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Potápači
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Pestrý program, ešte bohatší  
a kvalitnejší ako vlani, pripra-
vilo mesto na deň otvorenia 
tradičného Seneckého leta  
10. júna. 
Po prvý raz prídu napr. hviezdy 
zo Superstar II, leto roztancuje 
famózna Lúčnica, ale aj taneč-
níci z Fredy ś Dance Group. 
Roztočí to aj osvedčený Gla-
diátor, prídu však aj nové za-
čínajúce kapely. Komu bude aj 
do tanca, nech sa páči disko-
téka aj s prehliadkou dídžejov.          
A atrakcie? Samozrejme, budú, 
vrátane osvedčených parašu-
tistov. Na svoje si prídu dospelí 
aj deti, pre ktoré sú prichysta-
né rôzne atrakcie, ale aj disko-
paráda a súťaže, na ktorých 
môžu vyhrať rôzne ceny. Budú 
môcť vystrájať viac ako obyčaj-
ne, aj maľovať si tvár...  K tomu  
kolotoče, poníky a parašutisti 
pomaly padajúci z neba. No 
a na záver – samozrejme vždy 
očakávaný ohňostroj. 

(Program na str. 10)

Výstavba
míľovými krokmi
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Armwrestleri
s piatimi medailami
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Senecké leto sa blíži V Senci odštartovali ojedinelý projekt, stáť bude 120 miliónov

Bager odsaje kal, vyčistí jazerá
Už nielen rekreanti a labute, 
ale aj sací trojtonový bager 
bude dva roky plávať na pia-
tich Slnečných jazerách s roz-
lohou asi 116 hektárov, aby 
ich vyčistil od kalových sedi-
mentov usadených na jeho 
dne. Mestu Senec sa podarilo 
dlho očakávané a zo štruktu-
rálnych fondov Európskej únie 
získalo financie na dve etapy,  
v ktorých sa čistenie bude 
robiť. Celkovo sa do jazier in-
vestuje takmer 120 miliónov 
korún.    V týchto dňoch sa za-
čala skúšobná prevádzka.
,,Splnil sa mi sen. Ešte ako 
riaditeľka Správy cestovného 
ruchu v Senci som veľmi túžila 
po tom, aby sa jazerá  vyčis-
tili. Určite o tom rozmýšľajú 
či hovoria aj ďalší Senčania,“ 
uviedla viceprimátorka Helena 

Nemcová a dodáva: ,,Predpo-
kladáme, že v čistení budeme 
pokračovať aj počas letnej 
turistickej sezóny. Verím, že 
Senčania budú voči tejto ne-
vyhnutnej a plánovanej aktivi-
te tolerantní.“

Pre Senec je to výnimočná ak-
tivita a tento projekt – čistenie 
jazera odsávaním z jeho dna, 
je  aj v rámci ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
na Slovensku ojedinelý.

(pokračovanie na str. 2)

Sací bager dôstojne pláva po jazerách a zbavuje ich sedimentov.

Randili slovenskí motorkári  
Život na seneckých Slnečných jazerách explodoval ešte pred 
začiatkom turistickej sezóny. Od 5. do 7. mája tu randili motorká-
ri z celého Slovenska.                               (pokračovanie na str. 2)



(dokončenie zo str. 1)
Motorkári pripravili aj hodnotný 
kultúrny program, súťaže a tom-
boly. Boli tu aj predajné stánky      
s typickým oblečením a obutím 
pre vyznávačov tohto exkluzívne-
ho koníčka.
Česť otvoriť motorkársku sezónu 
dostal tentoraz klub Red Barons. 
Na slovenskej motorkárskej scé-
ne, kde patrí asi tridsať klubov, je 
piatu sezónu.  Jeho prezident Lu-
pus bol rád, že im mesto Senec 
vyšlo v ústrety. ,,Presunuli sme sa 
z upršanej Pezinskej Baby. V Sen-
ci sú  ideálne podmienky, aj keď 
trochu spŕchlo, počasie sa veľmi 
rýchlo otočilo. Zaplnili sme všetky 
ubytovacie kapacity, mnohí spali 
aj pod stanmi. Sme spokojní.“
A uspokojiť náročných motorká-
rov nie je jednoduché. Ich veľkú 
časť tvoria bohatí úspešní muži, 
pre ktorých je motorka hobby. Je 
to pre nich obrovský relax, keď 
vyzlečú fajnové obleky a ,,navle-
čú sa do kože“. Ich motorky sú 
drahé, nájdu sa takí, ktorí v nich 
majú celý svoj majetok. Napríklad 
chopper stojí od 300-tisíc vyššie. 
Lupusov cruiser je vlastne kabri-
oletom na dvoch kolesách, stojí 
cez milión. ,,Táto motorka mi sedí, 
pretože veľa cestujem. Má kufre, 

kúrenie, rádio. Skrátka komfort.“  
Cez sezónu, ktorá sa končí v ok-
tóbri, sa stretávajú na rôznych 
zrazoch a podujatiach, niektorí  
najazdia aj 50-tisíc kilometrov.     
V bežnej sezóne je to 10- až 20-
-tisíc. 
Asi sedemdesiat percent účastní-
kov III. Red Barons Moto Country 
& Rock Fest prišlo na chopperoch 
či cruiseroch. Zvyšok tvorili, ako 
hovoria motorkári, jogurty – špor-
tové farebné motorky. 

Lupus vysvetľuje: ,,V marci som 
bol v Amerike na Floride na naj-
väčšom svetovom zraze. Od 
našich sa líši tým, že sa koná 
po celom meste, ohradené sú 
len priestory, sa konajú koncer-
ty. Viem, že niektorí ľudia majú 
negatívny vzťah k motorkárom,                  
tí však asi videli zopár hollywood-
ských  filmov o gangsteroch na 
motorkách. Väčšinou sú to mýty, 
legendy.“

Text a foto Eva Lauková
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Pýtame sa primátora 
Senca Karola Kvála

Odkiaľ má mesto 
financie?

Mesto investuje  stovky  mili-
ónov do rôznych reštruktura-
lizačných projektov. Kde na 
to berie financie?
- Nie je to otázka posledného 
predvolebného roka. V tom pr-
vom, keď sme nastúpili, sme si 
museli vytýčiť priority – pove-
dať, čo vlastne chceme urobiť. 
Zamerali sme sa na získanie 
financií zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie, išli sme 
postupne do piatich  projektov. 
Som spokojný, pretože sme 
úspešní. Aj keď získať takto 
peniaze nie je jednoduché. Ide 
o dlhodobý proces, v ktorom 
je potrebné projekty najprv 
spracovať – urobiť štúdie, ne-
jaký čas trvá aj obhájenie pro-
jektu, jeho prípadné doplnenie               
a schválenie žiadosti. V súčas-
nosti zbierame ovocie dvoj- 
trojročnej práce. Rátame ešte 
s ďalšími projektami. Mesto sa 
v takýchto prípadoch spolu-
podiela na ich financovaní len 
piatimi percentami. 
Ktoré projekty boli takto fi-
nancované?
- Rekonštrukcia oboch námes-
tí – prvá etapa pred kultúrnym 
domom sa už začala, po nej 
bude nasledovať druhá pred 
mestským úradom. Na ne 
sme získali dotáciu viac ako 
32 miliónov korún. Začíname 
s revitalizáciou Slnečných ja-
zier – odsávaním sedimentov, 
kde sme na prvú etapu získa-
li takmer 38,5 milióna korún                            
a na druhú viac ako 70 mili-
ónov. Odsúhlasené sú už aj 
financie na rekonštrukciu kul-
túrneho strediska - viac ako 
51 miliónov.  Takže celkovo 
sme získali vyše ako 193 mili-
ónov, na ktorých sa podieľame 
takmer desiatimi miliónmi.
A čo ďalšie akcie?
- Podarilo  sa nám začať s reali-
záciou aj iných projektov, ktoré 
financujeme  spolu  s ďalšími 
investormi. Týka sa to okružnej 
križovatky pri Lidli, do ktorej sa 
investuje takmer 20 miliónov,  
z toho mesto dá necelých 4,5 
milióna. Novú autobusovú sta-
nicu v hodnote 9,5 milióna ko-
rún financovalo mesto.

Eva Lauková

Randili slovenskí motorkári  

Prezident Red Barons na svojom miliónovom tátošovi.

Bager odsaje kal...

(dokončenie zo str. 1)
Očakávanie je veľké – vyčistenie 
jazier má ešte viac zvýšiť ich náv-
števnosť. A čistota jazier by sa 
mala vrátiť do obdobia, keď vodu 
z nich hygienici hodnotili ako pit-
nú. Pritom Slnečné jazerá podľa 
posledných zistení patria medzi 

najčistejšie na 
Slovensku.
Plávajúci ba-
ger patrí spo-
ločnosti Envi                    
z Třeboně, kto-
rá napríklad už 
dvanásť rokov 
ťaží uhoľné kaly                     
v Karvinej. Ako 
povedal jej 
p r e v á d z k o v ý 
technik Jaro-
slav Svoboda, 
vlastnia päť 
bagrov a skú-
senosti majú aj 
z Poľska, dobrú 
robotu odviedli                 
v Prahe na Vl-
tave, čistili aj 
rybníky.  

