovo sa vyzbieralo 2.448,- Sk. 1.000,- Sk
sa za použilo na úhradu ozvučenia programu, za ostatné finančné prostriedky škola zakúpi sladkosti deťom pri príležitosti MDD.
Divákom ďakujeme za zbierku, účinkujúcim a pedagógom, ktorí podujatie pripravili, za pekný umelecký zážitok.                 pedagógovia SŠ

Každoročne sa žiaci ŠZŠ Sládkovičovo
zúčastňujú okresného kola súťaže v prednese
poézie a prózy v Galante. Získavame úspechy,
ktoré sú pre našich žiakov veľmi povzbudzujúce. Už sa stáva tradíciou, že prvé miesta v každej kategórii patria našim žiakom. Tak to bolo
aj tento rok. Júlia Horváthová, Mária Ivaničová
a Kristína Bobálová sa umiestnili na prvých
miestach.
3. mája bola v Galérii Jána Koniareka v Trnave „Krajská prehliadka tvorivosti“ žiakov špeciálnych škôl Trnavského kraja. Tejto prestížnej
súťaže sa zúčastnili dve naše žiačky a Júlia
Horváthová sa v prednese prózy umiestnila na
2. mieste. Z ich víťazstva máme veľkú radosť a
sme hrdí na ich úspechy.              
Mgr. Júliana Glovenská, ŠZŠ

ˇ MATIEK
DEN
Žiaci ZŠ a MŠ Sándora Petőfiho v Sládkovičove sa 19. mája slávnostným programom ku
Dňu matiek poďakovali svojim mamičkám za
ich láskavú starostlivosť a oddanosť. Program
bol veľmi pestrý. Škôlkari a žiaci prvého stupňa
pozdravili svojich rodičov pesničkami, tancami.
Bábkový súbor „Diócska“ sa predstavil
Grimmovou rozprávkou „Brémski muzikanti“.
Videli sme i krátke scénky.
Deviataci potešili publikum svojím tanečným
umením a žiaci druhého stupňa zožali úspech
interpretáciou známych tanečných melódií.
Mgr. Zuzana Kovácsová,
riaditeľka ZŠ SP VJM Sládkovičovo

NAŠE ŠKOLY
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JABLCKO ALEBO CITRÓN

Pod taktovkou zástupkyne poisťovne GENERALI pani Blanky Jasovskej a za asistencie štátnej
polície sa deti zo Spojenej  školy v Sládkovičove zapojili do tejto vtipnej bezpečnostnej akcie. Na
odpočívadle pri prečerpávacej stanici pred vjazdom do Galanty deti odmeňovali vodičov jabĺčkami
- tých dobrých, ktorí jazdili bezpečne a dodržiavali dopravné predpisy a citrónmi - tých nedisciplínovaných, ktorým policajný radar v Galante nameral prekročenie povolenej rýchlosti.
Deti rozdali veľa jabĺk, ale občas levík, maskot poisťovne GENERALI, smutno zaplakal nad
neukáznenosťou vodičov, ktorí v uzavretej obci, kde je „šesťdesiatka“ uháňali rýchlosťou 80 km/
hod. Tentoraz im príslušníci polície udelili iba pokarhanie a deti im darovali citrón, ale nabudúce
už to bude pokuta!
Bezpečnosť na našich cestách je prioritou pre nás všetkých a pre deti obzvlášť, veď v minulom
roku zahynulo pod kolesami áut na Slovensku XX detí. Ak by sme my dospeláci dodržiavali všetky
pravidlá cestnej premávky, toto číslo by nebolo také hrozivé.                                      Eva Sudová
Materská škola na Budovateľskej ulici už po
mnoho rokov vychováva talentovaných recitátorov a preto je organizátorom prehliadky v
prednese poézie a prózy, na ktorú pozýva deti
zo všetkých materských škôl z mesta i hostí z
Malej Mače a Abrahámu.
Deti predviedli svojim rovesníkom i dospelákom krásne výkony, obdivuhodné nielen rozsahom, ale aj umeleckým prednesom. Deti recitáciu priam prežívajú a zahrajú všetky dramatické
situácie. Táto skúsenosť je veľmi cenná, lebo
pohotový a výrazný verbálny prejav je dnes
podmienkou úspechu v práci i v živote.

