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Senčania si vybrali: primátorom opäť Karol Kvál

Okamih po tom, ako boli známe výsledky.

Otužilci opäť v akcii
Tradičné trojkráľové kúpanie
otužilcov spolu so skupinou
Ľadové medvede sa uskutoční
6. januára o 13. hod. na severnej strane Slnečných jazier pri
hoteli Senec.
(r)

Cena primátora a mesta
Návrhy na udelenie mestských
ocenení môžete posielať do
konca decembra. Cena mesta
sa odovzdáva za vynikajúce
tvorivé výkony a významné
výsledky v rôznych činnostiach, za činnosť osôb, ktoré
sa významne pričinili o rozvoj
mesta. Primátor udeľuje cenu
za záslužnú a úspešnú činnosť
v prospech mesta.
(r)

Na ďalšie štyri roky sa primátorom Senca stal opäť Karol Kvál. Nad svojím protikandidátom Jozefom Elšíkom vyhral
v komunálnych voľbách jednoznačne,
keď získal takmer dvojnásobok hlasov,
drvivé víťazstvo zaznamenal vo všetkých volebných okrskoch. Komentoval
to slovami: ,,Obyvatelia ocenili, čo sa
za predchádzajúce štyri roky v Senci
urobilo, veľmi si vážim ich zdravý úsudok, pretože nepodľahli ohováračskej
a neférovej kampani, pod ktorú sa jej
aktéri nemali odvahu ani podpísať.“
Pred štyrmi rokmi vyhral K. Kvál o 74
hlasov, v súčasných voľbách o 1867.
Voliť prišlo viac voličov ako pred štyrmi
rokmi (vtedy 41 percent, teraz 45,7).
K väčším zmenám v zložení devätnásťčlenného mestského zastupiteľstva ne-

došlo. Jedného poslanca navyše získala SMK (má ich sedem), KDH má menej
o troch poslancov, keď do mestského
parlamentu sa dostali štyria (dvaja prešli k nezávislým). Strana Smer má jednu zástupkyňu. Mezávislých poslancov
je sedem.
(el)
Zapísaní voliči celkovo: 12 794
Zúčastnilo sa na voľbách: 5847
Percentuálne vyjadrenie: 45,7 %
Kandidáti na primátora:
Karol Kvál: 3800 hlasov
Jozef Elšík: 1933 hlasov
Nové zloženie mestského zastupiteľstva: SMK (7 poslancov), KDH (4),
Smer (1), nezávislí (7)

Mikuláš zavítal na nové
námestie a vyzvŕtal deti
Opäť o niečo krajší Mikuláš čakal v decembri senecké deti. Na novom námestí zneli vianočné piesne a Mikuláš spolu
s čertom a anjelom pritiahli množstvo
detí aj s rodičmi. Mikuláš ich trochu vyzvŕtal, za peknú básničku či pesničku
dostali sladké odmeny. Hlásilo sa ich
však toľko, že sa všetkým ani neušlo.
No všetky netrpezlivo čakali, kedy sa
rozsvieti veľký vianočný stromček. Na
jeho rozsvietenie dal symbolicky pokyn
primátor Karol Kvál.
Zábava pokračovala aj v dome kultúry,
ktorý sa zaplnil úplne doplna. Pekný
program a súťaže zaujali deti aj dospelých. Málokomu sa chcelo odísť.
(el)

Veselé a pokojné vianočné sviatky
zo srdca všetkým želá

primátor Karol Kvál

UDALOSTI
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So znovuzvoleným primátorom Senca Karolom Kválom

,,Ľudí presvedčili výsledky práce a korektná kampaň“

Vaše pocity po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb?
- Ťažko opísateľné, nad únavou
prevažovala radosť, pretože môžem pokračovať v začatej práci.

Volebná naháňačka
Komunálne voľby v Senci boli
poznačené aj kurióznymi, ale
podpásovými
situáciami.
Už pred voľbami kolovali
po meste ,,zaručené“ chýry,
komu boli prisľúbené pracovné fleky v rámci mestského úradu či jeho organizácií,
koľkých ľudí a kde novozvolená garnitúra vymení. Situáciu
okrem mestských a štátnych
policajtov monitorovala aj kriminálka. Keď polícia dostala
echo, že jedna známa senecká postava zváža z Pincešoru voličov, ktorým ponúka
aj motivačné, okamžite tam
vyštartovala, ale v spleti uličiek ju stratila (bola horúcou
kandidátkou na novú riaditeľku domu kultúry). Tamtamy v meste však oznámili,
že táto osoba mala problém,
pretože ,,tiežvoliči“ nedostali
od nej sľúbené peniaze a vyhrážali sa jej bitkou. Po Senci
sa pohybovali autá z iného
okresu, ktoré polícia monitorovala a kontrolovala, niektoré z mesta ,,vyhostila“. Ich
osádky sa tvárili ako bodygardi jedného z kandidátov.
Takéto horúce chvíle dokresľovala napríklad humorná
situácia, keď sa jeden volič
pýtal druhého, že ktorého
kandidáta na primátora volil:
,,Šak oboch som zakrúžko(el)
val,“ hrdo vyhlásil.

Ako hodnotíte volebnú kampaň?
- Bola špinavá, demagogicky sa
vyťahovali klamstvá a polopravdy. Zo strany môjho protikandidáta a niektorých kandidátov
na poslancov sa porušovalo
všeobecne záväzné nariadenie
o plochách, na ktoré je možné
lepiť plagáty. Bolo nimi oblepené celé mesto - aj stĺpy verejného osvetlenia. Mnohé skončili
na kontajneroch...
Čo ste urobili ako prvé po voľbách?
- Pár dní som si oddýchol a začali sme pracovať na tom, aby
sa mesto vyčistilo a odstránili
sa plagáty.