A ako to bude celé na Slnečných 
jazerách fungovať? Bager je pri-
pevnený štyrmi pozičnými lana-
mi k brehu, umožňujú mu pohyb 
po vode. Má ťažobné zariadenie 
– hydraulické čerpadlo a vpredu 
rozrušovač, aby sa do neho nedo-
stali nežiaduce predmety. Odsaté 

sedimenty (za minútu viac ako tri 
metre štvorcové) sa plávajúcim 
potrubím, ktoré má dĺžku až 1800 
metrov, dostanú na breh na ďalšie 
spracovanie. V odkalovacích ná-
držiach sa odstredivkami oddelí 
voda od bahna. Vyčistená voda 
sa vráti do jazera a vysušený kal 
(až na 70 až 80 percent) sa bude 
zbierať do kontajnerov  a odvá-
žať.
Čistenie jazier bude realizovať 
banskobystrická firma Detox, kto-
rá sa zaoberá zberom a spracova-
ním odpadov.

Text a foto Eva Lauková

UPOZORNENIE
S odsávaním kalov na Slneč-
ných jazerách sa začína na pr-
vom jazere pri hoteli Amur na 
južnej strane. Je nutné, aby sa 
návštevníci a potápači nepri-
bližovali k bagru a jeho lopate 
pod vodou. Laná bagra budú 
označené bojkami, rovnako 
potrubie, kadiaľ sa bude dať 
preplaviť.

Vysúvacou sondou sa brali vzorky z jazera.

Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú ná-
zormi mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho spolo-
čenstva.



Pod lupou

• Mestskí policajti prichytili 
vodiča, ktorý si umýval auto 
pri Striebornom jazere a zne-
čisťoval tak okolie. Po blo-
kovej pokute bol ľahší o tisíc 
korún.
• V stánku PNS na Lichnerovej 
ul. v Senci mestskí policajti za-
držali zlodeja Petra K. z Bratisla-
vy – Rusoviec. Vypáčil okienko 
aj registračnú pokladnicu a vzal 
si hotovosť viac ako dvetisíc 
korún a cigarety za dva a pol ti-
síc. Celkovo spôsobil škodu za  
takmer desaťtisíc. Prevzala ho 
hliadka Obvodného oddelenia 
PZ v Senci, v ten deň bol obvi-
nený z prečinu krádeže v štádiu 
pokusu.
• Na Hurbanovej ul. na parko-
visku pred obvodným úradom 
štátni policajti zadržali dvad-
sať minút po polnoci Senča-
na Michala F. pri vlámaní do 
motorového vozidla. Ukradol 
dva reproduktory, autobaté-
riu a puklice.  Keďže  počet 
takýchto prípadov narastá, 
polícia opäť upozorňuje, aby 
si občania nenechávali vo vo-
zidlách predmety priťahujúce 
zlodejov. Ak uvidia, že sa po-
kúšajú niečo odcudziť, mali 
by zavolať na číslo 158 ale-
bo stálu službu v Senci 0961 
533705.
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• Rokovanie s firmou Aurex 
v súvislosti s urbanistickou 
štúdiou Hlbokého jazera 
(Gulášky).
• Operatívne porady k re-
vitalizácii námestia, resp.         
k odsávaniu sedimentov na 
Slnečných jazerách.
• Rokovanie o možnosti vý-
stavby športovej haly.
• Zasadnutie mestského za-
stupiteľstva.
• Rokovanie na ministerstve 
výstavby v súvislosti s mož-
nosťou realizácie projektu 
Infosystém.
• Rokovanie s firmou Depo-
nia systém o odsávaní kalov 
zo Slnečných jazier.
• Kontrola realizácie rekon-
štrukcie námestia a prípravy 
revitalizácie Slnečných jazier 
z ministerstva výstavby.

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Primátor v horúcom kresle 

Sprejerom prihára, kamery odhalia viac
Revitalizuje sa námestie, začí-
najú sa čistiť jazerá, stavia sa 
nová kruhová križovatka, ob-
nova čaká kultúrne stredisko,          
v hre je aj synagóga. Ako uvie-
dol primátor Karol Kvál, je v ré-
žii bratislavskej župy (projekty 
už sú), ktorá chce požiadať               
o financie – zhruba 40 miliónov 
korún, zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. 
Aj takéto informácie odzneli na 
okrúhlom stole, ktorý sa konal      
3. mája. Primátor sľúbil, že ak ob-
čanom nestačí počet lavičiek na 
novej autobusovej stanici, nie je 
problém dať ich tam viac.
Viacerí obyvatelia Senca si všimli 
výtvory sprejerov po rôznych bu-
dovách. Jedného z nich zaujíma-
lo, prečo policajti nezverejnia ich 
mená. Primátor uviedol, že prípa-
dy rieši štátna polícia, takže to nie 

je možné. Niektorí museli znečis-
tené fasády domov vymaľovať. 
Ani na Tehelnú ulicu – jej rekon-
štrukciu mesto nezabudlo. K. Kvál 
vysvetlil, že Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť momentálne robí 

výberové konanie a s prácami sa 
má začať v priebehu troch mesia-
cov.
Na stretnutí sa ozvali aj pochvalné 
hlasy, predovšetkým v súvislos-
ti   s riešením  povodňovej situá-

cie na sídlisku za Štiftom, vďaka 
čomu vznikli len malé škody.          
V tejto súvislosti primátor uviedol, 
že sa  robia opatrenia, aby sa po-
dobným situáciám zabránilo.
Hovorilo sa aj o zámere zvýšiť 

bezpečnosť Senca pomocou ka-
merového systému. Ako uviedol 
K. Kvál, mesto už rokovalo s fir-
mami, ktoré sú do projektu zain-
teresované.

(el)

Autobusová doprava
V porovnaní s pôvodným projektom mala byť nová autobusová stani-
ca dvojsmerná. Urobila sa len polovica, čo je podľa viacerých z hľadis-
ka bezpečnosti nedostatočné. Primátor tvrdí, že z dôvodu nedostatku 
financií to nebolo možné. ,,Stretli sme sa s odborníkmi, aj ich názor je, 
že zatiaľ postačuje. Keď počet obyvateľov ešte narastie, musíme rátať 
s výstavbou väčšej autobusovej stanice niekde na okraji mesta. Rov-
nako aj s mestskou hromadnou dopravou, o ktorej už diskutujeme, 
takéto požiadavky  sú aj z logistických centier.“

Vyhasol jeden mladý život
Ani v apríli nemali policajti a hasiči núdzu o dopravné nehody, neboli 
však len so šťastným koncom. Hneď v prvý aprílový deň seneckí hasiči 
zasahovali hodinu pred polnocou pri dopravnej nehode v Bernolákove 
na Trnavskej ceste pri železničnej stanici. Osobné vozidlo Ford Focus     
s bratislavskou ŠPZ tam nezvládlo vo vysokej rýchlosti zákrutu a nara-
zilo do betónového stĺpa. Následky boli tragické, z dvoch ťažko zrane-
ných mladých mužov jeden zomrel pri prevoze, dvaja sa zranili ľahko.
Aj pri odbočke pred Hrubým Šúrom sa zrejme z dôvodu nepozornosti 
vodičky z Ivanky pri Dunaji stala strašidelne vyzerajúca dopravná neho-
da. So svojím Mercedesom narazila do vodiča z Bratislavy na motocykli 
Kawasaki (na obr.). Musela ho odviezť záchranka, žena vyviazla bez 
zranení.                                                                                                    (r)
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Lámali rekordy, vyrábali šperky
Takmer 60 žiakov druhého 
stupňa Základnej školy na 
Tajovského  ulici v Senci sa 

v závere apríla zúčastnilo                      
v rámci  programu  Socrates  
na  Medzinárodnom športo-

vom a  výtvarnom dni v mo-
ravskej obci Velká Bíteš. Akcia 
v spolupráci aj so seneckou 
ZUŠ mala u detí veľký úspech. 
Súperili, ale aj spolupracovali 
s deťmi z bítešskej základnej 
školy, ako aj z maďarskej ško-
ly Radnóti Míklós. Najmladšie 
súťažili v zmiešaných druž-
stvách vo vybíjanej a skutoč-
ne bojovali, staršie súperili      
v basketbale, volejbale a sna-
žili sa lámať rekordy v atletike. 
Takéto stretnutia si pochvaľu-
je aj riaditeľka ZŠ Tajovského  
Mgr. Božena Venerčanová: 
,,Ide predovšetkým o to, aby 
sa deti stretávali, rozvíjali sa 
aj jazykovo. Vytvárajú sa me-
dzi nimi priateľstvá, dopisujú 
si v cudzom jazyku. Nebola 
to naša prvá akcia, najbližšia 
bude na jeseň v Györi.“  Také-
to  podujatia  sú  podnetné aj 
pre riaditeľov či učiteľov, pre-
tože si môžu vymieňať ako 
metodické postupy, tak aj 

učebnice a pod.
Okrem športu sa deti venovali 
aj výtvarnej práci, vlastnoruč-
ne zhotovené dielka - šperky, 
si odniesli domov. Tie vyrobili 
z vitrážneho skla spájaného 
medenou páskou a pájkova-
ného cínom. Modelovali aj       
z hliny,  na  ktorú  maľovali                 
s  engobami.  Aj krásne  misy 
vyrobené z líhaného skla 
všetci obdivovali.             (el)
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Honza Nedvěd to v Senci rozbalil a rozospieval aj vďačné publikum

Inšpiráciu mu berie smútok a hlúpi ľudia

Senecké publikum spieva-
lo spolu s českou folkovou 
hviezdou Honzom Nedvědom 
(60) a dobre sa bavilo. Spolu 
so synovcom Vojtom zahrali a 
zaspievali nové i staršie pes-
ničky, ale kulturákom znela aj 
,,klasika“: Rúže z papíru, Ko-
hout a pod. Sú štyria v kapele 
a podľa Honzu si vybojovali 
miesto na slnku. ,,Jede nám 
to,“ spokojne vraví.
Jednu pesničku ste venovali  