Detské ihrisko

5. mája 2006 čakalo škôlkarov a žiakov
školy na Abrahámskej ulici veľké prekvapenie.
Dokončilo sa dlho očakávané detské ihrisko.
Deti si s veľkou radosťou osvojili plazivý domček, pohybujúci sa mostík a hojdaciu lavičku.
Deň čo deň sa na tomto ihrisku zbavujú svojej
nahromadenej pohybovej aktivity. Aj v ich mene
by sme sa chceli poďakovať našej pani riaditeľke Mgr. Zuzane Kovácsovej, ktorá úspešným projektom získala finančné prostriedky na
vybudovanie detského ihriska. Ďakujeme.
Učiteľky prvého stupňa ZŠ a MŠ s VJM SP

NAJMENŠÍ RECITÁTORI

KULTÚRA

JURAJ ZELMAN
Našou premiérovou výstavou v INOVATECHu bola prezentácia tvorby
sládkovičovského rodáka Juraja Zelmana. Kto čakal úhľadné klasické
kresbičky, bol možno sklamaný, ale náročnejší diváci, ktorí sa zamysleli
nad podstatou filozofických úvah, ktoré autor spracoval, sa určite pobavili.
Výborne tieto myšlienky formuloval autorov kolega, psychológ
Dr. Valkovič, ktorý účastníkom vernisáže vtipne reprodukoval svoje interpretácie jednotlivých kresieb.
K veľmi príjemnej atmosfére vernisáže prispel svojim vystúpením aj mladý, talentovaný violončelista Emil Hasala, ako aj milí návštevníci z okruhu
autorových priateľov a rodiny.                                                                   ES

Druhou výstavou bola prehliadka tvorby členov galantského fotoklubu,
ktorí nám predstavili výber svojej poslednej tvorby. Každý z autorov mal
možnosť vystaviť niekoľko fotografií, čo síce prispelo k veľkej pestrosti
prezentovaných diel, ale na druhej strane mali autori na vlastnú prezentáciu
svojej tvorby iba minimálny priestor.
V budúcnosti by sme rozhodne chceli dať členom fotoklubu priestor na
autorské výstavy. Svoj primárny účel - propagáciu fototvorby, ktorá vďaka
modernej technike dáva autorom nesmierne možnosti, výstava splnila.
Zaujímavé fotografie si prezreli nielen účastníci vernisáže, ale aj návštevníci podnikateľského inkubátora.   

AMFO
2006

KULTÚRA
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KLADENIE VENCOV

VELKONOČNÝ KONCERT

V nedeľu 7. mája 2006,
v predvečer sviatku Víťazstva
nad fašizmom, sa aj v našom
meste konalo pietne kladenie
vencov. Na tomto tradičnom
podujatí privítal prítomných
primátor mesta Ing. Anton
Szabó a hlavný príhovor,
z ktorého časť uvádzame
v článku, predniesol
Ing. Jaroslav Kmeť, predseda
okresnej organizácie Zväzu
protifašistických bojovníkov.
„Už 61. rok si pripomínajú národy celého sveta skončenie II. svetovej vojny, ktorá pripravila
obrovské utrpenie ľuďom celého sveta. Vojny, do ktorej boli zatiahnuté národy piatich kontinentov
našej planéty. Vieme veľmi dobre, že Hitler využil ťažkú situáciu nemeckého národa po I. svetovej
vojne, dokázal presvedčiť národ o krivde, ktorá mu vznikla po prehratej vojne a vsugerovať mu
vieru, že nemecký národ je výnimočný, že má právo na územie iných národov a z ich obyvateľov
si spraviť sluhov a otrokov. Dokonca, zlikvidovať niektoré rasy, ktoré boli pre ľudskú spoločnosť
škodlivé a bolo ich treba zničiť. Mnohí príslušníci nemeckého národa jeho tézam uverili a horlivo
sa zapojili do ich realizácie. Rozpútali vojnový požiar, v ktorom prišlo o život takmer 60 miliónov
ľudí. Toto bol strašný dopad neľudskej fašistickej ideológie.
Treba si však uvedomiť, že touto ideológiou sa neriadila len Nemecká ríša, ale pridali sa k nej        
aj vlády iných krajín, ktoré sa k nej pripojili a očakávali z týchto výbojov náležitý zisk. Pridali sa
Taliani, majúci záujemy v Afrike a na Balkáne, Slováci, z vďaky za vytvorený vazalský štát, Maďari
za územie na Slovensku, v Juhoslávií a Rumunsku a Rumuni za územie Moldávie.
Keď však začali nemecké národy po porážkach v Rusku, Afrike, západnej Európe a na Balkáne
ustupovať, Taliani, Rumuni a Bulhari opustili „potápajúcu sa loď“ a pridali sa na stranu spojencov.
Slováci svoj nesúhlas s fašizmom dokázali Slovenským národným povstaním. Verná Nemcom zostala len oklieštená slovenská vláda na čele s prezidentom a vernými zostali Maďari, ktorí bojovali
v jednom šiku s fašistami aj potom, keď už ich územie bolo oslobodené Červenou armádou.
Po kapitulácií Nemecka zavládla na celom svete obrovská eufória, ľudia sa tešili mieru a sľubovali si, že už nikdy nedopustia, aby k nej znovu došlo. Je pravda, že v Európe viac ako 50 rokov k
ozbrojenému stretu nedošlo, ale vo svete sa bojovalo. Bojovalo sa najmä kvôli politickým a hospodárskym záujmom. Bohužiaľ v 21. storočí sa rozšírili problémy, pre ktoré sa bojuje aj v mene
náboženstva. V Ázií bojujú moslimovia s hinduistami a v posledných rokoch začína dochádzať k
stretom moslimov s kresťanmi, čo začína byť veľmi nebezpečné. Treba urobiť všetko preto, aby
základné heslo demokracie „Sloboda, Rovnosť, Bratstvo“ naozaj platilo, a to pre všetkých.“