Získali ste takmer dvojnásobný počet hlasov v porovnaní
s protikandidátom. Ako si to
vysvetľujete?
- Zrejme som presvedčil ľudí
štvorročnou prácou a výsledkami, ale aj korektnou volebnou
kampaňou. Som veľmi rád, že
ľudia sa viac zaujímajú o verejné veci, o úspechy a problémy
mesta. Ďakujem všetkým, ktorí
sa na voľbách zúčastnili a svojím hlasom dokázali, že im na
našom meste záleží.
Na čo sa od začiatku zameriate?
- Predovšetkým na zlepšenie
podmienok na školách, ale
aj na rôzne možnosti pomoci

starším a sociálne odkázaným
občanom, ďalej na vytvorenie
lepších podmienok v oblasti
zdravotníctva. Ako som už avizoval, sústrediť sa budem aj na
vybudovanie ďalších detských
ihrísk, na šport a životné prostredie.
V končiacom sa volebnom období mesto Senec patrilo medzi najúspešnejšie mestá na
Slovensku v získavaní financií
z fondov Európskej únie...
- Na pokračovanie tohto trendu
budem klásť veľký dôraz. Čaká
nás veľa práce, na niektorých
projekoch už robíme.
Eva Lauková

Poslanci schválili nové ulice aj viac policajtov

Pokuta za kampaň

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí v pôvodnom zložení o. i. schválili názvy nových ulíc
v Senci - Malý Biel: Trnková, Šípková, Čerešňová, Višňová,
Gaštanová a smerom do Bratislavy Ulica pri Búroši. Na základe
petície občanov, ktorí vyzvali poslancov, aby brali do úvahy aj
ich názor, poslanci vyňali z návrhu ulicu Esterházyho v lokalite
Tehelňa, s ktorej názvom nesúhlasili obyvatelia na novej ulici.
Ich návrh Komenského ulica bude musieť znova prejsť schvaľovacím konaním.
Poslanci na návrh mestskej rady schválili aj zvýšenie počtu
mestských policajtov o desať s cieľom dosiahnuť väčšiu bezpečnosť ľudí a efektívnosť práce mestskej polície. Pribudne tak
jedna motorizovaná a jedna pešia hliadka. Zvýšenie počtu policajtov súvisí aj s pribúdaním nových lokalít a obyvateľov v Senci
a zvýšeným cestovným ruchom počas letnej turistickej sezóny.
Policajtov budú prijímať postupne.
(el)

Týždenník Senecké novinky sa
pri komunálnych voľbách negatívne zviditeľnil na celoslovenskej úrovni. Vychádzať začal niekoľko týždňov pred voľbami a kritizoval väčšinu toho,
čo sa v Senci za posledné štyri
roky spravilo, pričom porušil
aj volebné moratórium a v hlavičke zneužíval mestský erb.
Finančnú pokutu za porušenie
vedenia volebnej kampane mu
uložila sekcia médií ministerstva kultúry. Informovala o tom
tlačová agentúra SITA.
(r)
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Päť mŕtvych po zrážke
dvoch vozidiel

Pod lupou

Päť mŕtvych po zrážke dvoch
osobných vozidiel zaskočí aj
skúsených. Keď dvadsať minúť po jednej hodine ráno privolali seneckých požiarnikov
k dopravnej nehode na seneckej ceste smer Sládkovičovo,
ešte sa z motorov Audi A4 so
seneckým evidenčným číslom
a zo Škody Favorit z Galanty
parilo.
Po čelnej zrážke nemali piati
ľudia šancu prežiť. Zahynul
vodič audiny 43-ročný Štefan
Š. zo Senca (pochádzal z Veľkého Bielu) a štyria cestujúci

• Časť v novembri osade-

z favoritu (viď. foto). Predpokladá sa, že škodovka smerovala
do Galanty a audina prešla

do protismeru. Príčiny zrážky
však určí až vyšetrovanie nehody.
(el)

• Na číslo 159 mestskej polície v Senci môžete volať zadarmo v ktorúkoľvek hodinu.

Drvička šetrí životné prostredie

,,O takej drvičke sme už dávno snívali,“ komentuje pred
mesiacom kúpený stroj vedú-

ca oddelenia verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec Viera Kolozsváriová. Stál

Personálna agentúra Sunset
hľadá OPATROVATEĽKY
do Nemecka.
Podrobnejšie informácie
na tel.: 02/5263 4607,
02/5249 2948, 02/5292 7265

ných spomaľovacích retardérov na Pivničnej ulici
v Senci ukradli zatiaľ neznámi páchatelia a spôsobili
tak mestu škodu za takmer
11-tisíc korún. Mesto vyšlo v ústrety občanom, aby
sa zvýšila bezpečnosť detí
a starších ľudí, avšak niekto si cudzí majetok neváži
a bezpečnosť ľudí mu je tiež
ľahostajná. Mesto dalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

viac ako 200-tisíc korún a drví
orezané konáre a inú drevnú
hmotu. Takúto ,,mulčovaciu“
kôru potom využíva mesto
v parkoch či inde ako podstielku pod kríky a stromy. ,,Má
viaceré funkcie, účinná je proti
burine, pomáha udržiavať vlahu a chráni aj pred mrazom,“
vysvetľuje V. Kolozsváriová.
Mesto tým aj ušetrí, veď jedno
75-litrové vrece stojí 120 korún. ,,Ekologicky spracúvame
biologický odpad, budeme
vychádzať v ústrety aj záhradkárom. Stroj je mobilný, presunie sa tam, kde ho budeme
potrebovať.“
Text a foto (el)

POĎAKOVANIA
Ďakujem všetkým voličom
za prejavenú podporu v komunálnych voľbách a prajem
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.
viceprimátorka
Helena Nemcová
Všetkým voličom, ktorí mi
v komunálnych voľbách dali
svoj hlas a prejavili tak svoju
dôveru, ďakujem. Sľubujem,
že Vás ako poslanec nesklamem.
Ladislav Nádaský

KOMUNÁLNE VOĽBY
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S predsedom mestskej volebnej komisie
Tiborom Urgelom