Banskej Bystrici, kedy takto 
poctíte Senec?
-(Smiech) Keby to bolo také 
jednoduché… Nápad musí 
prísť sám, Bystricu som po-
znal ešte zo školských lavíc. 
V poslednom čase žnete 
najviac potlesku za pesnič-
ku Orchidea. Prečo má taký 
úspech?
-Asi preto, že je venovaná ne-
uveriteľne intímnym veciam 
dvoch ľudí:  Zpívám ti lásko 

má o štěstí noci, kdy my nazí 
jsme plakali s tmou. A na tep-
lých tělech ten nádherný pocit, 
kde orchideji hledal jsem tvou. 
A ľudia akoby mi odpustili, že 
to tak spievam, a vžili sa do 
tej pesničky. Láska je krásna, 
preto o nej spievam, hoci ju 
spústa ľudí zneužíva. A mys-
lím pritom aj na všetkých po-
civých chlapov, ktorí, aj keď 
urobia ,,prúšvih“, tak vedia 
povedať žene Nehnevaj sa na 
mňa…
Čím sa chystáte prekvapiť 
svojich fanúšikov?
-Na jeseň by mala vyjsť doska, 
ktorá ukáže Honzu Nedvěda, 
ako sa zobudil včas zo svojich 
životných problémov. Tie majú 
všetci, ale na Nedvědovi je to 
vidieť… Bude sa volať Den, 
kdy mi vyšlo slunce. Vtedy 
som objavil, že každá kytička 
v prírode je viac ako problémy, 
ktoré máme.
Rád si vás podáva bulvár. Tri 
razy ženatý, súčasná part-
nerka Pavlínka mladšia o  37 
rokov…
-A stále sme spolu, už päť ro-

kov. Bulvár klame, vymýšľa si. 
Obliehali môj dom, ignoroval 
som ich. Jednému časopisu, 
ktorý sľúbil, že napíše naozaj 
to, čo poviem, som poskytol 
rozhovor. No popísal o mne 
– akoby navzdory – hlúposti. 
Vytriezvel som z  naivity a už 
len tak niekomu neuverím. Ale 
(smiech) predávam časopi-
sy. Keď v Blesku o mne vyšli 
špinavosti, tak to bolo jedno 
z najpredávanejších čísiel… 
Mňa to však tešiť samozrejme 
nemohlo.
Čo vás pri tvorbe dokáže 
najviac inšpirovať?
-Všetko, čo sa okolo odohráva, 
iba smútok a hlúpi ľudia nie.
Aká je vaša životná filozo-
fia?
-Jednoduchá. Ja mám  filozo-
fiu vzdelaného ,,tatínka“, ktorý 
bol v skaute a vždy hovoril, že 
dobro sa vyplatí. Tomu však 
predchádzajú aj rany, pretože 
veľa ľudí dnes ani nevie, čo je 
to len tak, zadarmo, urobiť nie-
komu dobre.

Text a foto Eva Lauková

MEDZINÁRODNÁ 
SPOLOČNOSŤ VYRÁBAJÚCA 

PLASTOVÉ KOMPONENTY 
PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL HĽADÁ

OPERÁTOR VÝROBY

Vzdelanie: SOU strojárske, 
elektrotechnické. Skúsenosti 
v údržbe a z automobilovej 

oblasti sú vítané.

Miesto práce: Senec
Kontakt: 

Tel.: 0905 642 553, e-mail: 
pracovnik.vyroby@zoznam.sk

Žiadosti spolu s pracovným 
životopisom zasielajte 

e-mailom.  

Prijmem brigádnikov a kuchá-
rov na letnú sezónu do bufetu: 

Slnečné jazerá – juh.
 Kontakt: 0903 413 358

Štúdio E v Senci prijme 
vyučenú kaderníčku. 
Kontakt: 0903 419 525

Červené jabĺčko roztlieskalo všetkých
Ľudové tance z mnohých regiónov Slovenska v programe Červené ja-
bĺčko prezentovalo 22. apríla v Kultúrnom dome v Senci asi 150 detí zo 
Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej. Na vystúpenie sa pripravovali takmer 
rok, obnovili premiéru spred dvoch rokov. Ako uviedla R. Madarászová, 
deti majú folklór radi, s týmto programom pôjdu aj na festival do Bulhar-
ska, ktorý sa koná v auguste. 
Do Senca prišlo aj asi 50 tanečníkov z maďarskej SZUŠ v Mosonmagya-
róvári, predviedli ľudové tance pod vedením Lászla Lébera.  Tanečníkov 
sprevádzala cimbalová hudba KLUMOK. Pochádza zo Súkromnej ZUŠ 
Adia v Selci, ktorej riaditeľkou je Ida Arbetová.
Z aprílovej súťaže v Prahe si deti zo seneckej SZUŠ R. Madarászovej 
priviezli štyri ceny, po dve z diskotékového aj scénického tanca.                                                              

Text a foto (el)

Žiaci ZUŠ 
zbierali ocenenia

Pekné úspechy dosahujú žiaci 
ZUŠ v Senci doma aj na medzi-
národnom poli. Na 7. ročníku 
Klavírnej súťaže F. Chopina v ma-
ďarskom Győri sa Teodor Paluga 
umiestnil na krásnom 3. mieste. 
Nezaostal za ním ani violončelista 
Erik Hasala, ktorý v rakúskom Lie-
zene získal rovnaké miesto.
Zlaté pásmo na celoslovenskej 
husľovej súťaži Schneiderova  Tr-
nava získala  v 1. kategórii Ive-
ta Šipošová. Strieborné pásmo                 
v štvorručnej hre na klavíri sa           
v troch rôznych kategóriách ušlo  
dvojiciam Dominika Melničuková 
– Jozef Novák, Anita Zborková 
– Ilona Takácsová a Milada Hrici-
šinová – Jana Šipošová.  
Aj spev je silnou stránkou seneckej 
ZUŠ. Na medzinárodnej speváckej 
súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch 
spomedzi viac ako dvadsiatich 
účastníkov v kategórii získala 
čestné uznanie (4. miesto) Viktória 
Ballánová.

(mm)
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Chlapi, ktorí spolu tvoria
Priateľmi sú už  viac ako 40 rokov: spisovateľ a novinár Ivan Szabó            
a ilustrátor, karikaturista a vydavateľ Milan Stano.  I. Szabó mu hádže 
na smeč: ,,Mal som kedysi robiť v Učiteľských novinách redaktora, ale 
zobrali Milana Markoviča.“ M. Stano kontruje: ,,Aj ty? Ja som tam mal 
robiť grafika...“ 
Tí, ktorí prišli do mestskej knižnice v Senci  na besedu s nimi, neľutovali. 
Len škoda, že ich nebolo viac. Okrem rozprávania zážitkov a peripetií 
so zháňaním financií predstavili aj svoje spoločné diela, Slovenské stra-
šidlá od A po Z, Rozprávky na kolesách či  Osudy slávnych zbojníkov, 
ktoré jeden písal a druhý ilustroval. Kniha o strašidlách nielen že pribli-
žuje mestá, kde straší, ale prináša aj strašidelné príbehy známych ľudí 
a priateľov.
Ivan Szabó začínal s poviedkami, potom sa venoval literatúre faktu, aby 
napokon zakotvil pri rozprávkach, netradične realistických. Posledná 
má názov Rozprávky na kolesách. Má veľkú zásluhu na spopularizovaní 
motorizmu na Slovensku, písal aj krimipríbehy. Milan Stano začal po 
,,nežnej“ vydávať časopis Kocúrkovo. Jarka Majová z mestskej knižnice 
prečítala úryvok z knihy I. Szabóa Pomstiteľ zo Zamaguria, čo autor 
ocenil, lebo keď to vraj iný interpretuje, tak sa to lepšie počúva… 

Text a foto (el)

Ad.: Pocta šestici mužov, ktorí konajú pre dobro 
mesta a jeho obyvateľov (Senčan apríl 2006) 

 

Je to určite krásny pocit dostať ocenenie Osobnosť mesta. Aj   v tom-
to roku boli udelené ceny občanom, ktorým úprimne gratulujem za 
ich záslužnú a prospešnú činnosť. Takáto pocta sa dostala aj Mgr. 
Vladimírovi Bertokovi. Niekoho vinou pri vymenúvaní jeho zásluh 
mu bol pripísaný úspech,  citujem: „V roku 1999 postúpil ako tréner                     
s mužstvom seniorov do I. celoštátnej ligy.“ Tento citát nie je pravdivý. 
Nechcem mu týmto upierať iné zásluhy a spochybňovať jeho ocene-
nie, ale skutočnosť je taká, že trénerom mužstva  v roku 1999, ktoré 
dosiahlo historický úspech postup do I. ligy, bol Mgr. Štefan Mrva. 
(Od roku 1980 do roku 2000 nepretržite pracoval pre futbal v Senci.) 
V. Bertok vtedy pôsobil vo funkcii asistenta trénera a aj to iba v dru-
hej polovici súťažného ročníka, kde na tomto poste vystriedal Petra 
Fiebera.