V čase pred Veľkou nocou, ktorá je najväčším
kresťanským sviatkom, sme mali tú česť privítať
vo veľkej sále INOVATECH-u umelcov, ktorí
pre sládkovičovčanov pripravili koncert z diel
svetoznámych hudobných skladateľov.
Na prvom predstavení sa zúčastnili žiaci Základnej školy S. Petőfiho a Súkromnej strednej
odbornej školy v Sládkovičove.
Na druhé, podvečerné predstavenie, boli pozvaní žiaci Spojenej školy Sládkovičovo a široká
verejnosť. Bohužiaľ náš „hlad“ po kultúre asi nie
je veľmi veľký, pretože hoci sa na toto krásne
podujatie neplatilo žiadne vstupné, divákov prišlo
kulantne povedané „pomenej“.
Vážení diváci, dovoľujem si vás touto cestou
vyzvať, sledujte prosím relácie miestneho
rozhlasu a plagátovacie plochy, aby vám žiadne
zaujímavé kultúrne podujatie „neušlo“ ako tento
krásny koncert vážnej hudby.      
ES

POZVÁNKA DO DIVADLA
Na záver školského roku pozývame
deti „do divadla“ na niečo, čo sme
tu ešte nemali. Na predstavenie popredného slovenského míma Vlada Kulíška,
ktorý je vďaka tomu, že jeho umenie
nikde nenaráža na jazykovú bariéru,
pravdepodobne viac známy
za hranicami Slovenska, ako doma
na Slovensku. Preto sme veľmi zvedaví,
čo si majster „umenia bez slov“
pre naše deti pripraví.
Predstavenie bude organizované
pre Spojenú školu Sládkovičovo,
ale srdečne pozývame aj ostatných
divákov.

CESTOVATEl’ FRANTIŠEK KELE
Človek s obrovskou charizmou, veľkým srdcom, elánom, nadšením a plným nasadením robiť to, čo si v mladosti zvolil. Jeho túžba bola stať sa horolezcom, cestovateľom a okrem toho aj učiteľom a spisovateľom. Dnes ho
celé Slovensko a aj celý svet pozná aj ako autora mnohých  publikácií
s cestovateľskou tematikou.
O svoje znalosti, skúsenosti a príhody z ciest sa ochotne delí so všetkými,
čo majú záujem a tak na podnet Mgr. Jolany Švihranovej navštívil aj naše
mesto Sládkovičovo. 27. apríla 2006 sa naplnila zasadačka INOVATECH-u
desiatkami žiakov Spojenej školy na zaujímavej besede, zameranej na cesty do polárnych krajín a najvyšší vrchol sveta Mount Everest. Rozprávanie
RNDr. Keleho bolo veľmi zaujímavé, obohacujúce, so štipkou humoru, doplnené fotografiami z rôznych oblastí sveta a videonahrávkou.
Ako každý z nás, aj on sa v živote stretáva s nepríjemnosťami a prekážkami, s ktorými sa človek len ťažko vyrovnáva. Aj napriek nim však pokračuje v dosahovaní vytýčených cieľov. Je to človek, z ktorého si môžeme brať
príklad a to nielen pre jeho zanietenosť k práci, ale aj pre jeho krásny vzťahu
k rodnému Slovensku. Hoci precestoval vyše 130 krajín, navštívil mnohé
krásne miesta po celom svete, Slovensko je pre neho miestom najkrajším
a vždy sa vracia domov veľmi rád. Aj jeho zásluhou, ako aj jeho kolegov,
slovenská zástava zaviala na najvyšších vrcholoch v rôznych častiach sveta
a pamätná tabuľa M. R. Štefánika je umiestnená až v exotickej Polynézii.
Slovenskému rodákovi aj touto cestou ďakujeme za návštevu a zaujímavú
besedu, ku koncu ktorej s ochotou odpovedal na otázky žiakov a aktívnym
žiakom odovzdal pohľadnice a knihy.
Prajeme mu pevné zdravie, veľa úspechov a šťastných návratov z výprav.
Svoj názor na besedu vyjadrila aj žiačka 6. ročníka Dominika Kubrická.

