
Veľký úspech dosiahli futbalisti 
FC Senec. V druhej lige skončili 
na treťom mieste, postúpili me-
dzi futbalovú elitu do Corgoň ligy 
a stali sa raritou nielen v sloven-
skom meradle. Veď ktoré malé 

mestečko ako Senec (necelých 
16-tisíc obyvateľov) sa tým môže 
pochváliť? Navyše sa im to po-
darilo po sezóne, keď sa v druhej 
lige zachránili... Postupový cieľ si 
však už vtedy stanovili a – aj ho 

dosiahli. V  poslednom zápase 
doma (28. mája) rozstrieľali Du-
najskú Stredu 4:1 a hoci postup 
už mali istý, potešilo ich, že jej 
vrátili prehru z jesene. 

(viac na str. 8 a 9)

Futbalisti FC Senec postúpili do najvyššej súťaže a oslavovali na trikrát

Malé mesto vo veľkom futbale

Výbuch
auta za štyri milióny

3. strana

Ročník 16. JÚN 2006

Štíhle myslenie
Edity Sipeky
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Pri kontrole  majetku mesta 
sa zistilo, že v priebehu rokov 
2001 a 2003 došlo k prevede-
niu viacerých pozemkov na 
jazere Guláška (Hlboké jaze-
ro), pritom nie sú podklady 
preukazujúce odpredaj týchto 
mestských pozemkov, prípad-
ne iné zmeny. Tieto pozemky 
sa sústredili do rúk jedného 
človeka. Pri inventúre sa zis-
til rozdiel medzi skutočným                           
a účtovným stavom, predstavu-
je účtovnú hodnotu 5 miliónov 
151-tis. korún. Avšak trhová 
hodnota takýchto lukratívnych 
pozemkov je minimálne desať-
násobne vyššia (okolo 50 mili-
ónov). Dňa 30. júla 2004 mesto 
zaslalo na Katastrálny úrad 
správy katastra Senec žiadosť 
o vyjadrenie sa k zmenám                       
v majetku mesta, no doteraz 
napriek urgenciám odpoveď 
nedostalo.
Na základe týchto skutočností 
bolo na Okresnú prokuratúru 
Bratislava II zaslané oznáme-
nie o podozrení z trestného 
činu podvodu.

(el)

Guláš
korenený zábavou
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Futbalisti SFM
Senec druholigoví
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Zmizli pozemky 
za desiatky miliónov

Veľký letný karneval je opäť tu, koná sa už sedem rokov.                
V piatok 30. júna budú ulice Senca zaplavené rôznymi mas-
kami a všedný deň sa stane rozprávkovým. Školáci spolu 
s ostatnými obyvateľmi a návštevníkmi tak oslávia začiatok 
letných prázdnin. Karnevalový sprievod sa začne o 18. hod 
na pešej zóne, pôjde cez Štúrovú ulicu k drevenej dedine na 
južnej strane Slnečných jazier. Na kultúrny program sú pripra-
vené tri pódia - veľké a malé (loď) na Slnečných jazerách – juh 
a pódium pri OTP Banke na Lichnerovej ul.
Deti sa môžu zapojiť do dobrodružstiev Harryho Pottera, klau-
ni privítajú cirkusových silákov, obrov. Lákadlom sú aj obrov-
ské bábky pouličného divadla Maskuzani vysoké až 3,5 met-
ra. Atraktívna bude skupina historického šermu a pod.
Najlepšie masky v rôznych kategóriách odmenia hodnotnými 
cenami.                                                                 (program na str. 8)

Karnevalové masky zaplavia Senec Odstredené sedimenty začnú 
odvážať na skládku

Čistenie Slnečných jazier           
v Senci  – odsávanie sedimen-
tov z ich dna je stále v skúšob-
nej prevádzke, tridsaťtonový 
sací bager plávajúci na hladi-
ne je neprehliadnuteľný. Zhru-
ba za dva týždne sa odstalo 
asi 2700 metrov kubických. 
Aby bol zmonitorovaný profil 
dna a potvrdené dostatočné 
odsatie kalov, robia sa a budú 
sa robiť potápačské priesku-
my, mapujúce profil dna pred 
odsatím, aj po odsatí kalov.      

Z týchto aktivít potom vyhoto-
via  fotodokumentáciu.
Odstredené sedimenty zba-
vené väčšiny vody sa začnú          
v najbližších dňoch odvážať 
na skládku, sú vhodným rekul-
tivačným materiálom.
Na jazerách sú sprísnené bez-
pečnostné opatrenia, polícia 
sa ešte viac zameria na  kon-
troly.  Robí viditeľné opatrenia, 
ale aj také, ktoré môžu zasko-
čiť záškodníkov. 

(pokračovanie na str. 2)



(dokončenie zo str. 1)
Veď tých, ktorí jazerá čistia, 
už dva razy vykradli, navyše 
prerezali  plaváky na potrubí 
natiahnutom na jazerách. Ta-
kýto vandalizmus len zvyšuje 
náklady na túto 
činnosť.Mesto 
oznamom upo-
zornilo rybárov 
a chatárov, že 
odsávanie sa 
bude vykoná-
vať sedem dní                 
v týždni aj po-
čas letnej turis-
tickej sezóny 
a preto žiada 
o pochopenie 
a toleranciu za 
obmedzenie po-
hybu na vodnej 

ploche a za rušenie pokoja po-
čas pobytu v rekreačných za-
riadeniach a areáli Slnečných 
jazier.
Mesto Senec začalo so skú-
šobnou prevádzkou odsávania 

s e d i m e n t o v                          
z dna  Slneč-
ných jazier (plo-
cha 116 hektá-
rov) v máji. 
Celkové nákla-
dy na túto dvoj-
ročnú výnimoč-
nú slovenskú 
akciu sú takmer 
120 miliónov 
korún, ktoré 
mesto získalo 
zo štrukturál-
nych fondov 
EÚ.   Text a foto 

Eva LaukováPotápač monitoruje dno jazier.
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Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európske-
ho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec              
a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny 
názor Európskeho spoločenstva.

Senec, 
hlavné mesto logistiky

Distribučnému biznisu  kraľuje 
Senec. Mestečko na západnom 
Slovensku neďaleko Bratislavy 
prilákalo na svoju výbornú polo-
hu so skvelým dopravným napo-
jením najprv obchodný reťazec 
Billa. Zakrátko začala na opačnej 
strane diaľnice, smerom na Pezi-
nok, pripravovať pôdu  pre svoj 
projekt Senec Logistic center 
slovenská developerská skupina 
IPEC. V súčasnosti uvádza spo-
lu s rakúskym partnerom UBM 
čistú plochu 45-tisíc štvorco-
vých metrov skladovacej plochy,           
z ktorých je prenajatá asi štvrti-
na. Len pár desiatok metrov ďa-
lej developuje výstavbu skladov 
slovenská pobočka londýnskej 
Parkridge  Developments. Tam 
bola medzi prvými klientmi 
logistická firma DHL. Ďalším 
klientom Parkridge je britská lo-
gistická spoločnosť Wincanton, 
ktorá pripravuje priestory pre 
veľkých klientov. Najčerstvejším 
projektom je logistické centrum          
Goodyear/Dunlop.

(Trend, 26. 5. 2006)

Spoločná investícia 
zamestná asi 80 ľudí

Najväčší svetový výroba pneu-
matík Goodyear prichádza do 
Senca. Nebude u nás pneuma-
tiky vyrábať. Senec sa stane 
skladom, servisným centrom     
a štartovacou distribučnou sta-
nicou nielen pre Slovensko, ale 
aj pre Čechy a Maďarsko. Do 
Senca prichádza aj britská fir-
ma Wincanton, ktorá bude pre 
Goodyear zabezpečovať logis-
tické služby. V Senci teda ne-
budú montážne závody. Pôjde                                             
o prácu, ktorá bude lepšie pla-
tená. ,,Všetky logistické práce 
budú cez najnovšie informačné 
technologické systémy naviaza-
né až na konečných užívateľov,“ 
povedal prevádzkový riaditeľ 
Wincantonu Michal Zemanec. 
Obe firmy by v Senci mali za-
mestnať približne 80 ľudí. ,,Senec 
bude mať o päť rokov diaľničné 
spojenie z oboch strán a stáva 
sa tak strategickým miestom pre 
rôzne distribučné spoločnosti,“ 
povedal ekonóm Poštovej banky 
Mário Blaščák.

(Sme, 9. 5. 2006)

Mesto Senec sa opäť viac priblížilo k občanovi, keď do budovy 
mestského úradu sústredilo už časti všetkých odborov, mimo 
zostal len školský úrad. V miestnostiach, kde kedysi sídlila mest-
ská polícia, majú po rekonštrukcii priestory matrika, evidencia 
obyvateľstva, podateľňa, pokladňa a nové oddelenie prvého 
kontaktu s občanmi. Ako uviedol prednosta mestského úradu 
Henrich Polakovič, občania tam dostanú všetky informácie pri 
vybavovaní svojich požiadaviek, vzory tlačív a usmernenia, na 
ktoré oddelenie sa môžu obrátiť.“
Na prízemí sa teda sústredili oddelenia, ktoré občania navštevu-
jú najviac, nemusia chodiť po schodoch. V blízkej budúcnosti sa 
tu vybuduje aj bezbariérový vstup pre hendikepovaných.    (el)

Píšu o nás

Stavebno – montážna
firma v SENCI

hľadá

KVALIFIKOVANÉHO
ZVÁRAČA (CO2)

Výhodné platové
podmienky

Tel. č.: 02/4592 2174

Odstredené sedimenty... 
Z pása  padajú už odstredené sedimenty a začnú sa odvážať.

Na májovom zasadnutí seneckého 
mestského zastupiteľstva poslan-
cov okrem hospodárenia Správy 
cestovného ruchu a mestského 
kultúrneho strediska zaujímala aj 
kvalita vody na Slnečných jaze-
rách. Podľa vyjadrenia riaditeľky 
Správy cestovného ruchu Silvie 
Škultétyovej  je veľmi dobrá, čo 
vyplýva aj z hodnotení hygienikov. 

Senecké jazerá sú medzi piatimi 
najčistejšími na Slovensku, tieto 
ukazovatele sleduje aj Európska 
únia. Kaly pôsobia skôr vizuálne. 
Od 1. júla rekreačné zariadenia 
musia robiť chemickú aj biologic-
kú analýzu vody, počas sezóny sa 
tieto rozbory musia robiť pravidel-
ne každé dva týždne. 

(r)

Rozbory vody budú pravidelné

Služby mesta pod jednou strechou

Voľby 
do Národnej rady SR 

Voľby do Národnej rady SR sa blí-
žia, 17. júna budú v 13 volebných 
okrskoch voliť aj obyvatelia Senca. 
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude 
zdržiavať v mieste svojho trvalého 
pobytu a nebude môcť voliť vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozna-
me je zapísaný, môže obec požia-
dať  o  vydanie voličského preuka-
zu. Na jeho základe môže voliť na 
celom území Slovenska. Urobiť sa 
tak dá osobne či prostredníctvom 
ním splnomocnenej osoby, najne-
skôr však dva dni (15. júna) pred 
dňom volieb, v úradných hodinách 
obce. A čo čaká voliča vo volebnej 
miestnosti? V priestore  určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
do obálky jeden hlasovací lístok, 
na ktorom môže zakrúžkovať po-
radové číslo najviac štyroch kan-
didátov a dať im tak prednostný 
hlas. Ak volič sám nemôže upraviť 
hlasovací lístok, resp. vložiť obál-
ku do volebnej schránky, môže 
mu pomôcť iný volič, ale nie člen 
okrskovej komisie. Ak sa volič zo 
závažných, najmä zdravotných dô-
vodov nemôže dostaviť, má mož-
nosť na mestskom úrade, aj tele-
fonicky (02/4025 9119), požiadať                         
o hlasovanie do prenosnej voleb-
nej schránky.                           (el)

Júlové a augustové 
dvojčíslo mestských novín 

Senčan má uzávierku 
26. júna.