Mgr. Štefan Mrva

Úrad práce, sociálnych vecí    
a rodiny v Pezinku, pracovisko 
Senec, Hurbanova 21, v rámci 
Regionálneho projektu NP VII 

A – Modernizácia služieb za-
mestnanosti podporou rozvo-
ja nástrojov a foriem informač-
ných a poradenských služieb, 
zriadil pre svojich klientov od 
1. mája 2006 Informačno-po-
radenské stredisko. 
Ide o špecializované praco-
visko vybavené počítačmi,                           
s pripojením na internet, mul-
tifunkčné zariadenie na prí-
pravu a tlač napr. životopisu, 
motivačného listu a pod. K dis-
pozícii je manuál so širokým 
spektrom informácií, odborná 
literatúra a vzory, ako písať 
životopis, žiadosť o zamestna-
nie, motivačný list a pod.

Dvanásťročná Anna Kupko-
vičová zo Základnej školy na 
Mlynskej ul. v Senci číta veľmi 
rada. Do mestskej knižnice 
chodí aj dva- trikrát do týždňa. 
Prečíta si dievčenské romány 

i detektívky. Chcela by chodiť 
do jazdeckej školy, má rada 
kone, no zatiaľ jej nezvyšuje 
čas. Na čítanie si ho však vždy 
nájde. Možno aj preto získala 
korunku a titul Kráľovná det-
ských čitateľov. Stala sa ňou 
po „rozstrele“, keď vyriešila 
matematický hlavolam. 
Zo súťaže mala dobrý po-
cit, veď navyše dostala tortu,                                          
s ktorou sa rozdelila, a hod-
notné ceny. Druhá skončila 
Alexandra Tošič (Gymnázium 
A. Bernoláka), tretia Adriana 
Majtánová (ZŠ J. G. Tajovské-
ho). Túto súťaž už po siedmy 
raz organizovala mestská 
knižnica, jej organizátorka 
Anetta Zelmanová si dala na 
nej záležať, veď už len povy-

mýšľať otázky, aby to sčítané 
deti nemali také ľahké a aby 
tam zamiešala aj trochu vtipu, 
zaberie čas.
Do finálových bojov sa zapo-
jilo dvadsaťtri žiakov piatych, 
šiestych a siedmych ročníkov 
základných škôl a žiaci osem-
ročného gymnázia. 

,,Otázky sa týkali predo-
všetkým literatúry, boli tam 
však aj rôzne chytáky. Naj-
ťažšou otázkou bolo priradiť 
správny názov knihy k spiso-
vateľovi. Väčšina týchto detí 
chodí do knižnice pravidelne, 
a je to vidieť.“

Text a foto Eva Lauková

Kráľovná číta detektívky a má 
rada kone

Víťazka Anna Kupkovičová.

Zľava Ivan Szabó a Milan Stano.

Úrad práce pozýva verejnosť na 
Deň informačných a poraden-
ských služieb, ktorého sprie-
vodnou akciou bude prezentá-
cia zamestnávateľov a voľných 
pracovných miest. Uskutoční 
sa 19 . mája od 9. do 13. hod.                     
v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci na 1. poschodí. Hlavným 
cieľom akcie je pomoc pri hľada-
ní pracovného uplatnenia a zara-
denia sa na trh práce čo najväč-
šiemu počtu obyvateľov.

 (ÚPSV)

Poradia a poskytnú informácie



To boli hory odpadu! Aprílové čistenie mesta Senec potvrdilo, 
že jeho množstvo z roka na rok narastá a nestačí využívať len 
jarnú a jesennú možnosť zbaviť sa nepotrebného. Na Zberný 
dvor, kde je možné odložiť odpad zdarma počas celého roka, 
akoby Senčania zabúdali. Cez aprílové upratovacie dni pozná-
šali z povál a zabudnutých kútov pivníc všeličo, čo už malo aj 
,,historickú“ hodnotu: objavili sa staré okná, vozíky, nábytok. 
Niektoré kontajnery museli byť pristavené aj trikrát, najhoršie 
to opäť vyzeralo na ul. Fraňa Kráľa a rohu Hviezdoslavovej         
a Svätoplukovej, kde nestíhali kontajnery odvážať...  A čo sa 
neodviezlo v kontajneroch, muselo mesto dočisťovať, traktor   
s vlečkou dostal tiež zabrať.

Text a foto (el) 

Počasie pod psa, takto ich 
ešte nezradilo. Dážď a chlad 
trochu zaskočili účastníkov 
šiesteho ročníka Ekologické-
ho dňa na jazere Guláška v 
Senci. Schádza sa ich okolo 
sto,   v poslednú aprílovú so-
botu ich však prišla zhruba 
polovica. Svoj zámer – vyčistiť 

brehy na suchu aj pod vodou 
však aj tak uskutočnili. Ako po-
vedal vedúci klubu Atol Senec                                                          
a duša tohto dňa Ľudo Galovič, 
pod vodou bolo asi desať po-
tápačov. ,,V predchádzajúcich 
rokoch sme potrebovali dva 
kontajnery na odpadky, teraz 
stačil jeden, ktorý poskytlo 

mesto. Vidieť výsledky osvety, 
ľudia už nie sú takí ľahostajní 
voči tomuto krásnemu jazeru. 
Pribudlo tých, ktorým na tom 
záleží. To, čo si sem dovezú, 
väčšinou aj odvezú.“ 
Prišli aj kamaráti z Čiech, niek-
torí potápači boli až z Ašu. Do-
kument o jazere s rozlohou 56 
hektárov a maximálnou hĺbkou 
osemnásť metrov tu nakrúcala 
aj česká televízia. ,,Guláška je 
mekkou potápačov zo Sloven-
ska, Českej republiky, ale aj 
Maďarska, Rakúska aj Poľska. 
Priťahuje ich čistá voda, takú 
inde nenájdu, je to posledný 
unikát,“ vysvetľuje Ľ. Galovič. 
Pridáva sa k nemu aj Mirek 
Zika z Nitry, pochádzajúci       
z Kladna. Ospevuje jazero,                  
v ktorom plávajú šťuky, úho-
ry, kapry, sumce, ale aj ďalšie 
ryby.
Ekoaktivisti zbierali odpadky 

predovšetkým na brehu, vo 
vode sa nachádzali zväčša 
obaly z potravín. Už však ne-
zažili šok ako pred dvoma rok-
mi, keď tu okrem iného objavili 
asi 150 pneumatík…
Pri dobrom guláši v modrom 
domčeku na brehu Gulášky si 
povedali, že o rok sa stretnú 
zas.     

Text a foto Eva Lauková
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Mekka potápačov je opäť čistejšia

Šok z odpadkov ekoaktivisti nezažili, ale aj tak mali čo zbierať.

Potápači Gulášku zbožňujú.

Odpad aj s historickou hodnotou

Najstarší vegetujúci strom v Senci 
lipa striebristá rastie už viac ako 
150 rokov na konci Štúrovej ulice. 
Je pravdepodobne pozostatkom 
aleje, ktorá viedla z mesta na že-
lezničnú stanicu. Obvod kmeňa 
vo výške 1,3 metra má 278 centi-
metrov a zasluhuje si všeobecnú 
ochranu. Jej spoločenská hodno-
ta je viac ako 107-tisíc korún.
Mestský poslanec Ing. Ján Mag-
locký (na obr.) z Enviro-klubu Se-
nec urobil jej zdravotno-regene-
račný rez, pretože mala rany. Ne-
správne rezy totiž spôsobili, že na 
nej zostali kýpte, kadiaľ vnikala do 
kmeňa hniloba. Preto ich odstráni-
li, rovnako ako previsnuté haluze. 

Navyše ju ponatierali prípravkami 
proti hubám a nasávaniu vody.

Text a foto (el)

Liečili najstaršiu lipu



Veľký Biel

Bývanie za prijateľné ceny
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Nové lokality na výstavbu v Senci  a okolí poskytnú bývanie lacnejšieho aj nadštandardného typu

Investície prinesú mestu stámilióny
Zatiaľ osem nových lokalít (ráta sa však aj s ďalšími) je priprave-
ných na výstavbu približne tri a pol tisíc bytov či domov v Senci 
a jeho okolí. Za zhruba osem rokov tak pribudne okolo dvanásť-
tisíc obyvateľov. Rozmach Senca je v celoslovenskom meradle 
jedinečný. Primátor Senca Karol Kvál: ,,Možno sa zdá, že vo vý-
stavbe sa pokračuje veľmi rýchlo, ale tieto lokality sa zastava-
jú  v priebehu ôsmich až desiatich rokov. Inžinierske siete si na 
vlastné náklady riešia investori sami.“
Nové byty v Senci budú potrebné aj v súvislosti s výstavbou 
logistických centier, len vďaka ktorým sa investície vyšplhali 
na okolo 40 miliárd korún. Mestu tak ročne iba z nich pribudne  
zhruba 120 miliónov na dani z nehnuteľností.  Predseda komisie 
výstavby a ÚP mesta Ing. Gašpar Józan v súvislosti s rozvojom  
Senca uviedol, že čulý stavebný ruch a všeobecný rozvoj mes-
ta sú v prospech všetkých Senčanov, ale aj nových obyvateľov        
a turistov. Mesto bude dbať na to, aby sa pri výstavbe realizovali 
aj jeho predstavy - ihriská pre deti, dostatok zelene, ako aj par-
kovacích plôch. Projekt obytného súboru Senec - Tehelňa.