Situáciu monitorovala aj polícia

Výsledky komunálnych volieb 2006
v Senci (poslanci)
Volebný obvod č. 1
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

meno
Gyula Bárdos
Mgr. Ivan Fendek
Ladislav Nádaský
RSDr. Milan Benkovský
MUDr. Valéria Krajčovičová
Géza Botta
Ing. Jozef Sedlár
Ing. Vladimír Kovalovský
Igor Knap
Ing. Peter Prokop
Jozef Nagy
Július Szabo
RSDr. Zdenko Marton
Ing. Imrich Molnár

strana, hnutie
plat. hlasy
SMK-MKP
378
KDH
257
nezávislý kandidát
240
SMER, ĽS-HZDS
199
SMER, Ľ-HZDS
190
SMK-MKP
175
KDH
172
nezávislý kandidát
164
SMER, ĽS-HZDS
155
nezávislý kandidát
128
SNS
106
SDKÚ-DS
103
KSS
74
nezávislý kandidát
38

Volebný obvod č. 2
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

meno
MUDr. Marián Príbelský
Mgr. Pavol Škovránek
František Podolský
Ing. Rudolf Bittner
Ing. Jozef Elšík
JUDr. Ladislav Pavlovič
JUDr. Mikuláš Pinnel
Mgr. Marek Nádaský
Mielena Bilaničová
Zdenka Demová
Andrea Teťáková
Mgr. Dušan Slovák
Ľubica Homolová

strana, hnutie
plat. hlasy
KDH
278
KDH
263
nezávislý kandidát
240
nezávislý kandidát
232
nezávislý kandidát
215
SMER, ĽS-HZDS
149
SDKÚ-DS
144
nezávislý kandidát
140
nezávislý kandidát
119
SNS
90
SF
65
nezávislý kandidát
61
nezávislý kandidát
59

Komunálne voľby v Senci
sprevádzal aj väčší záujem
voličov ako pred štyrmi rokmi. Ako si to vysvetľujete?
- Ľudia sa viac zaujímajú o činnosť mesta, vidia, čo sa deje
a sú informovaní.
Aké problémy voľby sprevádzali?
- Už pred voľbami došlo k strhávaniu vylepených plagátov,
boli do toho zaťahované aj
deti. Jeden z kandidátov na
primátora sa sťažoval, že mu
poškodili bilbord.
A priamo pri voľbách?
- Došlo ku chybe pri sčítavaní
hlasov v treťom obvode (šiesty okrsok) na ZŠ A. Szenczi-

ho. Okrsková volebná komisia
však chybu za prítomnosti
členov mestskej a obvodnej
komisie opravila.
Týkalo sa to počtu hlasov
dvoch kandidátov na poslancov. Väčšie problémy však pri
voľbách neboli.
V Senci pôsobilo aj monitorovacie združenie OKO zo
Senca. Malo nejaké výhrady?
- Nie, ale jeho zástupcov som
musel napomínať, aby vo volebnej miestnosti nedebatovali
s voličmi. V súvislosti s ním sa
sťažoval kandidát na primátora Jozef Elšík, že jeho členovia
neboli prítomní pri zapečatení
urien. Tie sa však pečatili ráno
o piatej hodine a oni prišli až
neskôr.
Hovorí sa o kupovaní hlasov…
- Mali sme anonymný telefonát, privolaná bola aj polícia,
situáciu na Pincešori preverovala. Chýbajú však dôkazy.
Pomohlo by, ak niekto takúto
situáciu nafotil.
Eva Lauková

Volebný obvod č. 3
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.

meno
Ing. Gašpar Józan
Ing. Ján Maglocký
Helena Nemcová
Tibor Labuda
PaedDr. Samuel Roško
Mgr. Gabriela Szabová
Bc. Roman Conorto
Ing. Jozef Hudák
Mária Švorcová
Mgr. Katarína Stoláriková
Ing. Jozef Polčic
Kamil Gašpar
Ing. Štefan Hricišin
Bc. Jozef Ulčin
Ing. Milan Miškerík

strana, hnutie
plat. hlasy
nezávislý kandidát
287
nezávislý kandidát
254
SMK-MKP
210
SDKÚ-DS
206
nezávislý kandidát
164
SMK-MKP
163
SMER, ĽS-HZDS
140
SNS
117
nezávislý kandidát
111
HZD
87
SMER, ĽS-HZDS
86
nezávislý kandidát
78
KDH
78
SMER, ĽS-HZDS
72
HZD
44

Členovia volebnej komisie v ZŠ A. M. Szencziho.

KOMUNÁLNE VOĽBY
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Volebný obvod č. 6

Volebný obvod č. 4
por.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

meno
Roman Voško
MUDr. Emese Dobošová
Ing. Mikuláš Bertok
Ing. Zoltán Kovács
Ing. Alexander Matlák
Ing. Daniel Turanský
Mgr. Ondrej Koreň
Mária Kollárová
Jaroslav Vavrík
Renáta Maczeáková
Ladislav Sládeček
Mgr. Sylvia Szabó

strana, hnutie
plat. hlasy
KDH
224
SMER, ĽS-HZDS
205
SMK-MKP
202
SDKÚ-DS
196
nezávislý kandidát
157
SNS
157
nezávislý kandidát
126
SMK-MKP
122
HZD
102
nezávislý kandidát
97
nezávislý kandidát
83
SF
83

Volebný obvod č. 5
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

meno
Rezsõ Duray
Ing. Ján Winkler
Ing. Dušan Badinský
Ing. Gabriel Klokner
Ing. Mária Podolská
Ing. Helena Krajčovičová
Bc. Anetta Zelmanová
Emanuel Debnár
Daniel Bartko
Silvia Poórová
Karol Bednárik
Mária Barányiová
Marta Časná
Robert Poór

strana, hnutie
plat. hlasy
SMK-MKP
233
nezávislý kandidát
232
nezávislý kandidát
229
SMER, ĽS-HZDS
208
KDH
192
SMK-MKP
152
nezávislý kandidát
134
KDH
132
SNS
129
SF
122
SDKÚ-DS
103
nezávislý kandidát
91
nezávislý kandidát
77
SDKÚ-DS
73