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 547 832 
0905 546 394
0908 946 755



Bol posledný májový deň, je-
denásť hodín večer. Zrazu Veľ-
kým Bielom – časť Malý Biel 
otriasol ohlušujúci výbuch, 
počuli ho aj mnohí Senčania.  
Na Záhradnej ulici v objekte 
rodinného domu vybuchlo              
a následne začalo horieť terén-
ne vozidlo Landrover Range 
(viď. foto), od ktorého sa chytil 
aj vedľa stojaci VW Golf. Obe 
autá zhoreli, požiar poškodil 
aj rodinný dom. Vyleteli okná, 
popadala omietka... Škoda 
sa odhaduje na takmer štyri 
milióny korún. Polícia sa k prí-
padu nechce vyjadrovať. Isté 
je, že výbuch spôsobila zatiaľ 
neznáma trhavina a údajne 
bola umiestená pod prednou 

časťou terénneho vozidla. Či 
ide o vyrovnávanie si účtov, 

zastrašovanie a pod., sú zatiaľ 
len dohady.                        (el) 

Pod lupou

• Chcel podplácať
Vodič z Báhoňa sa 3. júna do-
pustil dopravného priestupku 
v Senci a namiesto zaplatenia 
pokuty ponúkol hliadke Ob-
vodného oddelenia PZ Senec  
úplatok 800 korún. Obvinili ho 
z trestného činu podplácania, 
prípad prevzal úrad boja proti 
korupcii.
• Problémy so psami
Pokutu od mestskej polície do-
stal obyvateľ Senca, ktorého 
pes sa 2l. mája pohyboval bez 
dozoru po meste. Rovnako do-
padla Senčanka, ktorej pes na-
padol 16. mája iného psa a toho 
musel veterinár utratiť.
• Kradli v Lidli
Polícia zadržala 16. mája muža 
zo Senca a ženu z Bratislavy, 
ktorí v obchodnom dome Lidl 
kradli potraviny. Voči mužovi 
museli policajti použiť putá.
• Vlámanie do stánku
Mestskí policajti zadržali 3. mája 
páchateľa krádeže z Bratislavy, 
ktorý sa vlámal do novinového 
stánku. Keďže išlo o trestný čin, 
prevzala ho štátna polícia.
• Špaky a smeti
Dvaja obyvatelia Galanty a jed-
na  žena  z  Komárna  na  Sl-
nečných jazerách odhadzovali 
smeti a ohorky z cigariet. Do-
stali blokovú pokutu.
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• Kontrolné dni – rekonštruk-
cia námestia, revitalizácie    
Slnečných jazier
• Kontrola z ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvo-
ja
• Zasadnutie mestskej rady
• Rokovanie s firmou Unitech 
Holding o mestskom kamero-
vom systéme
• Spoločná porada so štát-
nou a mestskou políciou                    
v súvislosti so zabezpečením 
letnej turistickej sezóny
• Zasadnutie mestského za-
stupiteľstva
• Návšteva v rakúskom Parn-
dorfe týkajúca sa cezhranič-
nej spolupráce a projektov
• Zasadnutie ZMOS
• prijatie štátnej tajomníčky 
ministerstva zahraničných 
vecí Magdy Vášáryovej
• Svetový deň Červeného 
kríža

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Kandidátka do Národnej rady SR                           Silvia Poórová  58
V sociálnej oblasti sa  angažujem už dlhšie. Keď som v Senci zakladala bez-
platnú   sociálno-právnu poradňu, plnila som tak želanie viacerých. Za rok 
existencie sa táto služba občanom maximálne osvedčila a odborníci poradi-
li mnohým. Na srdci mi ležia predovšetkým problémy dôchodcov, mladých 
rodín a žien na materskej dovolenke. Riadim sa heslom: Plnohodnotný život 
žije len ten, kto vie pomáhať druhým.
Svoje praktické skúsenosti chcem zúročiť aj ako poslankyňa Národnej rady 
SR, preto sa o priazeň voličov, predovšetkým Senčanov, uchádzam v nad-
chádzajúcich voľbách na kandidátke Slobodného fóra pod číslom 58. 
Ďakujem všetkým, ktorí toto číslo zakrúžkujú a podporia moje snaženie.

Zhoreli autá, trhavina neznáma 

Páchatelia si lup už nestihli odviezť
V skorých ranných hodinách sa 30. mája do 
predajne Queen ś Silver na Lichnerovej ul.        
v Senci vlámali neznámi páchatelia. Poškodili 
vchodové dvere, porozbíjali sklenené vitríny,     
v ktorých boli strieborné šperky. Polícia ich 
síce nechytila, ale svojím včasným zásahom 
im zabránila lup odniesť.
Majiteľka predajne sa poďakovala polícii a oce-
nila jej zásah. Z listu primátorovi mesta vyberá-
me: ,,Predajňa je napojená na pult centrálnej 
ochrany pri mestskej polícii a iba skutočne 
profesionálnym prístupom  a ukážkovou spolu-
prácou príslušníkov mestskej polície a Obvod-

ného oddelenia PZ Senec boli hliadky pri na-
rušenom objekte v krátkom časovom rozpätí. 
(...) No najmä snahou a svedomitým prístupom 
k plneniu si svojich povinností nielen mne, ale 
aj ostatným občanom dokázali, že patria medzi 
poctivých a svedomitých príslušníkov polície. 
Upevnili tak dôveru občana k polícii. (...) Prí-
slušníci sa skutočne správali veľmi profesionál-
ne a ukážkovo. Ich konanie schvaľujú aj ostatní 
majitelia predajní, ktorí sa o tento prípad zaují-
mali a spoliehajú sa na ich profesionálnu prácu 
a ochranu.“

Podpísaná majiteľka predajne

Kreslili aj maškrtili, povozil ich vláčik 
Ani na najmenších nezabúdajú predstavitelia Senca a na Deň detí 
im pripravili v centre mesta na Lichnerovej ulici parádnu oslavu, na 
ktorú poskytlo financie mesto. Prišli škôlkari, ale zapojiť sa mohli 
aj okoloidúce mamičky s deťmi. Tým sa to rátalo, veď kreslenie na 
asfalt obľubujú všetky. Dokonca sa zapojil aj primátor Karol Kvál        
a na chvíľu sa vrátil do bezstarostného obdobia detstva. Deťom za-
blahoželala aj jeho zástupkyňa Helena Nemcová. Sladké maškrty 
im rozžiarili očká, peknú bodku za týmto dňom dal senecký vláčik, 
v ktorom sa zdarma povozili.                                                      (el)  



Monika Czingelová a Mikuláš 
Czingel (na obr.) sa venujú 
deťom naplno. Práca sa im 
vracia v podobe ich výkonov. 
Monika: Vyštudovala taneč-
né konzervatórium so zame-
raním na klasický tanec. Ako 
sólistka tancovala v Košickom 
divadle. ,,Tanec je však straš-
ná drina, treba sa mu venovať 
na sto percent.“ 
Jej ďalšou zastávkou bol 
Vojenský umelecký súbor 
(VUS), kde pôsobila ako 
tanečnica, neskôr sólistka           
a posledných desať rokov 
ako vedúca tanečnej skupiny.  
,,Deťom v ZUŠ sa venujem už 
šiesty rok. Spočiatku som si 
nemyslela, že by ma táto prá-
ca nadchla, dnes ma maxi-
málne uspokojuje. Najlepšie 
je viesť si deti odmalička a za 
päť-šesť rokov vidíte výsled-

ky. To je úžasné.“
Je rada, že v zahraničí ocenia 
kvalitu tanca, ťažkú robotu. 
,,Tam nezáleží na mene, nie je 
dôležité, kto je s kým kama-
rát.“
Mikuláš: S manželkou sa zo-
známil vo VUS, kde bol dlhé 
roky sólistom. 
Začínal však v SĽUK-u, po-
chodil svet. Ako pár vyhrali 
napríklad majstrovstvá Ra-
kúska v show-dance. Spolu                    
s manželkou sa venuje se-
neckým deťom. Svoju čin-
nosť v ZUŠ chcú sprofesio-
nalizovať, postaviť latku ešte 
vyššie. Monika: ,,Dievčatám 
som však vysvetlila, že ak 
chcú dosiahnuť viac, nestačí 
trénovať dva razy do týždňa 
po dve hodiny. Posunúť sa 
ďalej, to už je drina.“ 

Text a foto Eva Lauková
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Na veľkolepom tanečnom podujatí v Maďarsku tancovali aj žiaci ZUŠ

Keď odborníci nešetria chválou
V maďarskom meste Dunaúj-
város sa konal výber nominácií 
tancov Maďarska na majstrov-
stvá sveta IDO (International 
Dance Organization). Na toto 
podujatie na základe minulo-
ročného koncertu absolven-
tov, na ktorom sa zúčastnil aj 
Peter Szantó, prezident taneč-
nej asociácie Maďarska, do-
stala pozvanie aj senecká zá-
kladná umelecká škola.  Keďže                                 
v Senci sú učite-
lia tanca, ktorí 
chcú deti posu-
núť a ukázať im 
viac, pozvanie 
do Maďarska 
prijali. Senecké deti zaplnili 
celý autobus. 
V sobotu boli len divákmi na 
veľkolepom tanečnom poduja-
tí. Večer sa konalo vystúpenie 
najlepších tanečníkov, ktorí 
sa vlani stali majstrami sve-
ta. Na výkony sa deti pozerali               
s otvorenými ústami. Bol to 
pre všetkých nezabudnuteľný 
zážitok.
Ako hostia dostali senecké 

deti najväčší priestor. Pred-
viedli štyri tance (balkánsky, 
ľudový, klasický, show dance) 
a zožali veľký potlesk. Niet 
krajšieho ocenenia, ako keď 
medzinárodná porota počas 
tanca tlieska. Riaditeľ ZUŠ 
Mgr. art. Gabriel Škriečka: 
,,Prišiel za mnou šéfmanažér 
celého projektu  a vystúpenie 
veľmi chválil, dostali sme po-
nuku na spoluprácu.“ Domov 

si deti okrem 
krásnych spo-
mienok pri-
niesli aj  pohár 
pre najúspeš-
nejších  inter-

pretov a plakety. Ako bonus 
dostali veľký balík sladkostí.
Rodičia aj touto cestou ďaku-
jú učiteľom tanečného odbo-
ru ZUŠ Monike Czingelovej            
a Mikulášovi Czingelovi za to, 
že sa celým srdcom venujú ich 
deťom a využívajú príležitosť 
zúčastniť sa aj na takýchto ak-
ciách. Pre deti je to veľká mo-
tivácia, chcú sa s touto výzvou 
popasovať.                        (jm)

Monika Czingelová: ,,Drinu a kvalitu v zahraničí ocenia“

Niet  krajšieho ocenenia, 
ako keď medzinárodná  
porota  počas  tanca  

tlieska.



,,Prejedáme sa dievčatá,“ 
vraví Senčanka Edita Sipeky. 
,,To je celý problém obezity. 
K tomu keď prirátame nepra-
videlnú stravu, tak sa ručička 
na váhe môže zblázniť.“ Jej 
metódy chudnutia postavili 
na nohy mnohé ženy, ktoré 
sa už nemohli dívať na seba 
do  zrkadla a psychicky boli 
na dne. 
Súčasný spôsob životosprávy    
a chudnutia tejto divy je posta-
vený na hlavu, ale má neuveri-
teľný úspech. Dnes sa už netrá-
pi drastickými a často smieš-
nymi diétami, nekúpe sa v pote 
driny, aby zhadzovala. Je štíhla, 
má ustálenú hmotnosť. Pritom 
pred siedmimi rokmi mala o 44 
kíl navyše...
Hurá do plaviek! Edita Sipeky 
vraví, že pomocou jej metódy 
sa dá ešte čo-to do leta stih-
núť a zhodiť nejaké kilogramy, 
aj keď je zástancom pomal-
šieho chudnutia. ,,Ak začnete 
využívať moju metódu, telo je 
schopné týždenne sa zbaviť asi 
kila dvadsať. To je optimum. Za 
mesiac sa tak dá zhodiť približ-
ne päť kíl.“
Edita Sipeky radí ženám, ako 
schudnúť, píše knihy a naj-
novšie sa stala aj vydavateľkou 
časopisu pre ženy. ,,Aktivít mi 
pribudlo, veľa cestujem, robím 
rôzne besedy, semináre a v hla-

ve mám ďalšie 
projekty. Vediem 
preto už iba jed-
nu skupinu žien    
v bratislavskej 
Petržalke, ďal-
ším sa venujú 
inštruktorky. Ke-
dysi som mala až 
21 skupín.“