„RNDr. František Kele prešiel takmer celý svet, bol na severnom i južnom
póle, v Alpách, stretol sa zoči-voči aj s ľadovým medveďom, s pánmi vo fraku čiže tučniakmi. Dokonca bol aj v brazílskom pralese. Jednoducho, ťažko
by sme našli miesta, kde nebol. A my sme mohli byť radi, že sme mali tú česť
stretnúť sa s týmto úžasným človekom. Téma besedy sa vzťahovala viac na
prírodu ako na zemepis a najviac rozprával o zvieratách, domorodcoch,
o prostredí, v ktorom žijú. Zážitky a spomienky, ktoré si odtiaľ priniesol, mu
môžeme iba závidieť.
Neskôr prišli na rad aj naše otázky. Mňa veľmi zaujímala Polynézia a
Indonézia, konkrétne ostrovy Bora Bora. Z besedy sme si „odniesli“ veľa nových a zaujímavých poznatkov. Nuž, musím povedať, že na jeho vedomosti
sa nedá povedať nič iné iba „WOW“.                                  Marcela Vargová

NAŠI SENIORI
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DEN MATIEK V KLUBE DÔCHODCOV

Výbor klubu dôchodcov s veľkou radosťou
pripravoval oslavy „Dňa matiek“. Na tento krásny sviatok sa všetci výnimočne tešia, pretože
sa stretnú aj staršie členky, ktoré už tak často
nemôžu chodiť do klubu zo zdravotných dôvodov. Tu si môžu pospomínať na časy, keď oni
všetko pripravovali a chystali. Na naše oslavy
sme pozvali aj primátora mesta p. Ing. Antona
Szabóa, zástupcu primátora Ing. Štefana Mikuša a pani Máriu Pišiovú, pracovníčku MsÚ.
Tento rok sme oslavy robili v jedálni Vysokej
školy Sládkovičovo, aby sa aj naše staršie
členky mohli zúčastniť oslavy a nemuseli chodiť hore po schodoch.

ZO ŠPORTU

Už o 15. hod. sa začali členovia schádzať,
predsedníčka klubu každého člena privítala a
milo nás prekvapili hostia z Maďarska z Csorvásu spolu s Bc. Bélom Zsillem, ktorých sme
veľmi srdečne privítali a pozvali k stolu. Hostia
prišli na divadelné predstavenie Radošinského
naivného divadla „Jááánošííík“. Predsedníčka
klubu otvorila oslavy a zároveň poprosila primátora Ing. Szabóa o slávnostný príhovor. Primátor pozdravil všetky matky, zaželal im pevné
zdravie, veľa šťastia a pokojnú jeseň života.
Zároveň pozdravil aj hostí z Maďarska. Hovoril
o rozvoji a skrášlení nášho mesta. Po príhovore predsedkyňa klubu vyzvala pani Gizelu Oro-

šovú a Máriu Megovú, aby predniesli básne o
matkách. Predsedníčka sa im poďakovala za
krásnu recitáciu a zdvihla pohárik na prípitok.  
Každý si pripil na zdravie a zaželali si príjemnú
zábavu a dobrú chuť k občerstveniu.
Po veľmi dobrom občerstvení sa začala
zábava, do ktorej sa zapojili aj hostia z Csorvásu. Nebolo treba dlho čakať, spustila hudba
a tanec a nálada bola výborná. Touto cestou
chcem poďakovať primátorovi za všetko, čo
pre dôchodcov daroval a sponzorom bratom
Jalecovcom z Venealu. Všetci členovia sa lúčili
so spokojným srdcom, s úsmevom a nádejou,
že o rok sa stretnú zasa všetci.                     
Viola Chudá, predsedníčka KD