Prvé zasadnutie
poslancov v decembri
K väčším zmenám v novom poslaneckom zbore mesta Senec
nedošlo. Medzi devätnástimi
poslancami má siedmich SMK,
štyroch KDH, jednu poslankyňu SMER a siedmi sú nezávislí.
V porovnaní s predchádzajúcim zastupiteľstvom má o jedného poslanca viac SMK, KDH
troch stratilo. Prvé zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa
uskutoční 21. decembra o 16.
hod. Spomedzi poslancov sa
bude voliť zástupca primátora,
všetci poslanci zložia sľub. (el)
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por.
1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

meno
Ing. Gabriel Agárdy
Zdenek Černay
Mgr. Rudolf Galambos
Mgr. Gabriella Németh
Ing. Juraj Poizl
MUDr. Oľga Weissová
Zoltán Kelecsényi
Ing. Magdaléna Gubániová
Ing. Jozef Olas
Štefan Kollát
Ing. Štefan Páchnik
Ing. Tibor Tóth
Mária Klúčiková
Ing. Helena Senková
Ing. Juraj Nádaský
Dezider Gottgeisel
Dagmar Turnerová
Štefan Dimitrov

strana, hnutie
plat. hlasy
SMK-MKP
345
nezávislý kandidát
345
SMK-MKP
340
SMK-MKP
321
KDH
316
nezávislý kandidát
272
nezávislý kandidát
259
nezávislý kandidát
239
KDH
231
SDKÚ-DS
180
SNS
175
SDKÚ-DS
160
SMER, ĽS-HZDS
136
nezávislý kandidát
126
nezávislý kandidát
125
SDKÚ-DS
107
SF
89
nezávislý kandidát
54

Gyula Bárdos (SMK-MKP)
,,Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ocenili prácu poslancov
SMK tým, že ich opäť volili. Osobne som prekvapený, že som
získal takú podporu - najviac hlasov, je to zaväzujúce. V minulom
volebnom období bola v mestskom zastupiteľstve veľmi dobrá
spolupráca. Nastali v ňom minimálne zmeny, a preto dúfam, že
v práci v prospech občanov Senca budeme bez problémov pokračovať. Toto moje želanie sa však potvrdí až pri hlasovaniach
o konkrétnych závažných otázkach.“

Emese Dobošová (SMER, ĽS-HZDS)
,,S výsledkami komunálnych volieb som spokojná iba osobne,
pretože do mestského zastupiteľstva som sa z koalície Smer
– ĽS HZDS dostala sama. Za to voličom úprimne ďakujem. Ako
predsedníčka strany Smer však oceňujem, že naši kandidáti sa
medzi množstvom ostatných nestratili, dvaja skončili tesne za
postupovou pozíciou. Preto v nadchádzajúcom období budeme
pracovať na tom, aby sme sa svojimi činmi a návrhmi viac dostali
do povedomia občanov.“

Ivan Fendek (KDH)

Po komunálnych voľbách zostali v Senci oblepené rôzne stĺpy,
porušuje sa aj VZN mesta, ktoré
vyzvalo kandidátov na odstránenie plagátov.

,,Z výsledkov komunálnych volieb sme trochu sklamaní, čakali
sme viac. Naša voličská základňa je síce stabilná, no mrzí nás,
že sme neoslovili nových voličov. Medzi devätnástimi poslancami však máme štyroch zástupcov a cítime zodpovednosť voči
svojim voličom, ktorým touto cestou ďakujem. Nech ktokoľvek
v mestskom zastupiteľstve príde s iniciatívou prospešnou pre
mesto Senec a jeho občanov, budeme ho podporovať.“

Výkup Pet fliaš za výhodné ceny
Stemamet – výkup druhotných surovín,
Récka cesta Senec,
začne od 1. januára 2007
vykupovať Pet fľaše rôznych farieb za výhodné ceny.
Informácie: Tel./fax: 02/4592 8241, Mobil: 0905 446 494, 0905 310 852

VŠIMLI SME SI
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Na majstrovstvách sveta v scénickom tanci zaujal aj Senčan Zoltán Kovács

Úspešný žobrák z Fidlikanta
Mnohí mu môžu závidieť. Už
len zúčastniť sa na majstrovstvách sveta v scénickom
tanci je úspech, on skončil
v nemeckom meste Riesa na
desiatom mieste a pritom bol
najmladší. Aj preto si štrnásťročný Senčan Zoltán Kovács
môže v budúcnosti klásť ešte
vyššie ciele.
Na súťaž sa pripravoval takmer dva mesiace. ,,Trénoval
som okrem nedele každý deň
tri-štyri hodiny. Tancoval som
žobráka z muzikálu Fidlikant
na streche. Žobráka, ktorý
sníva o tom, že raz bude bohatý.“ Choreografiu mu robila
Erika Brandtnerová, pritom
porota hodnotila predovšetkým balet.
Zola láka skôr klasika a moderný tanec, ľudovky mu príliš
nevoňajú, nemá k nim vzťah.
Od budúceho školského roka
sa bude špecializovať. Začal
však už snívať aj o štúdiu na
VŠMU.
Scénickému tancu sa venuje približne štyri roky. ,,Tanec
ma bavil odmalička,“ spomína
na prvé kroky. Na Základnej
umeleckej škole na Fándlyho

ulici v Senci sa mu po tanečnej stránke venoval Mikuláš
Czingel, no hral aj na klavíri.
Zrejme zdedil umelecké gény
po mame, ktorá kedysi tancovala a rovnako jej učaroval
klavír.
Bez prijímačiek sa dostal
do 3. ročníka na osemročné
konzervatórium a preskočil
tak dva ročníky, čo je dosť
výnimočné. No odborníci
v ňom videli veľký talent,
okamžite ich zaujal.
Ráno vstáva o šiestej a domov
prichádza večer medzi ôsmou
a deviatou, denne tancuje asi
šesť hodín. Ako sám vraví,
zatiaľ mu to nerobí problém
a – niečo musí predsa obetovať.
Jeho vzorom je tanečník Michael Flatley zo známej írskej
tanečnej skupiny Lord of the
Dance, ktorý má najrýchlejšiu
frekvenciu nôh, ale aj učiteľ
Zoltán Nagy. Ten na konzervatóriu učí klasiku a kedysi
bol uznávaným sólistom. Zolo
začas chodil na karate, rád sa
korčuľoval či bicykloval. Dnes
je na prvom mieste tanec.
Eva Lauková