Čaro štyroch 
hodín
Teóriu znižovania 
hmotnosti založi-
la na vedeckom 
výskume, kto-
rého vedľajším 
efektom bolo 
chudnutie. Zača-
la to skúšať na 
sebe a zistila, že 
funguje. ,,Hlad 
sa u človeka do-
stavuje v určitých 

intervaloch a na tie sa treba 
,,nastaviť“. Telo si pýta ener-
giu každé štyri hodiny. Keď sa 
,,nádrž“ dopĺňa pravidelne celý 
deň, večer necítite potrebu vy-
miesť chladničku, telo začne 
samé regulovať príjem a výdaj 
potravín. Nastavovanie trvá pri-
bližne dva týždne, k tomu keď 
sa pridá trochu pohybu a ne-
prejedanie sa, kilá neodolajú                                                                
a začnú miznúť. (Samozrejme, 
že večer si človek nemôže zalo-
žiť segedín s piatimi knedľami.) 
Ak sa takto nastavíte, potom 
je to už celoživotná záležitosť. 
Sama mám za sebou rôzne 
cvičenia a diéty, ale až táto me-
tóda  bola u mňa úspešná, fun-
guje bez jo-jo efektu a navyše 
nestojí veľké peniaze. Pracujem 
so ženami, ktoré majú vysokú 
hmotnosť, nad sto kíl. Aj nedáv-
no pri autogramiáde ma oslovila 
žena, ktorá vďaka mojej metóde 
schudla 42 kíl. Bola som nadše-
ná rovnako ako ona.“

Bez jo-jo efektu
A ako Edita ženy motivuje? ,,Stá-
le im opakujem, baby vydržte, 
má to zmysel. Ženy, ktorým sa to 
podarilo, sú toho príkladom. Je 
ich veľmi veľa. Dôležitá je zme-
na psychiky, žena sa musí na-
staviť na štíhle myslenie, dá sa 
to v každom veku. Všetky, ktoré 

schudnú, sa stanú iným člove-
kom, inak sa cítia aj správajú. 
Ďakujú nielen za schudnutie, 
ale predovšetkým za motiváciu. 
Získali sebavedomie, mnohé si 
našli prácu aj partnera. Pritom 
sú zdravšie. Neviem o jedinom 
jo-jo efekte u takto nastavených 
žien. V tom je rozdiel v porovna-
ní s inými metódami.“
Sama sa zamýšľa nad tým, ako 
mohla kedysi žiť s viac ako 90 
kilogramami. ,,Teraz zostávam 
štíhla, aj keď si dám cigánsku, 
bonboniéru či iné dobroty.“
Smeje sa, keď vraví, že robí re-
klamu na náplasť na chudnutie. 
Nelepí sa však na rameno či 
inde, ale – na ústa. ,,Chudnú  
s nami ženy rôzneho veku - tri-
násťročné dievčatá, ale aj 85-
-ročná najstaršia pani.“

A život je krajší
Svoje skúsenosti a kontakty 
využíva v ďalších aktivitách. Tri 
roky uvažovala o vydávaní vlast-
ného časopisu, sen sa jej splnil. 
Nedávno vyšlo prvé číslo me-
sačníka Ellen. ,,Chceme osloviť 
zrelé ženy, písať o ich túžbach, 
problémoch, možnostiach. Je 
veľmi veľa tém, ktoré takým-

to ženám chýbajú, veď život je          
o inom, ako podsúva bulvár. 
Mnohé sa cítia zabudnuté.“
Chudnutiu venovala už štyri kni-
hy, štvrtá sa volá Leháro. Tvrdí, 
že je posledná o zhadzovaní kíl. 
,,Povedala som všetko, chudnu-
tiu sa budeme venovať už len 
v časopise. Ak sa ďalšie ženy 
dostanú do štádia lehára ako ja, 
bude to úžasné. Stačí schud-
núť a život je hneď krajší. Kniha 
Leháro je vlastne akýmsi ma-
nuálom, čo a ako robiť. Je tam 
aj tréningový plán, nové cviky, 
píšem aj o jedle. Samozrejme 
– treba sa hýbať, ale je to skôr 
o psychike. Vie ma nahnevať, 
keď žena povie: Komu sa ja už 
môžem v mojom veku páčiť?! Ja 
vravím: No predsa sebe!“
Edita Sipeky už píše novú knihu 
– o vzťahoch. A vraj sa dobre pri 
tom zabáva. 
O jej knihy je záujem v Čechách 
aj Maďarsku, pripravené sú pre-
klady do angličtiny a francúz-
štiny. ,,Som vyťažená, ale je to 
fajn. Éra, keď som bola obézna, 
je zabudnutá. Sama neviem, 
ako som tak mohla kedysi exis-
tovať.“ 

 Text a foto Eva Lauková
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Edita Sipeky: Náplasť na chudnutie? Najlepšie bude, keď si ju nalepíte na ústa

Štíhle myslenie, základ úspechu

Edita Sipeky na Slnečných jazerách, súťaž o najlepší guláš si nene-
chala ujsť. Má ho veľmi rada.
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Ochotnícke divadlo premiérou modernej rozprávky pobavilo deti

Uletená Karkulka počúvala MP3
Prvá premiéra novozaložené-
ho ochotníckeho divadla pri 
Mestskom kultúrnom stredisku                             
v Senci  sa  konala 1. júna. Na 
počesť sviatku Dňa detí štyria 
členovia súboru pod vedením 
režisérky Oľgy Keleovej na-
študovali a zahrali rozprávku 
o uletenej Karkulke, ktorá po-
čúva MP3, ale nepočúva svoju 
mamu.
V hlavnej úlohe sa predstavila 
Zlatica Kováčová, trojúlohu ma-
mičky, babičky a vlka perfektne 
stvárnila Eva Debnárová. Mladú 
generáciu zastupoval nádejný 
Paľko Škovránek v úlohe mo-
derného horára s mobilom, 

ktorý zachránil nielen Karkulku 
s babičkou, ale i vlka, lebo je 
chránený. Úlohy rozprávačky sa 
ujala zakladateľka divadla Jar-
mila  Majová. Andrejka Horgo-
siová zase namaľovala krásnu 
oponu, výkresy i ďalšie pomôc-
ky a napísala scenár. Zdá sa,      
a všetci v to veríme, že Sencu                                                              
a Senčanom  sa  blýska  na  lepšie 
kultúrne časy. Dieťa je najvďač-
nejší, no aj najkritickejší divák, 
veď 350 detí  sa dobre bavilo, 
ale i zapájalo do interaktívneho 
divadla. Vďaka patrí aj mladým 
animátorom Adamovi a Maťovi, 
asistentom režisérky Nicolke       
a Teodorovi, technikovi Petrovi 

Zajacovi, ale i vedeniu kultúrne-
ho strediska. Prajeme novému 
kultúrnemu telesu v Senci veľa 
úspešných predstavení pred 
takými úžasnými divákmi, akí 
sedeli v to chladné prvojúnové 
dopoludnie v seneckej kinosá-
le. Obecenstvo tvorili prevažne 
žiaci 1. stupňa ZŠ Tajovského, 
ktorí si spolu so svojimi vyuču-
júcimi a vedením školy program 
objednali, ale aj žiaci 1. ročníka 
ZŠ Alberta Molnára spolu s de-
tičkami z MŠ Alberta Molnára                                                            
v Senci. Po rozprávke nasle-
doval tanečný program súboru 
ESO a program seneckej ZUŠ.

(jm)

Škôlkari vo víre veselého dňa
Všetci mali malú dušičku, hlavy 
vyvrátené dohora, hľadiac na 
zamračenú oblohu, z ktorej v so-
botu 27. mája aj občas spŕchlo. 
Počasie sa napokon umúdrilo,                                                            
a nielen deti, ktoré škôlku na-
vštevujú, ale aj novoprijaté sa 
spolu so zamestnancami Ma-
terskej školy na Kysuckej ulici 
stretli aj s rodičmi, aby spoločne 
oslávili Deň detí.
Čakal ich pestrý program na 
viacerých stanovištiach, kde 
zvládali rôzne športové disciplí-
ny: hádzali loptičky do detského 
bazénika, plazili sa na lavičke, 
napodobňovali váľanie sudov 
na žinenke, vyskúšali si prejsť 
cez tmavé vrece, súťažili s fúrik-
mi a zahrali si pexeso v tráve.
Po športe dobre padlo občer-
stvenie, ktoré pripravili kuchár-

ky. A keď si trochu oddýchli, 
spolu s rodičmi ukázali, ako ve-
dia kresliť kriedami na asfalt. Vy-
tvorili kvetinky aj 
domčeky, pavúky 
i slniečka. Špor-
tuchtiví chlapci 
si zahrali spolu           
s oteckami futbal. 
Napokon tí, kto-
rým zostali sily, si 
na terase zatan-
covali. Riaditeľka 
s učiteľkami ne-
stačili pre malých 
oslávencov nafu-
kovať balóniky či 
rozdávať lízanky 
a maľovanky. Za-
bávali sa všetci. 
Odmenou pre 
organizátorov bol 

potlesk a slová rodičov: Páčilo 
sa nám tu, ďakujeme a tešíme 
sa nabudúce.“                     (kk) 

Úspech mladých 
umelcov

Začiatkom mája sa konal 
XIV. ročník Detského hudob-
ného festivalu Jána Cikkera                 
v Banskej Bystrici. Na súťaži 
si v štyroch kategóriach me-
rali sily aj žiaci sláčikových 
nástrojov z celého Sloven-
ska. Senec reprezentoval                 
a strieborné pásmo získal 
Erik Hasala – 1. kategória vi-
olončelo (pedagóg Mgr. M. 
Procházková). Iveta Šipošová 
(husle) spomedzi 14 účastní-
kov 2. kategórie získala rov-
nako strieborné pásmo.
Pedagógovia výtvarného od-
boru (Mgr. art. V. Tittlová a A. 
Černá) zorganizovali v dňoch 
11. a 12. mája pre 39 žiakov 
exkurziu do Prahy zameranú 
na historické slohy v archi-
tektúre a umení. Navštívili aj 
stálu expozíciu moderného 
umenia vo Veľtržnom paláci. 
Odborný výklad a sprievod-
covstvo po Prahe pomohla 
zabezpečiť spriatelená škola 
vo Veľkej Bíteši.

(MM)

Nemčina, výlety 
aj čokoláda

Na jazykovom pobyte v Sem-
meringu sa v máji zúčastnilo 
deväť žiakov ZŠ J. G. Tajov-
ského. Tento projekt pod ná-
zvom Socrates privítal účast-
níkov v rakúskych Alpách, 
vzdialených od Bratislavy 130 
kilometrov. Dopoludnia vyu-
čovali hravou formou nemči-
nu rakúski lektori, popoludnie 
patrilo fakultatívnym výletom. 
Účastníci navštívili rodisko                       
J. Brahmsa, izbu P. Roseg-
gera  v Mürzuschlage, dom 
J. Haydna, hrad Esterházyov-
cov, či pútnicke miesto Maria 
Schutz. Žiakom sa najviac 
páčila návšteva v čokolá-
dovni Lindt spojená s ochut-
návkou a nákupom  v meste 
Gloggnitz. Každý deň mali      
k dispozícii bazén, saunu, fit-
nes, ihriská, minigolf aj stolný 
tenis, páčila sa im minizoo. 
Cestou domov si ešte pozreli 
výstavu Standland v  meste 
Neusiedl.               (MonŠkov)

Aj súťažiaci integrovaní žiaci 
môžu byť úspešní

O tom, že aj integrovaní žiaci zaradení do bežnej triedy môžu 
byť úspešní, nás presvedčila žiačka 5. B. triedy zo Základnej 
školy na Mlynskej ulici v Senci Kristínka Ravaszová.
Seba, svojich rodičov, učiteľov, ale aj spolužiakov potešila 
výborným 4. miestom na celoslovenskej vedomostnej súťaži         
v   slovenskom jazyku, ktorú zorganizovala Základná škola in-
ternátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave. 
Svoje vedomosti si prvýkrát otestovala v kategórii mladších 
žiakov (5. a 6. ročník). Každú školu mohli reprezentovať jej 
dvaja najlepší žiaci. Pricestovali zo základných škôl internát-
nych z Prešova, Kremnice, Košíc, Lučenca, Trenčína, Bratisla-
vy a integrované deti z Trenčína a Senca.
Už 8. ročník tejto vedomostnej súťaže zorganizovali minister-
stvo školstva a Pedagogická fakulta UK v Bratislave pod zášti-
tou Silvie Gašparovičovej.                         Mgr. Alena Rezníková

Zneli slová o láske
Májový Večer poézie s veršami o 
láske zorganizovali v kultúrnom 
stredisku v Senci. Ako uviedla Jar-
mila Majová, ktorá podujatie pri-
pravila, doteraz v rámci týchto pod-
ujatí sa účinkujúci menili, tentokrát 
dostali priestor členky novovznik-
nutého ochotníckeho divadla Eva 
Debnárová, Eva Cibuľová, Zlatica 
Kováčová, ktoré recitovali básne 
prevažne slovenských a ruských 
autorov. Vlastné verše, ktoré zloži-
la krátko pred podujatím, zarecito-
vala Mária Čechovičová, vycibre-
ným prednesom sa zapojila aj J. 
Majová. Bola spokojná: ,,Milo ma 
všetky prekvapili, kus práce urobi-
la aj režisérka Oľga Keleová.“ Na 
sprievodnej gitare hral Róbert Ši-
monič.                                       (el)



Už sme si zvykli, že seneckí reci-
tátori sa z každej súťaže vracajú 
víťazne. Samozrejme, že je za tým 
vždy okrem talentu aj veľa tvrdej 
práce. 
Koncom mája víťazi okresné-
ho kola reprezentovali mesto                 
i okres Senec na krajskej súťaži 
- Bratislavských metamorfózach. 
Všetci, ktorí sa na súťaži zúčastni-
li, sa aj pekne umiestnili.
V I. kategórii v prednese prózy sa 
Janka Beňušková umiestnila na 
2. mieste. V II. kategórii v pred-
nese prózy zvíťazil Dávid Hartl. 
V tejto kategórii 3. miesto získa-
la Lucia Fulová. V III. kategórii             
v prednese prózy úspešne repre-
zentovala aj Daniela Glavaničo-
vá, ktorá skončila na 2. mieste.