STOLNÝ TENIS

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo dňa 8.4.2006 vyhodnotil
súťažné obdobie 2005 - 2006. V 2. lige sa sládkovičovské „Áčko“ umiestnilo na 5. mieste a v 3. lige skončilo „Béčko“ na veľmi peknom 2. mieste.
Na vyhodnotení sa zúčastnili p. primátor Ing. Anton Szabó, zástupca primátora Ing. Štefan Mikuš, predseda finančnej komisie Ing. Pavol Doval
a samozrejme hráči oddielu. Po vyhodnotení výsledkov súťaže sme mali
občerstvenie - pečené prasiatko, pri ktorom sme debatovali so zástupcami nášho mesta o ďalšej činnosti stolnotenisového oddielu. Poďakovanie
patrí všetkým hráčom, ktorí reprezentovali naše mesto.    
                                         	   Emil Dovalovszkí, predseda STO

ÚSPECH KOLKÁROV
Kolkársky oddiel SLAVOJA v sezóne 2005/06 zvíťazil v 2. kolkárskej
lige západ a naši mimoriadne úspešní kolkári sa v budúcej sezóne predstavia v 1. lige západ. Pre malý oddiel, ktorý nemá ani vlastnú dráhu a
trénuje „hosťovsky“, je to naozaj nečakaný úspech.
Členovia oddielu - Miroslav Halasyi, Marián Halaši, Jozef Uher, Ladislav a Andor Magyarics, František Šalát, Eugen Nagy, Tibor Dáni, Ondrej Rečka, si zaslúžia uznanie za vzornú reprezentáciu mesta. Dúfame,
že v budúcnosti sa podarí vybudovať v meste  kolkársku štvordráhu, aby
mohli trénovať doma a hlavne pre to, aby mali možnosť vychovávať si
vlastný dorast. Športové vyžitie detí a mládeže je prioritou a tento zaujímavý, atraktívny a módny šport, ktorý má v Sládkovičove tradíciu, by si
zaslúžil kvalitné tréningové športovisko.                                             ES

M A L Í H A S I Č I N A JML ADŠÍ FUTBALISTI

Najmladší členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Sládkovičove sa 15.5.2006 zúčastnili okresnej súťaže HRY PLAMEŇ, ktorú organizovali Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Naši malí hasiči čestne hájili farby
mesta Sládkovičova a v konkurencii ôsmych
družstiev vybojovali krásne druhé miesto.
Srdečne im gratulujeme a prajeme ešte veľa
športových úspechov. V Sládkovičove sa „červeného kohúta“ báť nemusíme, lebo naši dobrovoľní hasiči sú výborne vycvičení odborníci.

V mesiaci apríl sa v areáli Spojenej školy v Sládkovičove konal ďalší ročník futbalového turnaja MC Donald´s cup žiakov v troch vekových kategóriách. Vyhlasovateľom tohto športového
podujatia je SAŠŠ, KŠU a MŠ SR.
Spojená škola v Sládkovičove bola organizátorom obvodného kola za účasti mužstiev - ZŠ
Sládkovičovo, ZŠ Jelka, ZŠ Jelka s vjm, ZŠ Abrahám, ZŠ Veľké Úľany, ZŠ Veľké Úľany  s vjm
a ZŠ Sládkovičovo s vjm. Hralo sa na ihriskách hádzanárskych rozmerov, 4 hráči v poli + brankár.
Žiaci Spojenej školy počas všetkých troch hracích dní nenašli premožiteľa a tak postúpili do
okresného finále, ktoré sa konalo v prvých májových dňoch v Galante. Tam sa najviac darilo
našim najmenším, ktorí sa vo vekovej kategórii 3. - 4. ročník stali víťazmi okresného kola.
24. mája zvíťazili aj v krajskom kole, kde vo finále porazili súperov z Trnavy  3 : 2 a postúpili do
celoslovenského kola. Pod vedením D. Heribana našu školu reprezentovali: R. Sabler (najlepší
strelec celého turnaja), K. Kurinec, N. Katona, N. Kováč, M. Jónaš, D. Gál, M. Nagy, O. Šípoš, L.
Bobek, D. Vencel, P Haršányi. Dúfam, že tento úspech bude motivovať našich najmenších pri ich
ďalšej športovej aktivite.                                                                                               D. Heriban
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Dňa 23.5.2006 nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko

Zoltán Pethő,

Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na
poslednej ceste a tak vzdali hold jeho pamiatke.
Smútiaca manželka, deti a vnúčatá
Dňa 10.5.2006 vo veku 72 rokov nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Štefan Szalay.