Návštevy, ktoré obohacujú
Klasická piesková a počítačová
priestorová animácia najviac
zaujala žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Fándlyho ulici v Senci
pri návšteve Združenej strednej
školy scénického výtvarníctva
v Bratislave.
Využili Deň otvorených dverí na
tejto škole a so záujmom si pozreli aj výrobu parochní, šperkov,
dobových a divadelných kostýmov, scénickej tvorby a kulís,
sochárskych výrobkov, portrétov a obrazov. V Pálffyho paláci
ich zaujala výstava 20. storočia

spojená s tvorivými dielňami
a v Dome umenia medzinárodná výstava fotografie.
Žiaci tanečného odboru mali tiež
jedinečnú možnosť zúčastniť sa
na tréningoch tanečníkov súboru SĽUK v Bratislave – Rusovciach. Sledovali aj časť nového
programu a prácu choreografa
a režiséra s tanečníkmi. Videli
nahrávacie štúdio, miestnosť
pre hudobníkov a veľký sklad
prekrásnych kostýmov zo všetkých folklórnych oblastí Slovenska.
(mm)

Erik s medzinárodným úspechom
Hudobný odbor ZUŠ na Fándlyho ulici v Senci sa má opäť čím
pochváliť. Cenné 2. miesto získal na medzinárodnej violončelovej
súťaži v Košiciach Erik Hasala. Na celoslovenskej súťaži Čarovná
flauta v Nižnej na Orave sa vo svojich kategóriach umiestnili Mária Cíbiková, Viktória Ballánová a Viktor Pojzl na 3. miestach a Filip
Janko získal čestné uznanie.
(mm)

Základná škola Mlynská 50, 903 01 Senec
pripravila

Deň otvorených dverí 22. januára 2007
Program pre deti z MŠ o 10.00 hod.
ZÁPIS
23. januára 2007 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
K zápisu je nutné priniesť:
• občiansky preukaz rodiča
• rodný list dieťaťa
Zameranie školy:
• Infovek
• Projekt Socrates - spolupráca so zahraničnými partnermi
• Projekt Orava
• Projekt Otvorená škola
• Projekt Zdravá škola
• Výučba cudzích jazykov od 1. ročníka - AJ, NJ
• Možnosť štúdia v Rakúsku - Pamdorf
• Športové triedy

SENČAN DECEMBER/2006
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Vianoce sú najkrajšie sviatky roka
Najkrajšie sviatky roka sú Vianoce. Sú
to sviatky pokoja, mieru, šťastia, lásky
a štedrosti. Najlepšie by bolo, keby
každé dieťa na svete mohlo oslavovať Vianoce v pokoji a v mieri.
Na Vianoce sa patrí byť spolu. Modlime sa pri stromčeku. Zachovávame
ľudové zvyky: štedrovečerné vinše,
koledy, ľudové hry a tiež konzumáciu
tradičných jedál, kapustnica, koláče,
sušené ovocie, ryba. Okolo polnoci
všetko stíchne, lebo v kostole sa začína polnočná omša.
Bognár Veronika, 7. tr.

Recept na výborný vianočný trojfarebný zákusok
Cesto: 12 dkg masla, 15 dkg práškového cukru, 5 žĺtkov dobre vyšľaháme. Pridáme 7 dkg polohrubej múky s 1 práškom do pečiva, 3 dkg kakaa a z 5 bielkov tuhý sneh. Cesto upečieme
a natrieme nasledovným krémom.
Krém: Zmiešame 2 dl mlieka, 5 žĺtkov, 2 lyžice maizeny, 1 balíček vanilkového cukru a uvaríme na hustejší krém. 25 dkg masla zmiešame s 25 dkg práškového cukru a pridávame do
vychladnutého krému. Na tento krém natrieme nasledovnú penu.
Pena: Nad parou vyšľaháme na tvrdo 5 bielkov s 25 dkg kryštálového cukru.
Natrieme na krém a naň nastrúhame čokoládu.
Takács Diana 9. A
Pripravili deti zo ZŠ A.M. Szencziho

Vianočný deň
Ach, ten deň vianočný
vravíme mu zázračný.
V obývačke stromček skvie sa,
až mi v hrudi srdce plesá.
Rodina je pohromade,
veselosť aj na ľade.
Všade vôkol veľa snehu
Vianoce sú krásne veru.
Žiaci 7. triedy

Mikuláš na seneckom novom námestí chytil deti za srdiečka.

Deti sa tešili aj báli. Takú mikulášsku akciu im pripravili rodičia
v modrom dome na ul. J. Farkaša v Senci. Vymyslela a zorganizovala ju Jana Mihalovičová.

ZAUJALO NÁS
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David a Andrea sú deťmi svojej mamy, nabitý program ich stimuluje ísť čoraz vyššie

On rád dotvára postavy, pre ňu je herectvo relax
,,Pre mňa sú Vianoce vtedy, keď sme spolu ja, mama
a sestra,“ úprimne sa vyznal
David Hartl, žiak na ZŠ Mlynská v Senci. A jeho mame
Norike, ktorá sama vychováva
dve deti odvtedy, ako sa David
narodil, sa v tej chvíli až príliš
leskli oči. ,,David, teraz si mi
predčasne dal vianočný darček.“
David má trinásť rokov a jeho
sestra Andrea dvadsaťjeden.
Obaja sú mimoriadne nadaní a stíhajú toho neuveriteľne veľa. Senčania ich oboch
poznajú z rôznych akcií. On
počerný chalan, ona jemná
blondínka. Princeznička.
V predvianočnom čase nemajú deň, aby si poriadne vydýchli. Stíhajú koncerty, moderovanie, stávajú sa z nich
koledníci. Medzitým dabing,
rozhlas, televízia. Aby na nič
nezabudli, všetko si značia do
zošita. Pred pár dňami David
vystupoval aj v Teleráne televízie Markíza, kde prezentoval
nové cédečko Išlo vajce na
vandrovku. On spieva vajce
a Andrea je dobrá víla. David
je hrdý aj na ďalšie cédečko