(MM)

Senčan Jozef Varga má v ma-
líčku maďarčinu aj slovenčinu. 
Veď ich vyštudoval. Zaujala ho 
okrem iného tvorba spisovate-
ľov, tvoriacich na juhu Sloven-
ska, ktorá podľa neho najviac 
vplýva na súčasnú slovenskú li-

teratúru. V tomto roku mu vyšla 
monografia Prozaická tvorba 
Andreja Chudobu v kontexte 
slovenskej literatúry. Napísal 
ju pod umeleckým menom Jo-
zef Varga - Gbelský. Významná 
osobnosť súčasnej slovenskej 

literatúry Andrej Chudoba, bý-
vajúci a tvoriaci v Pukanci pri 
Leviciach, na slovensko-maďar-
skom rozhraní, ho veľmi oslo-
vil. Pol roka zbieral podklady, 
navštívil ho aj v Pukanci. Svoje 
dielo konzultoval s vynikajúcim 
literárnym vedcom európskeho 
formátu Jánom Števčekom, re-
cenzovali ho prof. Viliam Obert           
a Vladimír Petrík.
Zistenie, že Andrej Chudoba je 
vlastne ,,spisovateľ feministka“, 
samotného Jozefa Vargu naj-
viac prekvapilo a zaujalo. ,,Ženy 
sú aktívnymi postavami v jeho 
románoch. Na Slovensku som 
sa ešte nestretol so spisovate-
ľom, ktorý by tak tlačil do po-
predia aktívne húževnaté ženy, 

ktorý by ich tak zviditeľňoval. 
Chlap je v jeho dielach pasívny, 
druhoradý.“ 
Práve týmito charakteristika-
mi sa J. Varga zaoberá v tre-
tej časti svojej monografie, 
kým v druhej hovorí o Chudo-
bových vývojových etapách                                                
v jeho tvorbe, o predovšetkým 
konfliktných situáciach. ,,Chu-
doba ich zriedkavo využíva, 
skôr sa zameriava na prostre-
die, postavy, málo dbá na dej,“ 
vysvetľuje J. Varga. V prvej časti 
monografie začlenil  A. Chudo-
bu do generácie , ktorá sa na-
rodila   v rokoch 1927 až 1934. 
Patril do nej aj R. Sloboda, J. 
Blažková, A. Hykish a V. Šikula.

Text a foto Eva Lauková
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Jozefa Vargu si južanský spisovateľ Andrej Chudoba obkrútil okolo prsta

Keď je autor feministka a chlap druhoradý

PhDr. Jozef Varga, CSc., žije v Senci už jedenásť rokov. V súčas-
nosti pracuje v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) v Bratislave, 
predtým učil na maďarskom gymnáziu v Senci.
V ŠPÚ sa zaoberá slovenským jazykom a literatúrou pre stred-
né školy s vyučovacím jazykom maďarským, pripravuje učebné 
osnovy, venuje sa vzdelávacím štandardám, píše učebnice.
Napísal Slovenskú literatúru pre 4. ročník, Antológiu sloven-
skej literatúry od najstarších čias až dodnes, obe pre stredné 
školy s vyučovacím jazykom maďarským. Je spoluzostavovate-
ľom knihy Úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry 
na základných a stredných školách, ktorej vydanie vyplynulo      
z programového vyhlásenia vlády.

V prednese prózy L. Fulová skončila na 3. mieste a D. Hartl zvíťazil.

Recitátori opäť bodovali Koncert bývalých žiakov
Základná umelecká škola v Senci 
pod vedením Mgr. art. Gabriela 
Škriečku si pripísala na svoje ume-
lecké konto ďalší koncert svojich 
bývalých žiakov, teraz posluchá-
čov Štátneho konzervatória v Bra-
tislave, ktorí účinkovali 30. mája      
v koncertnej sále ZUŠ.
,,Je potrebné vážne sa zamyslieť 
nad klesajúcim záujmom sloven-
skej verejnosti o koncerty komor-
nej hudby,“ pripomenul vo svojom 
krátkom príhovore riaditeľ školy. 
Pritom bývalé Československo       
a dnes samostatné Slovensko boli 
konzervatóriom Európy a dnes sa   
tento druhu umenia  dostáva na 
druhú koľaj.
Na koncerte v Senci sa predstavi-
lo niekoľko kandidátov, spevákov 
aj inštrumentalistov: Klarinetové 
kvarteto (Juraj Pivoluska, Michal 
Vozník, Ján Majek, Barnabás Kol-
lárik),  speváčky Lucia Szabová      
a Zuzana Ballánová, klaviristky Ju-
dit Bárdos a Timea Agszerová.  Zá-
ver úspešného koncertu patril kla-
rinetistovi Barnabásovi Kollárikovi,     
Zdeněk Macháček, dirigent

Pozvánka na prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na 
ZUŠ v Senci, Fándlyho 20, sa konajú 22. a 23. júna od 14. do 18. hod. v budove školy. Ponúka-

me najnižšie poplatky školného v blízkom okolí a kvalifikovaných skúsených pedagógov. 
Info: 02/4592 3050, www.zussenec.host.sk





Kultúrny dom v Senci sa triasol 
v základoch, hlasné povzbu-
dzovanie sa nieslo doďaleka. 
V preplnenom hľadisku vládla 
solidarita, detskí tanečníci si 
navzájom tlieskali. Prvý ročník 
tanečnej súťaže Senecká dúha 
pre tanečníkov od štyroch do 
20 rokov, ktorí súťažili v štyroch 
kategóriach, zorganizovala 
Súkromná Základná umelecká 
škola R. Madarászovej a Malo-
karpatské osvetové stredisko                                                             

v Modre pre veľký úspech vla-
ňajšieho nultého ročníka. Sú-
ťažiaci roztancovali disciplíny: 
malé choreografie, disco, hip-
-hop, scénické choreografie, 
show dance aj tance iných náro-
dov. V sobotu tancovali staršie 
deti a bolo ich okolo 600!
Rozhodcovia mali veľmi zložitú 
úlohu, veď museli hodnotiť 130 
choreografií, rozdalo sa asi 60 
víťazných pohárov. 
R. Madarászová:  ,,Úroveň 

bola veľmi dobrá, 
všetkým padali 
sánky, až si kladiem 
otázku – na akú úro-
veň môžu ísť deti na 
budúci rok.“
Cenu primátora 
Senca získala ta-
nečná škola Clis 
z Galanty a Cenu 
Malokarpatského 
osvetového stredis-
ka v Modre súbor 
Taxis zo Skalice. 
V rámci Seneckej 
dúhy sa konala aj 
výtvarná súťaž, na 
ktorej sa zúčastnili 
všetky senecké zá-
kladné školy a škôlky, ale aj deti 
z Modry, Nitry, Jelky a Veľkej 

Bíteše (ČR). Prezentovali 400 
rozprávkových prác.

Text a foto Eva Lauková

Rozospievali a roztlieskali celú 
sálu Mestského kultúrneho 
strediska (MsKS) v Senci. Vý-
chovný koncert pre materské     
a základné školy pod taktov-
kou speváckeho súboru Melo-
dyk bol vydareným štartom do 
letnej turistickej sezóny, keď sa 
na Slnečných jazerách pred-
staví v živých koncertoch pre 
verejnosť.
Melodyku sa modernými pes-
ničkami podarilo vyvolať búrlivé 
reakcie, atmosféra bola hodná 

veľkej SuperStar. V hľadisku to 
pol druha hodiny vrelo, na pó-
diu rovnako, deti sa pustili tan-
covať.  Pesničky Voda živá, Čo 
bolí to prebolí, Dievčatá a mno-
hé ďalšie vyvolali spontánny 
ošiaľ, pesničku Vráť lásku nám 
spievali všetci. Otec súboru Mi-
chal Hentek bol spokojný. Spe-
vácke výkony žiakov, ktorým 
vypomohli aj tanečníci zo ZUŠ, 
očarili i primátora Karola Kvála 
a riaditeľa MsKS Petra Szabóa.                       
Text a foto (el)
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Zážitok a radosť z Radosti
Udalosťou, ktorá už niekoľko rokov vypĺňa druhú májovú nedeľu, 
je vystúpenie zboru Radosť pri príležitosti Dňa matiek. Aj tentokrát 
plné hľadisko privítalo takmer 60 účinkujúcich.
Vtipný konferansiér,  absolvent VŠMU M. Kubovčík, s humorom 
sprevádzal celým sviatočným popoludním. A bolo sa na čo pozerať. 
Ako obyčajne, aj tento rok boli prítomní zástupcovia mesta, ale aj 
kňaz Jozef Novák, ktorý vniesol kus duchovna do celej akcie. Už 
roky má Radosť svoje celebrity, s každou generáciou účinkujúcich 
pribudnú nové, resp. tie menšie dorastú.
Veľkým zážitkom pre divákov bolo vystúpenie A. Szabovej a D. 
Hartla, L. Vojtkovej a M. Podolskej. Nechýbali ani najmenší spevá-
ci či ľudové tance. Ku kultúrnemu zážitku prispel svojím umením i 
Jazzband Bratislava a stužkový tanec. Hosťom večera bola Katalin 
Borbély, ktorá svojou Ave Mariou vyčarila v hľadisku absolútne ticho 
a následne veľký aplauz. Bolo to popoludnie plné srdca, duše a ra-
dosti z Radosti.                                                                   MonŠkov

Melodyk očaril všetkých

Zľava: Veronika Henteková, Dávid Hartl, Patrícia Takáčová, Petra 
Honzová, zo spevákov Melodyku chýba Michal Blaho.

Tanečná Dúha nad Sencom

Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej  sa uskutočnia 
19. a 20. júna od 15. do 18. hod. v budove MŠ na Kollárovej 23 v Senci. 
Odbory: tanečný (od štyroch rokov), výtvarný (od päť rokov, aj dospe-
lí), hudobný (flauta, trúbka, klavír, gitara, bicie). Zápis 300 Sk.
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Zábava a kortešačky 
okorenili tradíciu

Víťazom súťaže o najlepší guláš Združená stredná škola v Senci  

Počasie vyšlo, nálada bola 
výborná, guláš rovnako. Na 
súťaži vo varení guláša sa            
v Senci na Slnečných jaze-
rách v májovú sobotu ziš-
lo štyridsaťštyri družstiev 
nielen z rôznych kútov Slo-
venska, ale aj spoza hraníc. 
Prišli gulášmajstri z Čiech, 
Rakúska i Maďarska a kaž-
dý chcel byť originálny. Varil 
sa guláš hovädzí, bravčový,        
s pridaním diviny, jeleniny, 
ale aj paprčkový, fazuľový, 
zeleninový, ba i medvedí. 