Zatiaľ snáď najviac disku-
tovanou lokalitou, ktorá   
v Senci rezonuje, je pro-
jekt obytného súboru Se-
nec - Tehelňa na ploche 
bývalého areálu tehelne 
nachádzajúcej sa v se-
vernej časti mesta. 
Tento obytný súbor sa 
má stavať v dvoch eta-
pách na celkovej ploche 
3,8 hektára. Na prvú eta-
pu pripadne 1,4 hektára                                                 
a v rámci nej sa postaví 
495 bytov na úžitkovej 
ploche 50-tisíc 800 met-
rov štvorcových. V pod-
zemí bude 299 parko-
vacích státí, na povrchu 
407. Všetko má byť dopl-
nené o parkové a sadové 

úpravy a malú architek-
túru.
Celkové urbanisticko-
-architektonické riešenie 
vychádza z nízkopodlaž-
nej zástavby, cez radovú 
zástavbu až po individu-
álnu bytovú výstavbu. Tá 
bude v druhej etape pre-
chádzať do záhradného 
bývania.
Dominantou celého úze-
mia bude ústredné ná-
mestie, vytvorené okolo 
zvyšku komína, ktorý 
upravia do podoby vod-
nej bašty. Zostal zacho-
vaný ako pamiatka na bý-
valý areál tehelne. V tejto 
časti v prízemných objek-
toch budú polyfunkčné 

priestory pre obchody             
a služby.
Aby spomienka na tehel-
ňu bola ešte intenzívnej-
šia, pri stavbe sa využije 
tehlové murivo.
Celá lokalita je ťažiskovo 
napojená na Trnavskú 
cestu. Snahou mesta je 
dobudovať v tejto  sever-
nej časti ďalšie napojenie 
na diaľnicu, aby obyvate-
lia nemuseli prechádzať 
cez centrum mesta. Ako 
uviedol zástupca investo-
ra J&T, v súčasnosti sa 
čaká na vydanie staveb-
ného povolenia. Záhrad-
kárska lokalita má zostať 
zachovaná aj do ďalšieho 
obdobia.

Senec – Tehelňa

Komín ako vodná bašta

Vedľa Veľkého Bielu sa nachádza lokalita určená na indivi-
duálnu bytovú výstavbu. Investor sa zameral na bývanie lac-
nejšieho typu, preto sú tu aj menšie parcely s rozlohou asi 
štyri áre, ostatné majú priemerne šesť a šesť a pol ára. V po-
nuke sú lacnejšie rodinné domy, ktoré je možné pozrieť si na                     
www.kombiprogram.sk. 
V súčasnosti sa tu buduje infraštruktúra a uskutočňujú sa 
rokovania s firmou e-Net v súvislosti s jej projektom optickej 
metropolitnej siete a výhodného pripojenia televízie, internetu, 
telefónu či iných služieb. 

Torzo komína tehelne sa má stať raritou.



Pezinská
Bytovky pod stromček

Dve bytovky na Pezinskej ul. 
majú byť do konca tohto roka 
odovzdané majiteľom. V prvej 
etape výstavby sa v tejto loka-
lite ráta so šiestimi objektami, 
postavia tu okolo dvesto by-
tov, medzi nimi aj veľkomet-
rážne nadštandardné.
Na prízemí bytoviek budú ob-
chody, rôzne služby a garážo-
vé státia, v podzemí garáže. 
Zatiaľ je rozpracovaných päť 
objektov, tri sa stavajú.

Investičný zámer pod názvom 
Mlynský klin pri obci Tureň, 
ktorý sa nachádza asi pät-
násť  kilometrov od Bratislavy 
po diaľnici, ráta s celkovou 
plochou viac ako sedemnásť 
hektárov. Uvažuje sa na nej so 
119 stavebnými pozemkami 
pre výstavbu rodinných do-

mov. Pozemky majú nadštan-
dardné veľkosti, najmenší má 
rozlohu 780 metrov štvorco-
vých a najväčší až 2110.
V tejto lokalite má byť aj verej-

ná parková zeleň, navrhnuté 
je nákupné centrum, ako aj 
priestor pre športové vyžitie. 
Investor chce spolupracovať   
s budúcimi majiteľmi, pripravil  

projekty  nadštandardných ro-
dinných domov, ktoré sa reali-
zovali aj v Rakúsku.
Táto lokalita je zaujímavá blíz-
kosťou Senca (zhruba dva 
kilometre) a jeho rekreač-
no-športovými možnosťami 
(aquapark) či unikátnymi Sl-
nečnými jazerami.
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Tureň a Mlynský klin

Nadštandard pre solventných

Za ČSOB bankou na Tureckej ulici v Senci je rozostavaný poly-
funkčný objekt, na jeho prízemí budú obchodné priestory, na 
poschodiach byty.

Senec – juh

Aj penzióny pre seniorov
Lokalita s rozlohou takmer 
štrnásť hektárov sa nachá-
dza na odbočke zo štátnej 
cesty prvej triedy na Tureň.                
V polyfunkčnej obytnej zóne 
sa plánujú zmiešané druhy 
zástavby, služby pre obyva-
teľov a drobné prevádzky.
Investor nezabúda ani na 
starších obyvateľov, pre se-

niorov chystá desať bytových 
domov (predovšetkým pen-
zióny), kde bude okolo 100 
bytov.
Na individuálnu výstavbu ro-
dinných domov je v tejto loka-
lite pripravených 89 parciel.
So začiatkom výstavby sa 
však uvažuje až o niekoľko 
rokov. 

Stredobodom pozornosti občanov v centre mesta je aj výstavba na 
Lichnerovej ul. Betónový skelet z čias socializmu zmizol, vlastnícke 
vzťahy sú vraj vysporiadané. Stavať sa má začať na jeseň, pútač je 
už neaktuálny. Bytovky budú mať dole obchodné priestory.

Medzi Boldockou a Trnavskou cestou
Lokalitu medzi Boldockou a Trnavskou cestou začali investori 
pripravovať  už pred niekoľkými rokmi a je v štádiu rozpracova-
nia. Plánuje sa tu s výstavbou 118 rodinných domov. Na jednej 
jeho spodnej časi majú byť do konca roka položené inžinierske 
siete.

Domy okolo Svätého Urbana
Aj v lokalite okolo Svätého Urbana (nad Pezinskou cestou                
v Senci) sa plánuje individuálna bytová výstavba. V súčasnosti 
sa vypracúva urbanistická štúdia. Pozemky však majú veľmi veľa 
vlastníkov. Noví majitelia domov budú mať Senec ako na dlani.

  Kysucká s obytnými domami
Na jednom hektári na Kysuckej ulici v Senci (vedľa strojárskeho 
učilišťa) sa na jednom hektári plánuje s výstavbou obytných do-
mov. Stavať by sa malo začať o dva-tri roky.

Text a foto Eva Lauková





Bez presmerovania dopravy nie 
je možné zrealizovať výstavbu 
kruhovej križovatky pri Lidli. Je 
logické, že prechodne obyvatelia 
Senca pociťujú reálnosť tejto vý-
stavby aj na ostatných uliciach. 
Všeobecne sa tvrdí, že pre krásu 
je treba aj čosi vytrpieť, platí to aj  
pre obyvateľov obchádzkových 
ulíc. Verím, že to takto chápu 
aj oni. Nepochopiteľná je však 
maximálna netolerancia ba až 
arogancia  ,,tiež šoférov“, ktorí 
nerešpektujú maximálnu povo-
lenú rýchlosť. 
Je logické, že v celom meste by 
mala platiť ,,ZÓNA s rýchlosťou 
maximálne  do 40 km/h.“
Realita je však iná. Okrem zne-
príjemňovania života tunajších 
obyvateľov je potrebné si uve-
domiť, že cesty týchto ulíc nie 
sú stavané na takúto záťaž a ak 
ich nebudeme chrániť ohľadupl-
nou jazdou, tak do slávnostného 
odovzdania nového diela pri Lidli 
sa totálne znehodnotia obchádz-
kové  cesty  na uliciach Sväto-
plukova, Hviezdoslavova, Letná, 
Štúrova, SNP, Fučíkova, Šáfa-
rikova. Stačilo by tak málo, aby 
sme si neničili to, čo už máme     
a neznepríjemňovali život oby-
vateľom: Treba vyhlásiť ,,ZÓNU“     
a kontrolovať rýchlosť.  (občan)

Bezohľadní vodiči 
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Rozum do hrsti, pupok pod sveter
Jar k nám predčasom vhupla 
a s ňou i puky a púčiky, slnko                             
i dážď, povodne i holé kríže 
našich ,,čučoriedok“ (ako 
nazýval dievčatá Július Sa-
tinský). Zatiaľ čo v zime ich 
mali akože pod kratučkou vet-
rovečkou, teraz ich už vytasili                       
v plnej kráse.
Nikdy som neholdovala naj-
novšej móde a tak mi dodnes 
nie je jasné, prečo som skon-
čila na urológii. A práve ja. 
Príchodom jari a s ňou spo-
jených ochorení som nebola 
zaskočená iba ja, ale aj stovky 
mladých, mladších, starých 
i starších spoluobčanov. Na-
koľko nepomohla domáca le-

káreň, čajíčkovanie či ohrieva-
nie zadnice (pochop obličiek), 
rozhodla som sa, že otestu-
jem nášho urológa, ktorý však 
predsa len nie je náš, teda ori-
ginál na plný úväzok. Je tzv. 
hosťujúci, len na dvakrát dve 
hodiny týždenne.
Niekoľko desiatok starkých      
i mladších dali tušiť, že po 
šiestej hodine ráno som už 
predsa len prišla neskoro. 
Poučila som sa. Na ďalší raz 
som budovu polikliniky otvá-
rala spolu so správcom a bola 
som takmer prvá. Šarmant-
ný úsmev lekára a ochotná 
sestrička zmiernili skororan-
ný šok, ale optimizmus mi 

odobrala určená diagnóza. 
Zápaly, štrkopiesky a iný sta-
vebný materiál ma posunuli 
ešte aj k ORL odborníkovi.
Po takmer sedemhodinovej 
celodennej tortúre som si vy-
chutnala teplo, pokoj a bez-
bacilový domov. Spomínaný 
celodenný pobyt na mieste, 
kde ma majú uzdraviť, ma 
presvedčil o skutočnosti, že 
našim ,,holochrbtovým čučo-
riedkam“ nezávidím ich bu-
dúcnosť nielen na chodbách 
nášho, ale akéhokoľvek zdra-
votníckeho zariadenia.
Preto odporúčam rozum do 
hrsti a pupok pod sveter. 