Mama Norika, David a Andrea

Tralaláčik, kde rovnako obaja
spievajú.
Miluje komédie a horory
Pristavme sa najprv pri Davidovi. Začínal ako trojročný
s tancom v súbore ESO, odtiaľ išiel do ZUŠ, kde nielen
tancoval, ale hral aj na husle.
Dnes sa tam venuje i umeleckému prednesu, pôsobí však
aj v literárno-dramatickom

odbore, spieva. Je sólistom v
zbore Radosť, v Melodyku, ale
aj v skupine Slovač. ,,Husle
som nechal, chodím na klavír,“
oznamuje zmeny. Zíde sa mu
vraj viac, pretože chce ísť na
konzervatórium. Hra na husle
sa mu však nedávno veľmi zišla. Vďaka nej vyhral konkurz
do slovenského filmu, kde
bude hrať jednu z hlavných
úloh - čierneho židovského

chlapca. Bude hrať nielen na
husle, ale priestor dostane aj
futbal. A ten vraj hrá výborne,
najradšej strieľa góly... Rád
však aj dabuje, patrí k najviac obsadzovaným deťom na
Slovensku. ,,Mám rád zmeny,
nové úlohy. Raz som bohatý,
potom chudobný, trikrát som
bol princ, ale v thrilleri ma išli
aj mučiť. Najradšej však mám
komédie a horory.“ V situačnej
komédii Moesha dabuje hlavnú detskú postavu Mylesa,
nedávno seriál dokončil, robil
na ňom asi tri a pol mesiaca.
Momentálne dabuje vo viacerých vianočných filmoch.
Začínal v Detskej rozhlasovej
dramatickej družine. Páči sa
mu robiť rozhlasové hry. ,,Tu
zase môžem dotvárať postavu, neprepožičiavam iba
hlas.“ Mama ho charakterizuje
slovami: ,,Keď sa do niečoho
vloží, nič ho nezastaví, všetko
robí naplno.“ A David múdro
dodáva: ,,Nie je umenie začať,
ale dokončiť.“
Mama však so smiechom vraví: ,,Je to dobrý chlapec, iba
stále hladný, večeria aj dva-trikrát.“ A ešte niečo prezrádza.

SENČAN DECEMBER/2006
David miluje jazyky, počúva
angličtinu v origináli, čo mu
veľmi pomáha.
Herečka s matikou v hlave
Andreju najviac deptá, že keď
po celodennej šichte pred polnocou príde, David väčšinou
už spí. Študuje deskriptívnu
geometriu na matematickofyzikálnej fakulte, prijali ju na
muzikálový spev a hudobnodramatický odbor na konzervatórium a je aj prváčkou na
VŠMU v triede herečky Milky
Vášáryovej. Nedávno si zahrala menšiu postavu v československom filme. ,,Vždy som
mala rada matematiku. Tam

ZAUJALO NÁS
treba rozmýšľať. A herectvo?
To je relax,“ nahlas sa zamýšľa
nad paradoxami. Okrem škôl,
rôznych speváckych vystúpení, dabingu a moderovania
doučuje žiakov matematiku.
A navyše – rada kreslí, maľuje, zaznamenala aj víťazstvo
v súťaži karikaturistov.
Tieto deti stíhajú toho veľmi
veľa. Ich mama však rovnako.
Kedysi spievala v rozhlase,
písala scénky pre svoje deti,
robila tanečné choreografie,
na jej námet napísali aj večerníček Zázračný prstenec. Hrala na husle, recitovala. Pritom
vyštudovala elektrotechniku...
Šije rôzne oblečenie, pečie
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výborné torty, jej
kuchárske umenie
si David nevie vynachváliť. Priam kacírsky znie potom
otázka: Po kom tie
deti vlastne sú?!
P.S.: V tejto rodinke
majú však významné miesto aj babička a dedo. Ten vraj
chytí
vianočného
kapra. A urobia si
pekné veselé Vianoce. Voňať budú
vianočné
koláče,
šošovicová polievka
či kapustnica.
Eva Lauková

Mária Čechovičová počuje spievať básne a láka ju detský muzikál

Nápady nachádza aj vo svojich snoch
Mária Čechovičová je žena
činu. Keď zanechala život
v pekárni, intenzívne sa začala venovať svojmu veľkému
koníčku. Trvá to takmer päť
rokov: Píše básne, prózu, texty k pesničkám. Sama vraví,
že ,,počuje básne spievať“.
Nápady sa jej hlavou víria
aj v snoch, a preto má na
nočnom stolíku prichystaný papier, aby ich do rána
nezabudla... Fandí jej i manžel František, býva jej prvým
poslucháčom. Má pre koho
písať, veď má tri deti a tri vnúčatá. A tie bývajú jej prvými
kritikmi. Trinásťročná Simonka už rovnako napísala niekoľko básničiek.
Nedávno pokrstila s partiou
najbližších a spolu s detským
súborom Slovač svoju knižku
Išlo vajce na vandrovku, ku
ktorej je priložené aj rovnomenné cédečko. Vajcovým
likérom ho spolu s ňou krstil
klavirista a hudobník Richard
Rikkon. Knihu ilustroval Milan Stano. Zároveň surovým
vajcom pokrstili aj CD Tralaláčik, keď ho navyše obsypali
lentilkami. Sú na ňom pesničky o vláčiku i ježibabe, no
pošteklí aj dospelé srdiečka.
Hudbu zložil Marián Čurko.
,,Bez neho by nevznikla ani
jedna pieseň. Oživil môj text