Niektorí si recept strážili ako 
poklad. Neprezradil ho ani šéf-
kuchár víťazného tímu zo Zdru-
ženej strednej školy v Senci. 
Jeho členom sa nelenilo uva-
riť dva druhy – výborne chutil 
držkový, ktorý sa veľmi rýchlo 
minul, víťazný bol zmeskou 
rôzneho mäsa, no recept zo-
stal tajomstvom. Víťaza tento 
rok žrebovali, pretože v zápla-
ve chutných gulášov bolo ťaž-
ké určiť najlepší. Nechýbal ani 
primátorský guláš.
Spolok seneckých podnikate-
ľov, ktorý podujatie už tradič-
ne organizuje, daroval na gu-
lášpartii desaťtisíc korún do-
movu sociálnych služieb pre 
deti Nezábudka, ktorý pripra-
vil aj malý kultúrny program. 
Riaditeľka Ildikó Madarászová 
uviedla, že financie použijú na 

letný rehabilitačný pobyt detí. 
Ďalšie peniaze, ktoré spolok 
na akcii z predaja guláša zís-
kal, nájdu adresátov medzi 
postihnutými deťmi. O  ,,veľký“ 
program sa postarali výborná 
country skupina Tuky Band, 
spevácky súbor Melodyk          
a dychovka Senčanka. Deti 
povozil senecký vláčik, ale aj 
zapriahnuté koníky. 
Predvolebný guláš si nenecha-
li ujsť ani politické strany, zišlo 
sa ich požehnane a aj ich gu-
láše mali cveng.  Kortešačky 
využili kresťanskí demokrati, 
predseda KDH Pavol Hrušov-
ský bol v zástere a s varechou 
zaujímavý, len príšerne vážny. 
Vraj sa nezvykne usmievať, ale 
pre náš fotoobjektív sa prinú-
til. Slobodné fórum prišlo bez 
svojej predsedníčky, no gu-
láš bol excelentný. Viete, čím 
ho dochutili? Šéfkuchárovým 
sladkým  tajomstvom! Ani za 
svet ho nechcel prezradiť. Sil-
né tímy ,,kuchárov“ postavili 
aj SDKÚ, SMK, HZD a Smer. 
A hoci súťažné aj nesúťažné 
(politické) tímy uvarili gulášu 
ako pre niekoľko regimentov, 
len sa tak po ňom zaprášilo. 
Niektorým návštevníkom sa 
ani neušlo... Vraj nabudúce ho 
bude ešte viac. Tak sa aspoň 
zastrájali viacerí. 

Text a foto Eva Lauková

Víťazné družstvo zo združenej strednej školy s podnikateľmi.

A bolo veselo. Ľudová muzika chytila mnohých.

Kto má rád country, prišiel si na svoje. Tuky Band to roztočil. Veľký Slovák vraj na budúci rok navarí gulášu viac.
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Uznanie tým, ktorým nie je ľahostajný ľudský život 
Slávnostný večer v kinosále mestského 
kultúrneho strediska pri príležitosti Sve-
tového dňa Červeného kríža, ktorý uspo-
riadal Miestny spolok Slovenského ČK           
v Senci, bol morálnym uznaním všetkým, 
ktorí sa na dianí v tejto oblasti zúčastňujú. 
Prezidentka SČK PhDr. Helena Kobzová 
poukázala na aktivity Červeného kríža vo 
svete, ale aj na Slovensku. 
Morálne ocenili mnohonásobných bez-
príspevkových dobrovoľných darcov krvi 
nielen zo Senca, ale aj z niektorých obcí 
okresu Senec. Uznanie sa dostalo aj ak-
tívnym funkcionárom Miestneho spolku 
SČK v Senci.

Darcom krvi udelili plakety prof. Janské-
ho Za darovanie krvi – za záchranu ži-
vota: dve diamantové (najmenej 80 bez-
platných odberov krvi), desať zlatých (30                    
u žien, 40 u mužov), jedenásť striebor-
ných (20), 33 bronzových (10).
Darcovia krvi z Miestneho spolku SČK 
v Senci: 
diamantová plaketa: Štefan Slezák, 
zlaté plakety:  Jozef Filo,  Valentín  Ger-
gely, 
strieborné: František Filo, Helena Lengy-
elová, Marek Kubica, Ľuboš Žilinec, 
bronzové: Ing. Soňa Beličková, Michal 
Bučan, Ľudmila Bučková, Marta Filová, 

Manuela Machačková, Peter Piroška, 
Ľudmila Rošková, Patrícia Rošková, Eva 
Šuricová, Natália Herčanová, Eva Tichá.
Aktívnym členom a funkcionárom Miest-
neho spolku SČK v Senci udelili vyzna-
menania Za záslužnú a obetavú prácu 
v SČK: 
II. stupeň (strieborná medaila): Terézia 
Kublihová, Eva Szabadošová, Mikuláš 
Šesták, Oľga Šillerová, Helena Tkáčová, 
III. stupeň (čestná stužka): Jana Fia-
lová, Marta Filová, Adrián Labuda, Ing. 
Slávka Labudová, Eva Vrbiarová.

(r)

Súťažili hliadky mladých zdravotníkov okresov Senec a Pezinok

Na hlave krv, dolámané nohy
Stretávajú sa raz do roka. Ško-
láci, ktorí obľubujú zdravovedy 
a túžia byť lekármi či zdravot-
nými sestrami, ďalším sa páčia 
hasiči v akcii alebo záchranári. 
Na súťaži mladých zdravotníkov 
krívajú, akoby boli naozaj zrane-
ní. Vravia – všetko musí byť ako 
v skutočnosti!  Vyrobia si  rany, 
na prvý pohľad vyzerajú stra-
šidelne. No stačí na ne múka, 
med, farba a rana na hlave vyze-
rá dokonale – aj na poľakanie.
Na Základnej škole A. Molnára 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským v Senci bolo 12. mája 
rušno. Štrnásť hliadok (po päť 
detí) mladých zdravotníkov tu 
prezentovalo veľmi dobré ve-
domosti o Červenom kríži, jeho 
histórii, darcovstve krvi, v rámci 
zdravotníckych vedomostí uká-
zali, ako sú schopné poskytnúť 
prvú pomoc a oživovanie na 
detskom i dospelom modeli. 
Vládla pohoda aj disciplína, na 

stanovištiach boli vopred pri-
pravení figuranti s rôznymi re-
alistickými poraneniami. Všetci 
boli pod drobnohľadom rozhod-
cov vyškolených v Slovenskom 
Červenom kríži.
Víťazným družstvom detí z I. 
stupňa sa stala ZŠ J. G. Tajov-
ského v Senci, ktorá neskôr na 
krajskej súťaži obsadila druhé 
miesto. Súťaž detí II. stupňa vy-
hrala ZŠ v Slovenskom Grobe.
Riaditeľka Územného spolku 
Slovenského Červeného krí-
ža    v Senci Ing. Mária Haláso-
vá vraví, že školáci sa na súťaž 
pripravujú aj v zime, pracujúc                    
v krúžkoch. ,,No základy získa-
vajú už v škôlkach, liečia bá-
biky, všeličo sa naučia. Veľkú 
zásluhu na tom majú učiteľky, 
motivovať vedia aj rodičia.“ 
Aby sa takéto prospešné akcie 
mohli konať, treba na ne pozhá-
ňať peniaze, získať ochotných 
ľudí. M. Halásová: ,,Ďakujeme 

riaditeľke ZŠ A. Molnára Alžbe-
te  Vinczeovej, pedagógom               
a žiakom, ktorí pomáhali pri or-
ganizovaní súťaže, ako aj spon-
zorom a sympatizantom SČK, 
ktorí prispeli upomienkovými 
predmetmi, oceneniami aj ob-
čerstvením a potešili tak detské 
srdiečka.“
Aquathermal, Cestovný ruch, 
mestský úrad, COOP Jednota, 
OZ Kiss – sklad ovocia  a ze-
leniny,  Papiernictvo  Helena, 
Papiernictvo Varga, Kníhku-
pectvo Lassú – Agárdy, Tlačivá 
Labuda, Lumax VO s obalovým 
materiálom (všetky zo Senca). 
Poďakovanie patrí aj Okres-
nému riaditeľstvu hasičského                               
a záchranného zboru v Pezinku         
a DM Resustic Slovankia, s.r.o., 
v Senci, ktorí oboznámili deti so 
svojou technikou a vybavením 
vozidiel, predviedli simulova-

nú záchrannú akciu nazvanú 
Bezpečná cesta z domu do 
školy, kde profesionáli ukázali 
postup pri záchrane ľudského 
života. Precvičila sa súčinnosť 
všetkých zložiek.

(mh)

Predsedníčka Miestneho spolku Červeného kríža v Limbachu Mária 
Ančicová vysvetľuje, ako správne poskytnúť umelé dýchanie.

Rozbitú hlavu treba obviazať. 

Deti sa nezapreli a raz-dva boli na streche hasičského auta. 
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Šampiónom na jazerách čierny chlpáč
Absolútnym slovenským víťa-
zom krásy na Celoštátnej vý-
stave psov všetkých čistokrv-
ných plemien,  ktorú 2. júna 
organizoval Športový klub 
stavačov (ŠKS) Bernolákovo, 
sa v Senci na Slnečných ja-
zerách stal novofundlandský 
pes. Manželia Soňa a Vladimír 
Kročkovci mali zo svojho čier-
neho chlpáča radosť, rovnako 
z ocenenia, ktoré im odovzdal 
primátor mesta Karol Kvál.
Hoci počasie naozaj bolo pod 
psa, keď lialo ako z krhly (psy 
sa tvárili spokojne),  na súťaži 
Best In Show sa ich zúčastnilo 
celkovo 1446. 
Rozhodcovia mali medziná-

rodné zastúpenie, prišli 
z piatich krajín. Bolo ich 
23 a každý posudzoval            
v kruhu krásu okolo 50-
60 psov. Bolo tam vidieť 
najmenšie plemeno čiva-
vu (váži okolo jedného až 
dvoch kilogramov), ale aj 
írskeho vlkodava veľkého 
ako poník.
Riaditeľ  výstavy  a  pre-
zident    ŠKS  Ladislav  
Balogh,   ktorý   sa   čis-
tokrvným psom venuje 
už viac ako 30 rokov, bol 
s výstavou, napriek ne-
priazni počasia, spokoj-
ný. Podobne aj účastníci. 
(el) Absolútny víťaz novofundlandský pes.

Súkromná bezpečnostná 
služba prijme do TPP 
bezpečnostných

 pracovníkov 
do regiónu Bratislava.

Informácie na adrese: 
Slovakia Security, s.r.o.

Odborárska č. 3,BA 
telefón: 02 / 4445 9658, 

02 / 4445 5020.
e-mail.: 

office@securityslovakia.sk

Prijmeme do bufetu
kuchárov, kuchárky  
na Slnečné jazerá – juh.

tel.: 0903 413 358

Stomatologická ambulancia 
MUDr. Silvia Heldová, 
sídli v Senci v budove 

Elektrovodu, Nitrianska č. 3  
tel.: 02/4592 4195

• Dám do prenájmu 3-izbový 
byt v Senci, tichá lokalita, pri 
centre, posch. 1/4, kompletne 
prerobený, čiastočne zariade-
ný. 
tel.: 0903 455 447 

• Predám v Handlovej rodinný 
dom - štyri izby, pivnica, dvoji-
té kúrenie, plyn, pevné palivo, 
garáž. Dom je zateplený, plas-
tové okná. Letná kuchyňa pod-
pivničená, malá záhradka. 
Cena dohodou 
(cca 1 800 000,- Sk)
tel.: 0907 779 296



Dobrovoľní hasiči v tradičnom 
12. ročníku Medzinárodnej sú-
ťaže v požiarnom športe súťa-
žili o Pohár primátora Senca. 
Všetkých osemnásť družstiev 
(z nich štyri ženské) simulo-
valo požiarny útok s vodou, 
čo nie je také jednoduché. 
Nie všetkým sa v pretekoch 
na čas podarilo naťahať vodu       
a prúdom trafiť terč.
Preteky sa konali na juhu Sl-
nečných jazier, kde vládla 
dobrá súťažná nálada. Prete-
kali aj seneckí starí páni, zo 
zahraničných účastníkov mali 
zastúpenie Prušanky (ČR),        

i dve maďarské družstvá 
Dunakility, Level, ako i ďalšie 
slovenské tímy.
Medzi starými pánmi (nad 40 
rokov) vyhrali napokon Senča-
nia, za nimi skon-
čili Veľké Uľany, 
Prušanky súťaž 
pre diskvalifikáciu 
nedokončili.
Víťazom klasic-
kých družstiev sa 
stal Šamorín v tes-
nom závese druž-
stva Šamorín II. 
Na treťom mieste 
sa umiestnili Sen-

čania. Ako uviedol veliteľ Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v Senci Jozef Bordáč, súťaž 
mala dobrú úroveň, na preteky 
v Senci si už účastníci zvykli. 