MonŠkov

Mamička – toto slovo zosob-
ňuje nehu, starostlivosť, obe-
tavosť a bezhraničnú lásku. 
Materinské puto je najsilnejšie 
puto, aké medzi ľuďmi existuje. 
Kto si zaslúži viac našej lásky 
a úcty, ako naša mamička? 
Na Deň matiek sme mali príle-
žitosť ukázať našim mamám, 
ako nám na nich záleží, že ich 
potrebujeme, že si ich ctíme    
a milujeme. A za všetko, čo 

pre nás urobili a stále robia, 
máme   možnosť povedať to, 
na čo tak často zabúdame: 
„Vďaka Ti, mama!“
Ak vaša mamička ešte žije, 
myslite na ňu. Preto sme pre 
všetky mamičky pripravili 
program v kultúrnom dome, 
v ktorom potešili svojimi vy-
stúpeniami najmenší, ale aj 
starší. A na záver im zo srdca 
zaspievali chlapi.  

A múlt irányít
Jövőnk sem lesz múltunk nélkül,
hisz ami volt, csak úgy lesz más,
h a falra új fal épü!
Így a kapocs, remény, hatás !
Gyümölcs is csak akkor érik,
ha sok fát már elültettünk,
tanít a múlt, sokan értik!
követésre mi születtünk!
Múltunk mindig arra tanít :
mi nemes volt - oltsuk mába!
a múlt fénye el nem vakít,
indít,vezet igazságba.
Az az erő, mit a múlt nyújt,
hatványozza napjainkat,
hogy akkor is, ha a vész sújt
erősítse karjanikat!
A mi múltunk felemelő,
hűségre int, szeret, jobbít,
azt oktatja ki cselekvő,
sikert ér el, de nem torzít!
Ne tagadd meg, ami rég volt,
eleinknek dicső tettét,
mindannyian azt a nagy kort
bátran, vérzőn megszenvedték.
Ki tagadja a múltunknak
azt az örök szent erejét,
ami hatna, és utunknak
így legyőzné fájó vesztét.
Csak előre, nem múlt nélkül!
mert hiánya nem szül jövőt,
de hisz mindig is elvégül
csak így nyerünk újult erőt!
Oltsd szívedbe azok tettét,
kik oly bátran éltek,haltak,
hogy múltunknak minden percét,
mint alapot :nekünk raktak.
Aki mást tesz és tagadja,
hogy a múltra nincs szukségünk,
ő a jövőnk így feladja -
szent és közös büszkeségünk!
Építs jövőt híven,bátran,
van mestered,nagy tanítód ,
ez korparancs minden mában,
Így a jövőt alapítod !

Mgr. Katona Roland

Nezabúdajme na mamičky, 
patrí im naša vďaka!

Ne feledkezzünk meg az édesanyánkról !
Az Anyák napja világszerte 
ünnepelt nap, melyen az any-
aságot ünnepeljük. 
 Azt hiszem, minden nap hálát 
kell adnunk az édesanyánkért, 
mert talán a legtöbbet neki 
köszönhetjük. S bár egy nap 
kevés ahhoz, hogy az egé-
sz éves fáradalmakat meg-
köszönjük neki, de ez a nap 
legyen legalább olyan, hogy 

érezze a szeretetünket és azt, 
hogy mennyire fontos nekünk. 
S bár vannak napok az évben, 
amikor nem sikerül jónak len-
nünk, amikor bánatot okozunk 
neki, amikor elfelejtünk figyel-
ni rá, de van egy nap, amiről 
sosem feledkezünk meg, ez 
pedig minden évben az anyák 
napja. 
Tiszteletünk és megbecsülé-

sünk jeléül a Magyar Koalí-
ció Pártja ebben a évben is 
megrendezte május első va-
sárnapján, Anyák-napi ünne-
pséget. 

Rezső Duray 
poslanec VÚC a mestského 
zastupiteľstva za SMK-MKP

(az MKP Pozsony-megyei és 
városi képviselője)

  LÁSKA…
Láska je ako kniha s dobrým koncom, ako vodopád krásnych slov,

tak jemná, nezištná a čistá, je plná nádherných dotykov.
Láska... cit, ktorý nikdy nezhynie, vládne svetu, kráse, snom,

podáva svoje sladké ovocie zaľúbeným srdciam dvom.

Láska, mocná kráska, prichádza, hoc často nečakane,
zažína svoj plameň v srdci, ktoré nepovie nie.
Plameň  horí a zaľúbenci skladajú prvú báseň,

necítia v srdci žiadnu tieseň, necítia prichádzajúcu jeseň.
Zuzana Takácsová



Deň darcov krvi 3. apríl bol vy-
hlásený na počesť objaviteľa 
štyroch základných krvných 
skupín prof. MUDr. Jana Jan-
ského. Miestny spolok Slo-
venského Červeného kríža               
v Senci pripravil pri tejto príle-
žitosti stretnutie dobrovoľných 
darcov krvi z tohto spolku. Pri-
šli nielen aktívni darcovia, ale 
aj tí, ktorí už zo zdravotných, 
alebo vekových dôvodov krv 
darovať nemôžu. Uznanie         
a vďaku  za nezištný dar krvi 
vyslovil primátor Karol Kvál, 
lekárka Národnej transfúznej 
služby MUDr. Daniela Cupá-
niková a pracovníčka tejto in-
štitúcie Mária Kmeťová, ako aj 
riaditeľka Územného spolku 
SČK Bratislava – okolie Ing. 
Mária Halásová. Rozdávali sa 

aj symbolické darčeky a ceny 
tým, ktorí krv darovali vlani, 
resp. v akcii Valentínska kvap-
ka krvi. V rámci kultúrnej časti 
podujatia vystúpila folklórna 
skupina z Cífera.

Predsedníctvo Miestneho 
spolku SČK v Senci aj touto 
cestou ďakuje organizátorom, 
ale aj sponzorom a predo-
všetkým Mestskému úradu     
v Senci.                            (MG)
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Pre objekty v SENCI 
a BRATISLAVE prijmeme: 
pracovníkov do strážnej 

služby. 
Možnosť profesijného rastu. 
Výhoda: znalosť práce na 

PC. 
Podmienka: preukaz odb. 

spôsobilosti, bezúhonnosť.     
Kontakt: 0905 547832, 

0905 546394, 0908 
946755.

IVANET

STRIHANIE A ÚPRAVA 
SRSTI

PSOV A MAČIEK

Szakállová Miloslava
tel. č.: 0910 267 870

Stomatologická 
ambulancia 

MUDr. Silvia Heldová, 
sídli v Senci v budove Elek-
trovodu na Nitrianskej ul.  

 tel. č.: 02/4592 4195

Pocta tým, ktorí zachraňujú 
a liečia

Senčan Daniel Čambal (v popredí) má za darcovstvo krvi už diaman-
tovú Janského plaketu. Za svoje nezištné skutky dostal za minulý rok 
aj Cenu mesta Senec. Ktovie, v žilách koľkých ľudí prúdi jeho krv...
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Už od rána sa deti nevedeli 
dočkať seneckých hasičov. 
Prišli na veľkom hasičskom 
aute a pred škôlkou na Kysuc-
kej ulici spustili sirénu ,,horí“.
V apríli, v rámci mesiaca bez-
pečnosti, predviedli asi osem-
desiatim deťom techniku, uká-
zali im, ako hasia, zasahujú pri 
záchranárskych akciách. Zá-
žitok pre ne bol dať si na hlavu 
naozajstnú prilbu či striekať 
z hadice. ,,Akciu sme pripra-
vili preto, lebo deti sa učili                                               
a opakovali si základné  pra-
vidlá bezpečnosti cestnej pre-
mávky, rozlišovali dopravné 
prostriedky, opisovali doprav-
né značky. Priebežne na vy-

chádzkach pozorujú doprav-
ný ruch, boli  pri kruhovej kri-
žovatke, ktorá sa od ostatných 
líši. Precvičili si aj pohotové 
reakcie na svetelné signály,“ 
vysvetlila dianie a spoluprá-
cu, s ktorou majú skúsenosti 
aj z predchádzajúcich rokov, 
riaditeľka materskej školy 
Kvetoslava Kováčová. Ako 
ďalej dodala, oboznamovali 
sa s významom dopravných 
prostriedkov, ktoré sa využí-
vajú pri záchranných akciách,  
deti poznajú hasičské aj po-
licajné auto, sanitku, učili sa 
rozlíšiť vonkajšie znaky.“
Precvičili si aj jemnú motori-
ku pri skladaní dopravných 

prostriedkov z papiera, na vý-
stavke v škôlke sú pekné loď-

ky, rakety i lietadlá. 
Text a foto (el)

Škôlkari hasili teplý deň

Chvíle so seneckými hasičmi rozžiarili deťom oči.