nádhernou hudbou, som mu
veľmi vďačná.“
M. Čechovičovú, ktorá má
veľmi blízko k mladým ľuďom
(oslovil ju aj moderný rap),
mrzí, že pre deti sa v tejto
oblasti robí veľmi málo. Aj
preto sa rozhodla napísať o
známom vandrujúcom vajci.
Rozprávka je upravená tak,
že sa podľa nej dá hrať divadielko. Využiť ju môžu škôlky
i školy.
Recitovala už za mlada, vyhrávala rôzne súťaže. No aj
živiť sa niečím treba, a v kultúre je peňazí vždy málo. A tak
sa k tomu, čo má veľmi rada,
dostala až v dôchodcovských
rokoch. ,,Prišiel čas a niečo sa

zlomilo. Sadla som si a začala
písať.“ Píše o láske, matkách,
často reaguje na aktuálne
udalosti. Urobila tak aj vtedy,
keď v Amerike spadli Dvojič-

ky, aj keď pod vlnami tsunami
prišlo o život množstvo ľudí.
Napísala však i detektívku.
No najviac miluje detské rozprávočky.

Krstiny ako sa patrí.
Mária Čechovičová obsypala
cédečka lentilkami, zaliala
vajcovým koňakom. Veľmi rád jej
pri tom asistoval Richard Rikkon
(dole s Davidom a Andreou)

,,Láka ma urobiť detský muzikál – či už Vajce na vandrovke, alebo Čert a káča.“ Pekné
hry napísala aj pre dospelých
(napr. Facka), oslovila ju ;drogová problematika (Pád do
tmy). So svojou tvorbou je
šťastná.
Eva Lauková

ZAUJALO NÁS
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Ľudo Galovič: Potopiť sa vie každý hlupák, umenie je vynoriť sa

Stromček pod vodou a novoročný výlet

Pre Ľuda Galoviča je potápanie ako výlet na inú planétu. Patrí aj
k otužilcom, ktorí majú odvahu kúpať sa v ľadovej vode.

Potápači si vedia urobiť Vianoce, keď si postavia stromček pod
studenou vodou.

Aj Vianoce či Nový rok slávia potápači svojrázne, keď
postavia stromček pod vodou. ,,Zaujímavý je náš koncoročný ponor, tým sa nemôže každý pochváliť. Tento
rok nebude výnimkou,“ vraví Ľudovít Galovič z potápačského klubu Atol Senec
a spolu s kolegami sa teší
na tento deň.

kamarátov. ,,Pri čísle päť som
prestal rátať a povedal som si,
že to už nikdy neskúsim.“
Ľ. Galovič je zamestnaný
v štátnom podniku Povodie
Dunaja. Nedávno bol priamo
v toku Dunaja medzi Čuňovom a Slovnaftom. ,,Som aj
pozorovateľ, a bol som milo
prekvapený, že v Dunaji sú
raky. Je čistejší, všeobecne
sa kvalita jeho vody zlepšuje.
Objavuje sa tam aj hlavátka
podunajská, jesetery a ďalšie
chránené živočíchy. Je to dobrý pocit.“

Je v tom až po uši
S jazerom Gulaška v Senci,
pri ktorom má klub svoj potápačský stan, je mimoriadne
prepojený. Je centrom potápania v Európe, symbolom
čistej a jedinečnej vody, zažilo už aj svetový šampionát
v orientačnom potápaní.
Nedávno na filmovom festivale v Tatrách sa objavil zaujímavý film o Gulaške pod názvom Alma mater. ,,Ako z lona
matky, tak vzišlo z Gulašky
potápanie na Slovensku, tu
má svoje korene, tu bol založený prvý potápačský klub na
Slovensku,“ vysvetľuje pointu
Ľ. Galovič. On sám sa dostal
k potápaniu ako štrnásťročný
cez chytanie rýb. ,,Išiel som
sa pod vodu pozrieť, prečo
neberú.
Zaujímalo ma, ako dlho tam
vydržím. Odvtedy sa potápam.
A tak som v tom až po uši, už

jedenásty rok profesionálne,
inak tridsať rokov. Hoci som
pôvodne vyštudoval lesnícku
školu.“
Pod vodou Gulašky je to ako
na rázcestí: Sú tam šípky ukazujúce smer Červené more,
Korzika, Maurícius či Galapády. ,,V lete tu organizujeme
pre amatérov skúšobné ponory, na Slovensku sme asi jediní, ktorí to robíme na otvorenej
vode. Pri výcviku hovorievam:
Potopiť sa vie každý hlupák –
stačí mu zavesiť skalu na krk...
Umenie je vynoriť sa.“
Sám sa pri potápaní cíti ako
v inom svete, podľa neho je
to ako slepačia polievka pre
dušu, či výlet na inú planétu.
,,Je fantastické, že takýto svet
máme v Senci pod nosom, no
nevieme si ho vážiť.“
Závislí od adrenalínu
Potápanie sa nedá robiť sólo,
je to extrémna činnosť, dá sa
prirovnať ku kozmonautike.
,,Za 30 rokov som pri ňom
spoznal množstvo všelijakých
ľudí. Keď ide človek do zahraničia, potrebuje partiu. Všetci
sú závislí od adrenalínu. No
niektorí potrebujú takú veľkú
dávku, že ich to zabije.“ Zažil
a videl už všeličo: čistú vodu
a veľké ryby, aj jazerá, ktoré
už nie sú. Utopilo sa mu veľa

Ako Ježiš vo vode
Už sa však cítil aj ako Ježiš,
keď vyšiel z vody. Pracovali
na vodnom diele v Gabčíkove.
Dostal sa na miesto, kde bolo
veľké množstvo malých rýb.
,,Cítil som sa ako v perličkovom kúpeli, keď ma vyzliekali,
mal som všade ryby, opadávali zo mňa ako ihličie z vianočného stromčeka. Akoby som
chcel nakŕmiť svet.“
Ľ. Galovič si vzdychne: ,,Aj
pod vodou Gulašky vidieť, ako
tento rok trpí príroda, ako sa
planéta otepľuje. Bola tuhá
zima, teraz nastal opačný extrém. Voda je z toho zmätená,
nečistí sa, je zakalená. Mikroorganizmy ešte žijú.“