Seneckí hasiči absolvujú v júli 
ďalšie merania síl, v auguste si 
od nich trochu oddýchnu, aby      
v septembri mohli naplno fun-
govať opäť.                         (el)
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Prvý ročník tenisového tur-
naja o Putovný pohár Spolku 
seneckých podnikateľov vy-
hrali Stanislav Markus starší 
a Stanislav Markus mladší.                 
V štvorhre sa na turnaji zú-
častnilo šestnásť neregistro-
vaných tenistov, a vraj sa naň 
poctivo pripravovali. Svedčí    

o tom veľmi dobrá úroveň hry 
a nasadenie, na antuke sa bo-
jovalo  o každú loptičku.
Podnikatelia si však nielen za-
hrali, ale akcia bola aj pokra-
čovaním ich dobročinnej čin-
nosti.  Tentoraz  hendikepova-
nej 15-ročnej   Scarlet  Danie-
lovej  odovzdali  desaťtisícový 

finančný dar. Veľmi sa mu 
potešila, za peniažky sa spolu                                                       
s mamou vyberú do kúpeľov    
v Turčianskych Tepliciach, aby 
sa obe trochu zotavili.
Seneckí podnikatelia spojili 
príjemné s užitočným. Nikto 
sa nezranil, každému chutil 
dobrý guláš a pomohli rodine, 
ktorá to potrebuje. 
Podnikatelia založili peknú 
májovú tradíciu.  V ústrety im 
vyšla aj Združená stredná ško-
la Senec, na ktorej kurtoch sa 
zápasy hrali.                           

(el)

Podnikatelia obdarovali Scarlet

Víťazná dvojica otec a syn - Sta-
nislav Markus starší a mladší.

Dobrovoľní seneckí hasiči, v podrepe tretí sprava veliteľ Jozef Bordáč. 

Starí páni zvládli útok s vodou na jednotku
Desaťtisíc korún umožní Scarlet a jej mame pobyt v kúpeľoch. Hralo sa naplno, dvojice si nič nedarovali.



Veľmi dobré výsledky do-
siahli koncom mája seneckí 
mladí šachisti na majstrov-
stvách Slovenska v Rapid 
šachu v Budmericiach. 
Najviac sa darilo Davidovi 
Vargovi – seneckému od-
chovancovi vo farbách Du-
najskej Stredy, ktorý skon-
čil na treťom mieste a Ma-
túšovi Ujhelyimu (skončil 
15.).   V  ich  kategórii (16) 
štartovalo 46 šachistov. 
Zatiaľ na začiatku šachovej 
kariéry stojaci Adam Ha-
lász (kategória 12) skončil 
spomedzi 69 súperov na 
17. mieste a Tomáš Vrbiar 
(kategória 14) na 26. mies-
te.                                   (el)
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Športový klub Aquatica orga-
nizoval 3. júna druhý ročník 
súťaže v synchronizovanom 
plávaní  Vodné víly. V bazé-
ne seneckého hotela Zátoka 
si zmerali sily akvabely troch 
klubov.  Senčanka Veronika 
Vrábelová (13 rokov) z uspo-
riadajúceho klubu zvíťazila 
nielen v kategórii starších žia-
čok, ale stala sa aj absolútnou 
víťazkou. Tretie miesto v kate-
górii mladších žiačok si vybo-
jovala  Bernolákovčanka Vero-
nika Vargová (10). Darilo sa aj 
sestrám Veroniky Vrábelovej 
-  v kategórii prípravka skonči-
la  Nina (9) štvrtá, Lenka (11) 
obsadila medzi mladšími žiač-
kami piatu priečku.
Ceny pre víťazky venovala ro-

dina Vargová a ŠK Aquatica.
Výsledky: 
staršie žiačky: 
1. Veronika Vrábelová (Aquati-
ca) 57,019 b.,
mladšie žiačky: 
1. Nikola Siglová (Iuventa) 
55,090 b., 3. Veronika Vargová 
53,064 b.,  5. Lenka Vrábelo-

vá 50,974 b., 6. Petra Molná-
rová  50,564 b., 10. Romana 
Gabrišková  (všetky Aquatica)  
47,019 b., 
prípravka: 
1. Petra Zubajová (Slávia STU) 
55,628 b., 4. Nina Vrábelová 
(Aquatica) 53,045 b. 

Ing. Ivana Solymosyová 

Senecké vodné víly čerili vodu v Zátoke

Bronzové akvabely 
Počas druhého májového víkendu sa synchroplavkyne ŠK 
Aquatica predstavili so svojou novou zostavou na majstrov-
stvách Slovenska starších žiačok s medzinárodnou účasťou. 
V bratislavskej Iuvente súťažilo osem klubov z Čiech, Rakúska 
a Slovenska. Kvarteto Senčaniek Veronika Vrábelová, Lenka 
Vrábelová, Nina Vrábelová, Petra Molnárová spolu s Berno-
lákovčankou Veronikou Vargovou a Romanou Gabriškovou z 
Novej Dedinky štartovalo v kombinovanej zostave, najnovšej 
disciplíne synchronizovaného plávania. Obsadili peknú tretiu 
priečku za víťaznou Iuventou a Sláviou STU.

O Putovný pohár májového futbalového turnaja amatérov  v Sen-
ci súperili ambiciózne mužstvá mestského úradu, ELV Produkt, 
Topor-Kvál, El-tras, Spolok seneckých podnikateľov, Stavrem, 
L.B. Invest a organizátor klub GaFuGa. 
Prvé miesto napokon obhájili zamestnanci spoločnosti Topor-
-Kvál, výrazne išlo výkonom hore mužstvo mestského úradu, 
ktoré skončilo vlani posledné. No víťazom sa podľa účastníkov 
stali všetky zúčastnené mužstvá a ich priaznivci. Svoje umenie 
okrem futbalistov ukázali aj majster guláša Ctibor Poór, majster 
občerstvenia Demovič, ako aj futbalový nestor a majster slova 
Karol  Polák či majsterky povzbudzovania. 
Záštitu nad turnajom mal primátor Karol Kvál, ktorý objednal 
super počasie. Športový piatok 12. mája sa na ihrisku Národné-
ho tréningového centra v Senci naplnil heslom: Spojme sa pre 
futbal a pritom sa zabavme. Všetci sa zhodli, že mužstvá boli 
vyrovnané. Rozlúčili sa slovami: O rok dovidenia!

(ik) Majstri gulášu sa pochlapili, hráči si po zápasoch pochutili.

Bojovalo sa tvrdo, no korektne.  Víťazom sa stala firma Topor-Kvál.Dobré výkony podával aj El-tras.

Spojili sa pre futbal, 
aj sa zabavili

Šachisti bodovali 
na šampionáte 
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Senecké volejbalistky si udržali prvú ligu junioriek, absolvujú turnaje, čakajú ich kempy

Obdiv tým, ktoré ťahali sezónu
Senecké volejbalistky kon-
čia halovú sezónu, ale hrať 
budú vonku - beachová se-
zóna sa začína. Štartuje aj 
príprava na novú ligu v hale.

Počas uplynulého súťažné-
ho ročníka sa volejbalistky 
Volejbalového klubu Tajov-
ského Senec zúčastňovali na 
celoslovenských aj krajských 
súťažiach. V prvej lige junio-
riek skončili z desiatich druž-
stiev na 9. mieste. Splnili tak 
cieľ, nevypadnúť zo súťaže. 
A keďže ich káder bol úzky,                    
a súťaž finančne náročná, je 
to vlastne úspech. Na začiatku 
súťaže mal tento káder desať 
dievčat: Zuzana Podolská, 
Beata Koláriková, Denisa 
Mackovičová, Lenka Senko-
vá, Dominika Čierna, Stela 
Kakašová, Ivana Kunocho-
vá, Viktória Luptáková, Vero-
nika Urbanovičová, Veronika 
Chovancová, Anna Goneko-
vá, Karmen Leporisová. 
Bohužial, z rôznych dôvodov 
nie všetky túto súťaž dokonči-
li. Aj preto patrí obdiv tým, kto-
ré ju ťahali celú sezónu, na sú-
ťaž ich zostalo osem či deväť. 
Mnohé ešte nemali ani pätnásť 
(Dominika Čierna, Stela Kaka-
šová, Ivana Kunochová, Vero-
nika Urbanovičová) a okrem  
tejto súťaže absolvovali aj  
majstrovstvá žiačok Bratislav-
ského kraja. Občas v sobotu 
odohrali  dva  zápasy  za  ju-
niorky a ďalšie dva za žiačky... 
Fyzicky aj psychicky boli pre-
ťažené. V kádri boli dve matu-
rantky (Denisa Mackovičová, 
Lenka Senková) a  vysokoško-
láčka Zuzana Podolská, jedna 
z najskúsenejších, ktorá aj na-
priek tréningovému výpadku 
svojou výkonnosťou a hlavne 
prístupom k hre patrila medzi 
ťahúňov družstva. 
A hoci sa počas sezóny ob-
javili aj problémy – hlavne                                            
v nedostatočnej spolupráci 
rodičmi, ale aj vo finančnom či 
inom zabezpečovaní súťaže, 
sezóna bola prínosom. Niekto-
ré hráčky sa mohli zviditeľniť, 

čo im pomohlo k výkonnost-
nému rastu, ale aj v postupe  
medzi lepšie družstvá - až 
na úroveň reprezentácie (Do-
minika Čierna). Zvlášť patrí 
poďakovanie rodičom, ktorí  
pomáhajú najviac (Čierna, Ur-
banovič).

V kategórii žiačok sa volejba-

listky zúčastnili na majstrov-
stvách Bratislavského kraja, 
kde z dvanástich družstiev 
skončili na 5. mieste. Aj keď 
ambície boli vyššie, vzhľadom 
k úzkemu kádru  a vyťaženosti 
základu družstva aj medzi ju-
niorkami je to dobré umieste-
nie.
Okrem vyššie uvedených žia-

čok naše  mesto reprezento-
vali: Jesika Görfölová, Ale-
xandra Agnerová, Veronika 
Chovancová, Monika Kolo-
zsváriová, Denisa Martyn-
ková, Zdenka Jančia, Dan-
ka Jančia, Lujza Medvecká. 
Najväčší pokrok vo výkonnosti 
spravila Alexandra Agnerová, 
ktorá má všetky predpoklady 
zahrať si volejbal na vyššej  
úrovni. Lídrom pri neúčasti ju-
nioriek bola Jesika Görfölová. 
Doteraz najväčším úspechom 
žiačok a vlastne celého klu-
bu za roky existencie od júna 
1997 patrí postup do celoslo-
venského kola žiačok medzi 
školami na Kalokagatiu, ktorá 
sa v júni uskutoční v Trnave      
a na ktorú sa poctivo pripra-
vujú.  
Senecké volejbalistky absol-
vovali veľký turnaj v šestko-
vom volejbale (9. – 11. júna), 
Hubkov memoriál v Bratislave 
a volejbalové kempy  v Talian-
sku a Luhačoviciach. V Sa-
binove sa bude konať od 17. 
- 23. júla kemp, ktorý organi-
zuje Ivan Husár z klubu VKP 
Bratislava, na www.volleyball.
sk sú potrebné informácie.

Beachová sezóna sa napriek 
počasiu naplno rozbehla          
a dievčatá okrem tréningu            
v hale chodia už trénovať aj na 
piesok. Práve 13. júna ich ča-
kal kvalifikačný turnaj mláde-
že na majstrovstvá Slovenska 
(28. júna) v beach volejbale 
- kategória U18. Senecký klub 
budú reprezentovať dvojice: 
Čierna, Kakašová (najväčšie 
šance na postup, aj keď ich 
štart je vzhľadom na študijné 
povinnosti otázny), Urbanovi-
čová a Luptáková, Görfölová 
a Z. Jančia, Agnerová a Mar-
tynková.  
Z majstrovstiev Slovenska 
postúpia najlepšie na maj-
strovstvá Európy. Program                  
a projekt reprezentácie mlá-
deže v beach volejbale sa                   
u nás   tento  rok  začína   roz-
biehať oficiálne. 