Veľkonočný zajko otvára nám jar, pozná figliar veľký presný ka-
lendár. V Materskej škôlke na Kollárovej ulici v Senci deti aj ich 
rodičina privítali 10. apríla jar a na Veľkonočných trhoch si mohli 
kúpiť jarné dekoračné výrobky zhotovené šikovnými rukami detí 
a učiteliek. Okrem toho si v tvorivých dielňach vyskúšali klasic-
ké aj netradičné spôsoby zdobenia kraslíc. Na stolíkoch čakali 
sliepočky, kuriatka, zajačiky, mrkvičky... V tejto MŠ sa konajú 
mnohé netradičné akcie, toto bola jedna z nich. 

(hr)

Figliar zajko otvoril jar Ožil Winnetou aj Sam Hawkins, 
knihy odolávajú

Vďaka húževnatosti, dôvtipu 
a talentu členov čitateľského 
krúžku na Základnej škole J.G. 
Tajovského v Senci sa rozvíja 
krásna spolupráca s mest-
skou knižnicou a so školským 
klubom. Technika nie všade 
vytláča knihy. Žiarivým príkla-
dom je práca tohto krúžku. 
Žiaci 7. B a 8. E každé utorňaj-
šie popoludnie trávia svoj voľ-
ný čas v príjemnom prostredí 
školskej knižnice. Vydávajú      
a preberajú vypožičané knihy, 
zoznamujú sa s knižným fon-
dom, pripravujú sa na vyučo-
vanie. Primeraný čas venujú 
aj videonahrávkam a práci             

s počítačom. Okrem toho však 
robia aj niečo netradičné. Za-
ložili si literárno-dramatický 
krúžok pod názvom Spoloč-
níček.
Na spestrenie práce v krúžku 
si nacvičili scénku zo života In-
diánov. Pred očami detí z ŠKD 
a pred žiakmi partnerskej ško-
ly vo Veľkej Bíteši  ožili postavy 
Winnetoua, Old Shatterhanda, 
Sama Hawkinsa a ďalších. Ich 
najnovším úspechom je pred-
stavenie bábkového divadla. 
Námety a texty čerpajú vý-
hradne z dostupnej literatúry 
školskej knižnice a plánujú na-
cvičiť minimuzikál.

Čo na to Guttenberg?

Počitač, internet, playstation, 
DVD, gameboy. Znamenajú 
prácu, rozptýlenie, zábavu.      
V poslednom čase asi niet 
rozhovoru, v ktorom by tieto 
slová neodzneli.
Hlavne mladá generácia 
je priam posadnutá novou 
technikou. Celé hodiny pre-
sedí pred prístrojmi, násled-
kom čoho sa čoraz častejšie 
vyskytujú bolesti chrbta, oči 
sú unavené a boľavé.
Pokrok je krásna vec, ale ne-
smieme zabúdať ani na výdo-
bytky minulých storočí. Aký 

by bol Guttenberg šťastný, 
keby mohol vidieť nádherné 
knižnice plné čitateľov! Zdá 
sa, že návštevníkov ubúda, 
ale horliví knihovníci nedo-
volia, aby technika vytlačila 
knihy z našich životov.                                             

(ant)



Milí priatelia futbalu a športu, 
pozývame vás už na 
2. ročník Májového 
futbalového turnaja,
organizovaného pre 

amatérskych futbalistov
seneckých firiem.

Aj vďaka vám bude tento 
deň príjemnejší pre všetkých 

účastníkov a fanúšikov 
futbalu.

Príďte povzbudiť svojich 
priateľov a zabaviť sa pri 
futbale. O občerstvenie 
bude dobre postarané.

12. 5. 2006 
od 9. 00 h do 15. 00 h

NTC Senec
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Ad.: Prežije 
mládežnícky futbal?

 

Po konzultácii s vedením klu-
bu FC Senec konštatujem, že 
daný článok vznikol na základe 
nedostatočnej obojstrannej ko-
munikácie a nesprávneho toku 
informácií a vyjadrujem osprave-
dlnenie. 
V mene rodičov Jana Turanská    

Viac ako 400 akvabeliek z 21 eu-
rópskych klubov sa zúčastnilo 
na 16. ročníku Medzinárodných 
pretekov v synchronizovanom 
plávaní Delfínik a Iuventa Cup 
2006. Na súťaži nechýbali ani 
synchroplavkyne ŠK Aquatica. 
V kategórii Delfínik 1  obsadila 
dvanásťročná P. Molnárová 13. 
miesto, o rok staršia V. Vrábelová 
v náročnejšej kategórii Delfínik 2  
skončila 14. Obe Senčanky boli 
v svojich kategóriách najúspeš-
nejšie spomedzi slovenských 
pretekárok.

Ing. I. Solymosyová

Akvabely najlepšími 
Slovenkami

ŠK SFM vo Francúzsku výborne
Už po ôsmy raz merali dva mládežnícke tímy ŠK SFM Senec 2000 km 
dlhú cestu do francúzskeho mestečka Guipavas, kde sa v dňoch 28.       
a 29. apríla konal 29. ročník futbalového turnaja s medzinárodnou účas-
ťou. Stretli sa na ňom nadšenci z Francúzska, Belgicka, Bulharska,  
Anglicka a Slovenska.
Seneckí chlapci, ročník 1996, pod vedením trénera A. Leginusza a ve-
dúceho mužstva R. Gottgeisla skončili na piatom mieste s cenou pre 
najlepšieho zahraničného účastníka, čo je v konkurencii Standard Lié-
ge, Oestende, Lokomotíva Sofia či AS Monaco viac ako výborné! Starší 
(ročník 1994, tréner T. Švarda, vedúci mužstva L. Szabo) sa umiestni-
li tesne za najlepšou šestnástkou na 18. mieste, a to je v konkurencii       
44 mužstiev dobrá bilancia. Chlapci skvele reprezentovali nielen klub, 
školy, ale aj mesto Senec.                                                                  (db)
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Senecký armwrestling zaznamenal na slovenskom šampionáte výrazné úspechy

Lucia, majsterka na pohľadanie
Ďalšie body pri stúpaní po 
rebríku medzi najlepšie za-
znamenala Senčanka Lucia 
Debnárová. V Ivanke pri Du-
naji sa stala seniorskou maj-
sterkou Slovenska v pretlá-
čaní ľavou aj pravou rukou. 
Šťastie z nej priam kypelo: 
,,Ani vo sne by ma nenapadlo, 
že sa ako osemnásťročná sta-
nem dvojnásobnou víťazkou, 
mama už pečie  krémeše…“ 
Radosťou žiaril aj jej otec, na 
ktorého trochu zazerala, keď 
ju  vo finálových dueloch ot-
covsko-trénersky  hecoval. 
,,Snívam však o jej  ďalších,  
ešte  cennejších  úspechoch.  
Potrebuje  nabrať silu,  aby  sa  
presadila  vo  svete,“ vraví ne-
skromne, nestačí mu, že je už 
dvojnásobnou juniorskou maj-
sterkou sveta. No jeho taktika 
mu aj na majstrovstvách Slo-
venska vyšla.
Lucia zvíťazila vo finálových 
zápasoch s najsilnejšími slo-
venskými pretláčačkami, urči-
té zadosťučinenie mala po ví-
ťazstve nad  Mihókovou, ktorá 

ju predtým zdolala na Senec-
kej ruke. Po zmene taktiky si 
poradila aj s výbornou Hruš-
kovou. Luciine kvality ocenil 
i prezident Slovenskej asoci-
ácie pretláčania Milan Čapla. 
Vyzdvihol však aj ďalších se-
neckých pretekárov – medai-
listov Gejzu Riga, Michala Koc-
ku a Petra Chladného, pritom 
dve  horúce želiezka chýbali 
– Rasťo Málek súťažil v Talian-
sku a Maťo Ruman neštartoval 
pre problémy so zubami. Klub 
AWK Senec získal spolu dve 
zlaté, jednu striebornú a dve 
bronzové medaily a umiestnil 
sa na druhom mieste za AWK 
Bardejov. Súťažilo sedemnásť 
klubov.
Najúspešnejší svetový ar-
mwrestler, čo do počtu zla-
tých  medailí,  Ján  Germanus  
si traumy po zraneniach začal 
liečiť aj úspechmi – stal sa 
dvojnásobným majstrom Slo-
venska, pozlátil si obe ruky.  Aj 
keď pravačkou zvíťazil až príliš 
ľahko…

Text a foto Eva Lauková

Výsledky -  muži, pravá ruka (63 kg): 1. Jaroslav Šuľan (AWK 
Trnava), 2. Gejza Rigo, 5. Gabriel Radimak (obaja AWK Se-
nec), muži PR (70 kg): 1. Roland Molnár (AWK Galanta), 3. 
Michal Kocka (AWK Senec), muži PR (78 kg): 1. Peter Kasan 
(AWK Vavrečka), 6. Peter Bálint (AWK Senec), muži PR (86 
kg): 1. Marcel Skrutek (AWK Zvolen), 3. Peter Chladný (AWK 
Senec), muži PR (95): Ján Germanus (AWK Revúca), muži 
ľavá ruka (70 kg): 1. Jaroslav Sulan (AWK Trnava), 4. Michal 
Kocka (AWK Senec), muži  ĽR (86+): 1. Ján Germanus (AWK 
Revúca), ženy ĽR (60 kg): 1. Lucia  Debnárová (AWK Senec), 
ženy PR (60+): Erika Kolárová (AWK Kráľová pri Senci), ženy 
ĽR (60 kg): 1. Lucia Debnárová (AWK Senec)

Družstvo Senec A postúpilo  bez pre-
hry do  4. ligy. O tento úspech sa zaslú-
žili šachisti Peter Pozsár, Juraj Víťazka, 
László Mészáros - kapitán družstva, 
Ján Cíbik, Róbert Gyurcsi, Ladislav 
Szabó a  Pavel Pušec. 
Nadštandardné výkony podávali v súťaži  
Róbert Gyurcsi, Ján Cíbik a Peter Poz-
sár. Ak chcú v 4. lige podávať podobné 

výkony, musia sa posilniť. Pomôcť im má 
taký kvalitný hráč, akým je  Dávid Varga, 
študent Gymnázia A. Bernoláka v Senci, 
ktorý reprezentuje aj na medzinárodných 
podujatiach.
Pochvalu si zaslúžia aj hráči B družstva 
(skončili na 7. mieste), ktorí nastúpili nie-
koľkokrát na zápas bez jedného hráča a 
tak stratili možnosť na lepšie umiestne-

nie. Za  B družstvo hrali: Anton Ludwig 
-  kapitán družstva, Matúš Újhelyi (15 ro-
kov), Miloslav Mráz, Teodor Loish a Milan 
Vlček.
Družstvo C (10. miesto) tvoria väčšinou 
mladí hráči, školáci ako Bence Simon (9 
r.), Tomáš Vrbiar (13 r.) a Adam Halász (12 
r.). Vedie ich Szilárd Simon, kapitán druž-
stva a Ladislav Halász.