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým príbuzným a známym, ktorí ho dňa
13.5.2006 odprevadili na poslednej ceste
a svojou sústrasťou a kvetmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Manželka, dcéra a syn s rodinami
S láskou a žiaľom v srdci spomíname na našu
drahú mamičku, babičku a prababičku

Annu Csanakyovú,

ktorá nás 1.5.2005 vo veku 77 rokov navždy
opustila. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku pri príležitosti 1. výročia jej úmrtia.
Syn a dcéry s rodinami

Zosobášili sa

Štefan Manek (Sládkovičovo)
a Ing. Zuzana Mitrová (Senec)
Mária Nagyová (Sládkovičovo)
a Csaba Mayer (Blatná na Ostrove)
Gabriela Pethöová (Sládkovičovo)
a Tomáš Kučinský (Košice)
Mária Ostrožanská (Sládkovičovo)
a Zsolt Chalupka (Čierny Brod)
MVDr. Pavol Bartaloš (Sládkovičovo)
a Ing. Petra Šramová (Sládkovičovo)
Miroslav Šomody (Abrahám)
a Nataša Danihelová (Trnava)
Zsolt Mészáros (Veľká Mača)
a Erika Farkašová (Sládkovičovo)
Lívia Bobálová (Sládkovičovo)
a Roman Sekeč (Levice)

Ve ľa š ť a s t i a n a s p o l o č n e j c e s t e . . .

S hlbokým zármutkom v srdci a láskou
spomíname na drahého manžela, otca a dedka

Pavla Mikulu,

ktorý nás 5.5.2005 navždy opustil.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
Manželka, dcéry s rodinami a celá rodina
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou
spomíname na

Karola Maceka,

ktorý nás navždy opustil 3.6.2005.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
pri 1. výročí jeho úmrtia.
Manželka, deti s rodinami a smútiaca rodina
Dňa 24. júna uplynie 5 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil manžel a otec

Narodili sa

O n d r e j S z a l a y 17. 3 . 2 0 0 6
N i k o l a s G a ľa v s k ý 21. 3 . 2 0 0 6
O l i v e r Ta v a l i 2 6 . 3 . 2 0 0 6
Ta m a r a B e l á k o v á 1. 4 . 2 0 0 6
Sebastián Uher 20.4.2006
Ta r a E l i z a b e t h H a u s e r o v á 2 2 . 4 . 2 0 0 6
L a r a Va r g o v á 2 3 . 4 . 2 0 0 6
F i l i p N a g y 24 . 4 . 2 0 0 6
J ú l i u s K u k i 24 . 4 . 2 0 0 6
To m á š H r b á n 2 6 . 4 . 2 0 0 6

Úspešný štart do života...

Zoltán Matloha.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti
S bolesťou v srdci spomíname pri príležitosti
10. výročia úmrtia na nášho drahého

Kukiho Vincenta,

ktorý nás navždy opustil 14.5.1996.
Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom v srdci a láskou
spomíname na drahého manžela, otca a dedka

Antona Filipa,

ktorý nás 19.6.1996 navždy opustil. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku
pri 10. výročí jeho úmrtia.
Manželka, dcéry a syn s rodinami a sestra.

Navždy nás opustili

Irena Lörincová (75) 28.3.2006
Mar git a Kováčová (84) 4.4.2006
K l á r a P e t h ö o v á ( 8 6 ) 21. 4 . 2 0 0 6
H e l e n a J ó n á s o v á ( 74 ) 2 5 . 4 . 2 0 0 6
Š t e f a n S z a l a y ( 7 2 ) 10 . 5 . 2 0 0 6
M á r i a P i v k o v á ( 8 5 ) 11. 5 . 2 0 0 6
Z o l t á n O s t r o ž a n s k ý ( 7 0 ) 14 . 5 . 2 0 0 6
Zoltán Pethő (69) 23.5.2006
Z u z a n a H a š k o v á ( 6 9 ) 2 7. 5 . 2 0 0 6

Bývalí občania nášho mesta:

H e l e n a U h l í k o v á ( 81 ) 8 . 4 . 2 0 0 6
M i l a n J á n o š í k ( 5 8 ) 2 7. 4 . 2 0 0 6
Mária Geršiová (90) 8.5.2006
Anna Prešínska rod. Feješová (53) 9.5.2006

Česť ich pamiatke...
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