(sm)

Začína sa liga beach volejbalu
Volejbalový klub Tajovského Senec rozbieha projekt Seneckej 
beach volejbalovej ligy, ktorá sa oficiálne začína v nedeľu 18. 
júna. Účastníci, ktorí majú záujem (dievčatá aj chlapci od 3 do 
99 rokov) sa môžu prihlásiť do 9. hod. ráno na pieskovom ihris-
ku pri chate Slovenského rozhlasu na južnej strane Slnečných 
jazier, kde im vysvetlia pravidlá a organizáciu Seneckej beach 
volejbalovej ligy.
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AWK Senec majstrom klubov v pretláčaní

,,Veril som, že vyhráme“
Veľmi úspešne si počínali pretlá-
čači AWK Senec na spoločných 
majstrovstvách Slovenska ju-
niorov a klubov, ktoré sa konali 
poslednú májovú sobotu v Čer-
veníku.
Zmiešané družstvo AWK Senec 
postúpilo na základe umiestne-
nia v dlhodobej celoslovenskej 
súťaži SNLP (Slovenská národná 
liga pretláčania) do finále maj-
strovstiev Slovenska, v ktorom  
bojovali o titul majstra republi-
ky štyri najlepšie kluby systé-
mom „play of“. Senec postúpil 
z 1. miesta,   keď   za   ním  sa  
umiestnili AWK Bardejov, AWK 
Košice  a AWK Zvolen.
Seneckí pretláčači porazili naj-
prv v semifinálovom zápase 
AWK Zvolen a potom zvíťazili vo 
finále nad AWK Košice a obhájili 
tak minuloročný titul klubového 
majstra Slovenska.
Senecký AWK reprezentovali: 
Gejza Rigo (do 63 kg), Michal 
Kocka (70 kg), Milan Rigo (78 

kg), Vlado Ruják (85 kg), Rasti-
slav Málek (95 kg), Martin Ru-
man (95+ kg), Lucia Debnárová 
(60 kg) a Janka Lauková (60+ 
kg).
Z víťazstva mali všetci obrov-
skú radosť, najviac ju prejavoval 
šťastný tréner Martin Ruman, 
ktorý povedal: „Veril som, že 
vyhráme. V príprave sme nielen 
tvrdo dreli, ale aj  takticky  upra-
vovali hmotnosti, aby sme mohli 
vhodne obsadiť všetky katego-
rie. Všetci sme veľmi chceli maj-
strovský titul získať a som rád, že 
ho máme.“
Medzi juniormi sa blysol perfekt-
ným výkonom Michal Sloboda, 
ktorý sa stal majstrom Sloven-
ska pravou aj ľavou rukou. Vyslal 
tým peknú vizitku trénerom, ktorí  
budú zostavovať juniorský repre-
zentačný tím Slovenska na na-
stávajúce majstrovstvá Európy, 
ktoré budú v druhej polovici júla 
v Maďarsku.

(mič)

Úspech napriek nepriazni rozhodcov
Výborný pretláčač seneckého AWK Rasťo Málek zaznamenal veľký 
úspech na medzinárodnej súťaži v talianskom meste Toscolano Ma-
derno, kde okrem Slovákov štartovali Ukrajinci, Rusi, Taliani, Belgi-
čania a ďalší. V hmotnosti do 90 kg vyhral súťaž ľavou rukou, keď 
vo finále zdolal výborného Slováka Mariána Ďaláka. Vo finále pra-
vou rukou, kde sa dostal bez prehry, prehral s domácim Talianom,                             
o. i. medailistom aj z majstrovstiev sveta a získal striebro. R. Málek: 
,,Zápas sa niekoľkokrát opakoval, v momente, keď som už mohol ja-
sať, rozhodca ma zastavil pre faul za lakeť. Presvedčil som sa aj na 
videozázname, že to tak nebolo.“                                                 (el)

Rasťo Málek (vpravo) si dokáže poradiť aj s najťažšími súpermi.
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Turnaj jedenásťročných futbalistov, 
ktorý prirovnávajú aj k majstrovstvám 
Európy, sa v belgickom Bruseli ko-
nal v dňoch 25. – 28. mája. Na tomto            
9. medzinárodnom vyraďovacom tur-
naji (kategória U-11) si mohli chlapci 
na európskej úrovni zmerať sily a uká-
zať svoje futbalové umenie.  Zúčast-
nilo sa na ňom celkovo 69 mužstiev         
z rôznych krajín Európy.
Po prvý raz sa na ňom zúčastnilo aj 
Slovensko, ktoré zastupovali chlapci   
z Venglošovej Akadémie z Bratisla-
vy a traja chlapci zo ŠK SFM Senec, 
Veľký Biel, Réca. Filip Ďuriš, Dávid Zá-
mečník a Dominik Benko (na obr.) tak 
dostali možnosť zahrať si proti takým 
mužstvám ako sú Inter Milano, Paris 
St. Germain či Werden Bremen.
V náročnej konkurencii slovenské 

mužstvo odohralo skvelé zápasy, 
súperom dokázalo dať 23 gólov.                  
V hracom čase gól nedostalo. Po ne-
rozhodnom skóre prehralo až na pe-
nalty s Paris St. Germain (4:5) a s R. 
Standard Liege (4:5) a vybojovalo si 
tak celkové výborné 10. miesto.
Turnaj vyhral domáci Výber Bruselu, 
druhý skončil Olympique Lyon (Fran-
cúzsko) a tretí boli chlapci z Valencie 
C. F. (Španielsko). Slovenskí chlapci 
nechali za sebou mužstvá ako Verden 
Bremen (13.), R.S.C. Anderlecht (14.), 
Bayer Leverkusen (16.) či Spartak 
Moskva (17.). Presnejšie info o turnaji 
na www.footstockel.net. 
Okrem pohára za umiestnenie dostali 
naši chlapci  futbalové lopty za vzorné 
správanie sa počas celého turnaja.

(rr)

Chlapci vo futbalovej Európe

Futbalisti SFM Senec slávili historický úspech, posledný zápas odohrajú ako druholigoví

Šampanské a oslava do rána
Historický úspech zazname-
nali futbalisti SFM Senec, keď 
dve kolá pred koncom súťaže 
víťazstvom nad Rapidom 2:1 
postúpili do druhej ligy. Ra-
dosť vo Veľkom Bieli bola po 
hvizde rozhodcu bezbrehá, 
najprv si navliekli pripravené 
,,druholigové“ dresy, šam-
panské prišlo na rad v kabíne. 
Oslava trvala až do ranných 
hodín.
Prezident klubu Alexander 
Matlák: ,,Cieľ sme splnili. Pre 
všetkých hráčov, hlavne tých 
mladších, je to nová vízia, po-
sunuli sa športovo ďalej. Pre 
funkcionárov to znamená novú 
zodpovednosť, musia sa zlep-
šiť podmienky, aby sme v dru-
hej lige hrali dôstojnú úlohu.“            

A ako sa chce mužstvo posilniť? 
,,Samozrejme rátame s tým, ale 
chceme dokázať, že sa dá ísť 
aj našou cestou, šancu chce-
me dať odchovancom,“ dodáva      
A. Matlák. 
Najstarší hráč SFM Senec 41-
-ročný stopér Ján Fiľak  hral ke-
dysi najvyššiu súťaž v Spartaku 
Trnava, vo svojej kariére už zažil 
viac úspechov. Ten senecký na 
sklonku kariéry si vychutnáva. 
Tréner Jaroslav Pisoň prežíval 
zápas s Rapidom, rovnako ako 
hráči túžil po zabezpečení si po-
stupu už v zápase na domácej 
pôde. ,,Nechceli sme si to ne-
chať na posledné kolo, vyšlo to. 
Hráči nechali na trávniku srd-
ce, dodržali   taktické pokyny. 
Postup z tretej ligy je kolektíve 

dielo.“ Tréner vsadil na kvalitnú 
defenzívu, ktorú podporil útok. 
Čo sa zmení z jeho pohľadu         
v budúcej sezóne? ,,Klub stúp-
ne na vážnosti, všimnú si nás aj 
iné kluby.“
Až do zápasu s Rapidom sa 
Senčanom  väčšie zranenia 
vyhýbali. Radosť z postupu 
však skalilo zranenie skúsené-
ho predného stopéra Romana 
Koprivu (36), keď sa v prvom 
polčase zrazil so súperom                    
a jabĺčko v kolene mu ,,ruplo“ 
na polovicu... Hneď po zápase 
ho previezli na Kramáre, kde ho 
operovali. Je to jeden z mála 
hráčov, ktorý v tomto seneckom 
klube začínal od futbalových 
benjamínkov – pusiniek.
Trénera postup o to viac teší, že 
to hráči dokázali v amatérskych 
podmienkach, keď trénovali až 
večer po návrate zo zamestna-
nia. Posledný zápas úspešnej 
sezóny hrajú matlákovci doma 
so Svätým Jurom 17. júna o 17. 
hod., a to už bude pohodička...

Text a foto Eva Lauková

Tréner J. Pisoň takticky radí.

J. Fiľak žiari spokojnosťou.

Mládežnícky megaturnaj
Už 8. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja vo futbale sa 
bude konať v dňoch 24. a 25. júna. Zúčastní sa na ňom 70 muž-
stiev, z toho 25 zahraničných (osem krajín vrátane Slovenska), 
1400 detí odohrá v deviatich kategóriach celkovo 137 zápasov. 
Jedným z usporiadateľov je aj ŠK SFM Senec. Zápasy sa budú 
hrať v obciach okresu, finále vo Veľkom Bieli.
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FC Senec postúpil medzi elitu, rozhodovalo sa na trávniku, nie spoza stola

Zvíťazil futbal 
Posledný zápas s Dunajskou 
Stredou si už seneckí futbalis-
ti vychutnali, hrali uvoľnene. 
Vedeli, že postup medzi elitu 
majú vo vrecku. 
Týždeň predtým remizovali          
v Michalovciach 1:1, Rimavská 
Sobota, ktorá jediná ich ešte 
mohla ohroziť, prehrala a tak sa 
z definitívy tešili už cestou do-
mov. 
Radovali sa však už aj po zápa-
se so Slovanom doma týždeň 
predtým, aj keď možno trochu 
predčasne. Napokon však roz-
hodol futbal, a nie to, či Rimav-
skej Sobote odrátajú,  alebo ne-
odrátajú šesť bodov.
Po víťaznom zápase s Dunaj-
skou Stredou vypukli oslavy, na 
ktoré sa seneckí futbalisti chys-
tali hlavne kvôli svojim verným 
fanúšikov. Ľubomír Guldan, ešte 
v zápase so Slovanom kapitán 
mužstva a senecký odchovanec 
dodal, že netrpezlivo očakávali 
koniec zápasu. ,,Že však dáme 
Dunajskej štyri góly, sme ne-
čakali. No hralo sa nám dobre, 
chceli sme vyhrať a vrátiť jej 
trojgólovú prehru z jesene.“
Za pozitívny zlom v sezóne po-
važuje dobrú letnú prípravu, 
keď prípravné zápasy odohrali                                        
s kvalitnými mužstvami a dob-
rými výsledkami sa utvrdzovali, 

že na postup majú. Stúpalo aj 
sebavedomie. Chváli pohodový 
kolektív. ,,Postup sme si zaslú-
žili, celú sezónu sme sa držali 
na postupovom treťom mieste 
a doma sme hrali dobrý fut-
bal.“
Obavy po odchode najlepšie-
ho strelca Awudua pred jarnou 
odvetou sa nenaplnili. Chytili sa 
ďalší strelci: Moughfire, Takáč či 
Papaj.
O úspech sa pokúšali seneckí 
futbalisti šesť rokov, zaslúžil sa 
oň dosť úzky káder, jeho jadro 
tvorilo dvanásť-trinásť hráčov, 
ktorí ťahali aj celú prípravu. Niek-
torí povypadávali, poodchádzali 
na hosťovanie. Senčania mali aj 
šťastie – vyhýbali sa im zrane-
nia, dávali si pozor na karty. 
Väčšinový majiteľ a prezident 
FC Senec Nemec Daniel Jam-
mer bol veľmi šťastný, splnil sa 
mu cieľ aj sen. Veď v predchá-
dzajúcej sezóne, keď do tohto 
klubu vstúpil spolu s ďalším 
vlastníkom, viceprezidentom      
a trénerom Jozefom Valovičom, 
mužstvo sa v druhej lige zachrá-
nilo. Jammer mal predtým záu-
jem kúpiť bratislavský Slovan. 
Obchod padol, je paradox, že 
do najvyššej ligy postupuje FC 
Senec  aj Slovan.