Lucia Debnárová vo víťaznom ťažení. Bardejovčanke Mihokovej 
vrátila prehru zo Seneckej ruky.

Šachisti postúpili bez prehry



KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení o 18. h.

11. – 12. štvrtok – piatok  ZÁKLADNÝ INŠTINKT 2
Po niekoľkých rokoch od uvedenia filmu Základný 
inštinkt nadviazala Sharon Stone na postavu nebez-
pečnej spisovateľky jedinečne. Erotický thriller.
USA, MN 15, 120 min.

Vstupné: 60 Sk

13.-14. sobota – nedeľa     SYRIANA
Skutočný príbeh vojaka vo vojne CIA s terorizmom. 
Hrajú: George Clooney, Matt Damon.
USA, MP, 120 min.

Vstupné: 60 Sk

15.-16. pondelok – utorok  OCHRANNÁ BARIÉRA
Bezpečnostný počítačový špecialista Jack (Harri-
son Ford) pracuje pre banku. Kariéru a reputáciu 
si vybudoval navrhnutím toho najefektívnejšieho 
bezpečnostného systému. 
Akčný thriller. USA, MP, 110 min.

Vstupné: 60 Sk

18. štvrtok 3:15    ZOMRIEŠ
Tento príbeh strašidelného domu je o to pôsobivej-
ší, že je natočený podľa skutočnej udalosti. Horor 
od tvorcov Texaského masakra motorovou pílou.
USA, MP, 90 min.

Vstupné: 60 Sk

19.-20. piatok - sobota    DOBA ĽADOVÁ 2
Komédia, akcie, romantika a nerozlučné priateľstvo. 
Film chytí za srdce všetkých – nezávisle od veku.
USA, MP, 92 min., slovenský dabing 

Vstupné: 65 Sk

21. nedeľa    WALK THE LINE
Hudobný film rozpráva o prvých troch desaťročiach 
života legendárneho Johnnyho Cashea. Film sa 
začína, keď mal muzikant sedem rokov, a končí sa, 
keď požiadal o ruku svoju životnú lásku June Carter. 
Okrem oslnivej hudobnej kariéry popisuje aj jeho 
dlhoročný boj s drogovou závislosťou. Oscar za 
ženský herecký výkon. USA, MP, 135 min.

Vstupné: 60 Sk

22.-23. pondelok – utorok  NEZVRATNÝ OSUD 3
Po lietadle a diaľnici sa tento raz dej prenesie na 
horskú dráhu. Hlavná hrdinka má predtuchu, že 
populárna horská dráha sa vykoľají. Vízia sa stáva 
skutočnosťou a horská dráha sa prepadáva. Myste-
riózny thriller. USA, MN 15, 92 min.

Vstupné: 60 Sk

25.-26. štvrtok – piatok   SPOJENEC
Dokonalý zločin neexistuje. Newyorský detektív je 
typický drsný policajt, poznačený životnými skúse-
nosťami pozbieranými na uliciach, ktorého kariérny 
vzostup komplikujú obvinenia z nezákonného kona-
nia. Vlečú sa s ním od jeho posledného prípadu.
USA, MN 15, 100 min.

Vstupné: 65 Sk

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:

19. piatok o 14. hod.,   21. nedeľa o 15.30 hod.
DOBA ĽADOVÁ 2
Tri roky po megaúspechu prvého dielu je tu koneč-

ne pokračovanie. Animovaná komédia.
USA, 92 min., slovenský dabing
Vstupné: 65 Sk

AMFITEÁTER

Začiatok filmových predstavení o 21. h.

27.-28. sobota – nedeľa    
SKROTENÁ HORA
Príbeh dvoch mladých mužov – rančera a kovboja, 
ktorí sa spoznali a stali sa priateľmi na celý život. 
Prežili veľa radosti aj tragédií, vďaka ktorým spo-
znali slabosť i silu lásky. Film získal Oscara a Zlaté 
Glóbusy a bol zaradený medzi najlepšie filmy roku 
2005. USA, MP,  100 min.

Vstupné: 60 Sk

29. pondelok DOOM
Výskumnému tímu sa nekontrolovanými pokusmi 
podarilo otvoriť brány do pekiel, z nich sa vynorili 
davy hrôzostrašných monštier, ktoré sliedia po 
chodbách základne a likviduje všetko živé.
USA, MP, 105 min.

Vstupné: 60 Sk

30. utorok    PÝCHA A PREDSUDOK
Príbeh lásky a nenávisti. Je to film o mladých 
dievčatách, ktoré sa po prvý raz v živote zamilujú. 
Najhoršie je, keď niekoho na smrť nenávidíte a 
zároveň bez neho nemôžete byť.
USA, MP, 123 min.

Vstupné: 60 Sk

Kultúrne podujatia:
 
10. 5. streda o 19. hod.
Slávnostný večer  pri príležitosti Svetového dňa 
Červeného kríža

14. 5. o 15. hod.
Spievame našim mamičkám
Koncert zboru Radosť

Vstupné: 50 Sk

22. 5. pondelok o 8. hod.
Každý má svojho Leona
Divadelné predstavenie pre strednú školu

24. 5. streda o 18. hod.  
Máj, mesiac lásky – večerné pásmo poézie     
  

Mestská knižnica

27. 5. sobota o 19. hod.
Operetný večer, vystupuje Operetné kvarteto Nové 
Zámky
Május 27   19 óra    
Cintányéros cudar világ – az újvári operettkavrtett 
vendégszereplése

31. 5. streda o 18. hod.
Tanečný koncert SZUŠ R. Madarászovej

Výstava:

9. 5. – 31. 5.
In memoriam – Starý Dunaj pri Šamoríne
Zoltán Varga - olejomaľby

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, vedúca redaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakč-
ná rada: Gabriella Németh - predsedníčka, Martin Doboš, Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Helena Krajčovičová, Mária Rovenská, Monika 
Škovránková, Peter Szabo. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Sadzba a tlač: Považská tlačiareň. Registrované pod číslom OÚ 
SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upra-
viť. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedá ich autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. 
Nepredajné. 
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Program filmových predstavení a kultúrnych 
podujatí na máj 2006

Spoločenská kronika
Narodili sa

Matúš Lauro, Kristína Lujza Lužáková, 
Ema Backová, Eliška Kotúčová, Dylan 
Hughes, Monika Bertóková, Róbert   
Daniš,  Michal Škrabák,  Tina  Horvátho-
vá, Stanislava Valachová

Manželstvo uzatvorili
Jozef Herčan - Simona Dvoršťáková, 
Miloslav Kramarič – Miroslava Monče-
ková, Marek Horník – Eliška Pitermano-
vá, Barnabáš Bott – Miriam Duraiová,      
Ing. Štefan Ivan – Mariana Bondorová, 
Štefan Kevežda – Kinga Horváthová

Blahoželáme jubilantom
Krásnych 80 rokov sa 7. apríla dožila 
Alžbeta Holubanská. Rovnako 80 rokov 
oslávila 21. apríla Helena Jakubcová.

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Štefan Šipeky (75), Magdaléna Sedmi-
nová (70), Ján Osrman (65), Magdaléna 
Zelmanová (60)

Klub dôchodcov 
Alžbeta  Némethová  (75 rokov), Jozef   
Fülöp (70), Sidónia  Hokšová (65), Jana  
Janáková  (65), Magdaléna Zelmanová 
(60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Emília Hegyiová (50), Ľubomír Novotný 
(50), Štefan Sojka (55), Beata Farkašo-
vá (55), Gabriela Radičová (55), Eva Ta-
káčová (65), Ružena Magdolenová (75)

Navždy nás opustili
Ján Pomsahár (1943), Pavol Baranyi 
(1943), Ľudovít Horáček (1930), Jozef 
Novák (1919), Štefan Škorvaga (1952), 
Alžbeta Galovičová (1946), Zuzana To-
mašeková (1928)

Dňa 26. mája by sa bola 
dožila 60 rokov Gabrie-
la Tummová.  Opustila 
nás však predčasne 
vlani 25. júna. S láskou 
na ňu  spomínajú man-
žel,  syn  a  dcéra s ro-
dinami.

SENČAN   MÁJ/2006

M E S T S K É  N O V I N Y