Text a foto Eva Lauková Nový model najvyššej súťaže
V nasledujúcom ročníku 2006/2007 sa mení republiková súťaž mu-
žov, zmeny by ju mali zatraktívniť nielen pre divákov, ale aj sponzo-
rov. 
Vznikajú dve celoslovenské súťaže Corgoň liga a I. liga s dvanástimi 
mužstvami a prelínacou súťažou.
Corgoň liga: Ružomberok, Trenčín, Artmedia, Dubnica, Trnava, In-
ter, Žilina, Košice, Nitra, Slovan, Banská Bystrica, Senec
I. liga:  Púchov, Zlaté Moravce, Prešov, Šaľa, Lučenec, Podbrezo-
vá, Rimavská Sobota, Michalovce a víťazi z III. ligy Bratislava, Stred, 
Východ.

Zápas s Dunajskou Stredou už len potvrdil, že FC Senec medzi 
elitu patrí.

Ľubomír Guldan s legionármi Rayom (vľavo) a Ananem. Spokojný hráč FC Senec Vladimír Rožník (uprostred).
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Prihlášku do najvyššej súťaže si FC Senec podal, očakávajú sa rokovania s mestom

Výšku podpory majú v rukách poslanci
Aj keď sa už dlhšie diskutovalo      
o tom, či do najvyššej súťaže po-
stupujúci FC Senec si prihlášku 
vôbec podá, podľa denníka Šport, 
citujúceho trénera Jozefa Valovi-
ča, sa tak stalo 8. júna, ,,rozpočet 
vykrýva dvojica spolumajiteľov 
Jammer – Valovič.“. Tajnička  je 
teda vylúštená. O tom, čo z toho 
vyplýva, sme sa rozprávali s pri-
mátorom Karolom Kválom.
Poukazovalo sa na to, že mesto 
nedostatočne podporuje fut-
balový klub, vrátane mládeže. 
Postupom do Corgoň ligy sa 
požiadavky na zabezpečenie 
jeho chodu ešte zvyšujú.  Aké  
sú možnosti  mesta?
- Nie je pravda, že mesto tento 
klub nedostatočne podporova-
lo. Zmluvu, podpísanú po pre-
vzatí klubu pánmi Jammerom                   
a Valovičom, si plnilo. Na energie 
platíme 600-tisíc  korún ročne,       
v tomto roku sme za milión korún 
rekonštruovali kúrenie – menili 

kotol, radiátory. Klub má prená-
jom hlavnej budovy za korunu                
a podľa zmluvy so Slovenským 
futbalovým zväzom má v senec-
kom Národnom tréningovom cen-
tre bezplatne k dispozícii 22 tré-
ningových hodín týždenne, čo po 
vyčíslení podľa sadzobníka SFZ 
predstavuje zhruba päť  miliónov. 
K tomu treba prirátať tréning pred 
majstrovským zápasom v NTC, 
rehabilitáciu.
Jozef Valovič však už predostrel 
mestu požiadavky. 
- Predovšetkým – o žiadnych po-
žiadavkách nemôžem rozhodovať 
sám. Týkajú sa rozpočtu mesta, 
budú sa nimi zaoberať poslanci 
mestského zastupiteľstva na za-
sadnutí 15. júna, na ktoré sme 
pozvali aj pána Valoviča.  
Sú požiadavky podľa vás ak-
ceptovateľné?
- Po ich vyčíslení v porovnaní so 
zmluvou predstavujú navyše oko-
lo deväť miliónov korún. Pán Valo-

vič žiada , aby 
sme zabezpe-
čili  dotáciu či 
sponzors t vo 
vo výške 150-
-tisíc eur, ďal-
ších 400-tisíc 
korún na mlá-
dež, zvýšenie 
počtu trénin-
gových ho-
dín, pridanie 
regenerácie, 
f inancovanie 
meračov ener-
gií za viac ako 
milión korún, 
zamestnanie 
na mestskom 
úrade ženy – práčky, šoféra, 
údržbára – trávnikára, odkúpenie                             
a prevádzkovanie autobusu, 
umožnenie prevádzkovania bufe-
tov na štadióne.
Aké sú možnosti mesta?
- Všetko závisí od rozhodnutia 

poslancov, pridať by sme mohli 
približne do pol druha milióna. 
Zdôrazňujem – o podmienkach 
chceme rokovať,  osobne si vá-
žim úsilie aj výsledky futbalového 
klubu, veď postup medzi elitu je 
úžasný úspech. 

Text a foto Eva Lauková

Primátor Karol Kvál so spokojným prezidentom FC 
Senec Danielom Jammerom (vpravo)
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Začiatok filmových predstavení o 21.00 h.

8., 9. štvrtok – piatok   V AKO VENDETA
Tajomný pomstiteľ vedie tvrdý odhodlaný boj proti 
totalitnej spoločnosti. Napínavý thriller.
USA/Nemecko, MP, 132 min.

Vstupné: 60 Sk

Začiatok filmových predstavení o 21.15 h.

11. nedeľa   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, ktoré sa s ním vlečú.
USA, MN 15, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

12., 13. pondelok – utorok
OBCHODNÍK SO SMRŤOU
Kde je zbraň, tam je chuť zabíjať. Dobrodružný prí-
beh podľa skutočnej udalosti, ktorý sa odohráva 
vo svete medzinárodného obchodu so zbraňami.            
V hlavnej úlohe: Nicolas Cage.  
USA, MP, 122 min.

Vstupné: 60 Sk

15., 16. štvrtok – piatok   HOSTEL
Traja mladí ľudia navštívia opustený hotel, v ktorom 
zažijú hotové peklo... Najdesivejší film za posled-
ných desať rokov. 
USA, MN 18, 95 min.

Vstupné: 60 Sk

17., 18. sobota – nedeľa   VYKOĽAJENÍ
Príjemná aféra ženatého muža sa mení na nočnú 
moru. Niektoré veci zbadáte, až keď je príliš nesko-
ro. Jennifer Aniston a Clive Owen v thrilleri, v ktorom 
zmeškaný vlak môže poriadne vykoľajiť život.
USA,  MP, 107 min.

Vstupné: 50 Sk

19. pondelok   AKO SA KROTIA KROKODÍLY
Nová rodinná komédia Marie Poledňákovej o tom, že 
nikto nechce ostať sám. Reťazec náhod a nedorozu-
mení - svojrázny dedo Pepík, syn Vašek so svojou 
dobrodružnou povahou, aj atraktívna učiteľka Alica, 
ako i originálna rodinka Koudelkových.
ČR, MP, 105 min.

Vstupné: 50 Sk

20. utorok    GEJŠA
O najslávnejšej japonskej gejši v produkcii Stevena 
Spielberga. I gejša môže  milovať.
USA, MP, 145 min.

Vstupné: 60 Sk

Začiatok filmových predstavení o 21.30 h 

22., 23. štvrtok – piatok
MISSION: IMPOSSIBLE  III.
Misia sa začína 04:05:06. Akčný film, ktorý divákom 
ponúka zvýšenú hladinu adrenalínu a výbornú zá-
pletku z radov zvratov. V hlavnej úlohe: Tom Cruise.
USA, MN 15, 110 min.

Vstupné: 60 Sk

24. sobota
CARCOOLKA: SKUTOČNÝ PRÍBEH O ČERVE-
NEJ ČIAPOČKE
Bláznivá animovaná komédia v štýle SHREKA. Čer-
vená čiapočka, vlk, babička... a kopa akčných zvie-
ratiek, ktoré poznajú všetky deti. Skvelá zábava pre 
všetkých od 3 – 99 rokov.
USA, MP, 80 min., český dabing

Vstupné: 50 Sk

25. nedeľa   HOOLIGANS
Drsná a kontroverzná dráma z prostredia Hooligans 
– extrémnych fanúšikov britského futbalu s Elijahom 
Woodom v hlavnej úlohe. Hooligans je príbehom       
o lojalite, dôvere a brutálnych následkoch života na 
hrane. USA, MP, 110 min.

Vstupné: 60 Sk

26. pondelok   ZÁKLADNÝ INŠTINKT 2
Po niekoľkých rokoch uvedenia filmu Základný in-
štinkt nadviazala Sharon Stone na postavu nebez-
pečnej spisovateľky jedinečne. Erotický thriller.
USA, MN 15, 120 min.

Vstupné: 55 Sk

27. utorok   DÔKAZ
Dobré srdce, ľudský um, tajomné hádanky – podob-
ný film ako „Čistá duša“. V hlavných úlohách: Antho-
ny  Hopkins a Gwyneth Paltrow.
USA, MP, 120 min.

Vstupné: 60 Sk

29. štvrtok   EXPERTI
Počítače, maturita, šialený kolotoč bizarných situá-
cií, z ktorých niet úniku... Kryštof Hádek, Jana Hu-
binská, Jiří Bartoška.
ČR, MP, 90 min.

Vstupné: 60 Sk

Kultúrne podujatia:

8.  štvrtok o 17.30 h
Absolventský koncert ZUŠ – tanečný odbor

13. utorok
Akadémia žiakov ZŠ Tajovského

15. štvrtok o 16. h
Akadémia žiakov  ZŠ Mlynská

27. utorok o 16. h
Rozlúčka s deviatakmi ZŠ Tajovského

Výstavy:

5. pondelok 
Výstava prác detí zo ZŠ Tajovského
Dni vydavateľstva Lilium Aurum - stretnutie s mla-
dými autormi, výstava kníh s predajom, od 7. do 14. 
júna
Lilium Aurum napok, találkozók fiatal szerző kkel, 
könyvkiállítás, könyvárusítás, június 7-tő l június 14-
-ig.

Požičovňa karnevalových masiek 
od 26.- 30.6.
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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. 

20

Program filmových predstavení a kultúrnych 
podujatí na jún 2006

Spoločenská kronika
Narodili sa

Dominik Izsák,  Samuel Ján Gurbáľ, Sabi-
na Szabadosová, Ema Kobolková, Natá-
lia Nádaská, Valentína Mizeráková, Minh 
Hang Dominika Do Quang, Samuel Ten-
geri, Natália Holecová, Eduard Horváth

Manželstvo uzatvorili
Martin Borsányi – Melánia Pastoriková, 
Peter Pipaš – Martina Ondrejkovičová, 
Tior Lauro – Aneta Halžová, Milan Findu-
ra – Lucia Majerová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Ing. Ladislav Heriban  (70)

Klub dôchodcov 
Terézia Pirošková (75), Alexander Ne-
szmény (70), Ladislav Egyed (65), Ida 
Urgelová (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Emília Hegyiová (50), Ľubomír Novotný 
(50), Štefan Sojka (55), Beata Farkašová 
(55), Gabriela Radičová (55), Eva Taká-
čová (65), Ružena Magdolenová (75)

Navždy nás opustili
František Olgay (50), Erika Olgayová 
(50), Ida Urgelová (60), Ladislav Egyed 
(65), Jozef Meszároš (70)

Tibor Gulyás (1959), Terezia Petrovitso-
vá (1924), Tibor Krolik (1958), Helena 
Nagyová (1912), Milan Stanek (1940), 
Alexander Farkas (1920), Anna Slezáko-
vá (1951), Helena Stergeritsová (1945), 
Mária Mokošová (1920), Michal Rekeny 
(1937), Zoltán Rigo (1954), Mária Bordác-
sová (1933), Gabriela Horecká (1955), 
Zuzana Horváthová (1928), Eva Borošo-
vá (1922), Jaroslava Vidrová (1943)

Pred 10 rokmi nás 23. mája 
opustila drahá teta Vilma 
Kunovičová a pred 19 rok-

mi 7. júna  dra-
hý ujo Rudolf 
Kunovič. 

S láskou spomína neter          
s celou rodinou.

SENČAN   JÚN/2006

M E S T S K É  N O V I N Y