Stačí voda po kolená
On sám nie je náročný na
prostredie, stačí mu aj potok.
Našiel si taký v Tatrách. ,,Išiel
som proti prúdu, voda bola po
kolená, a tam som sa potápal
a fotil pstruhy. Fotografovanie
pod vodou ma nesmierne napĺňa, hoci to nie je jednoduché. Našiel som tam aj starú
vojenskú prilbu. Bol to zážitok.
Niekto chodí do Indonézie, ja
do Tatier,“ smeje sa a dodáva:
,,Potápanie nie je o tom, kto
hlbšie a dlhšie vydrží.“
Potápači z klubu Atol technicky zabezpečujú aj každoročné
plávanie otužilcov - Ľadových
medveďov na Slnečných jazerách. ,,Raz sa ma ktosi opýtal,
načo mám na potápačskom
obleku dva ventily, tak som
zo srandy povedal: jedným mi
čapujú borovičku a druhým
rum. Našťastie mi neuveril,“
smeje sa Ľ. Galovič.
Klub Atol sa však nevenuje
len potápaniu, ale organizuje
aj pobyty v prírode a novoročné turistické stretnutie na
rozhľadni Zochovej chaty. ,,Je
to tradícia, ktorá by nám chýbala, chodíme tam už zo päť
rokov. Rovnako tomu bude aj
tento rok.“
Text a foto Eva Lauková
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Tekvicovú slávnosť strážili svetlonosi

Deti už od rána nosili nádherných svetlonosov, ktorých zmajstrovali s pomocou svojich rodičov. Veľký deň bol v materskej
škole Detský sen na Fándlyho ulici v Senci. Konala sa tu Tekvicová slávnosť. Popoludní sa všetky vyzdobené tekvičky rozsvietili a za prítomnosti rodičov sa slávnosť mohla začať. V úvode
sa predstavili slávni hostia - speváci Richard Čanaky a Mária
Podhradská so svojím koncertom.
Vo víre tanca a spevu mala ťažkú prácu porota, zložená z rodičov detí, ktorí mali vyhodnotiť najkrajšie tekvičky. Aj keď symbolicky vybrali tri najkrajšie, odmenené boli všetky deti tekvičkovými medailami a sladkosťami. Potom si zmerali svoju šikovnosť
rodičia so svojimi ratolesťami v pripravených súťažiach. Na záver bolo pripravené pre deti a rodičov občerstvenie, spokojnosť
a radosť na tvárach detí boli odmenou pre všetky pracovníčky
materskej škôlky. Už teraz sa tešia na ďalšie zaujímavé akcie,
o ktoré v tejto škôlke nie je núdza po celý rok.
(al)
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Aj seneckí dôchodcovia, ktorí majú radi folklór, si prišli na svoje. S pomocou financií z grantu Európskej únie mesto v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom v kinosále usporiadali Folklórny
večer pre dôchodcov. Účinkovali folklórny súbor Bezanka a z maďarského Mosonmagaróváru Lajta
Néptán Együttes.
Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené
v ňom sú názormi mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny
názor Európskeho spoločenstva.
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A család melege
Te őserő, te hű család,
fények fénye, jövőnk sarja,
hisz te véded népünk, hazánk,
te jövőnknek védő karja!
Nincs nélküled jó szívmeleg,
erő, hűség és bizalom,
biztos létünk tőled ered,
csak te vagy már az irgalom!
Úgy tartsd össze kőkeményen
ifjat, aggot, egy nemzetet,
hogy általad célhoz érjen
mindaz, aki hűen szeret!
Alap vagy rég - ezer éve,
hű kötelék és szent erő,
ne hulljon szét az a kéve,
egyben legyen! kötelező!
Meleged mint anyánk szíve
egy fészekben mindhalálig,
védje, óvja, s legyen hite,
aki oly hű: kitartásig.
Tüzed égjen, akár napunk
és vezessen minket hűen,
míg ezt teszed: megmaradunk!
és eljutunk az egy műbe!
Minden fiad, minden lányod
tudja, lássa - ez a család,
kéz a kézben! sosem bánod,
ha követed ősi példád!
Lásd csak a fényt, szívet, ezret
hisz ki barát: egyet akar,
a szent tűzhely lángja vezet
és a család célt ér hamar!
Mgr. Katona Roland

Veľký potlesk,
kvety, dlhá klaňačka
Vianočným koncertom potešili divákov v zaplnenej kinosále domu kultúry tanečníci a tanečníčky
zo Súkromnej ZUŠ Renaty Madarászovej. Vianočne ladené čísla boli opäť trochu modernejšie,
vynikli scénické tance. Na choreografii sa podieľali Ivana Chanová a Andrea Kubalová. Tancovali
deti od troch do 20 rokov, ako aj hostia z Bratislavy – tanečný súbor Badula pod vedením Libuši
Šetinovej. R. Madarászová: ,,S vystúpením som
spokojná, deti podali veľmi dobrý výkon. Z našej
dielne bola nielen choreografia, ale aj kostýmy.“
O všeobecnej spokojnosti svedčí aj veľký potlesk,
veľa kvetov a dlhotrvajúca klaňačka. Deti pred vianočným koncertom absolvovali výchovný koncert
pre materské školy zo Senca aj okolia. (el)

Vôňa Vianoc pod taktovkou ZUŠ
Vianočný program žiakov ZUŠ na Fándlyho ulici v Senci voňal v
dome kultúry nadchádzajúcimi sviatkami. Pol druha hodiny zneli
vianočne ladené piesne, deti predvádzali ľudové zvyky, tancovali. Keď sa objavili valasi v teplých kožúškoch a zazvonili rolničky,
každý mal pocit, že Vianoce sú už tu. Záver patril neopakovateľnej piesni Tichá noc. Výbornú atmosféru si pochvaľovali rodičia
aj učitelia, spokojné boli i vystupujúce deti. Dopoludnia predviedli svoje umenie materským školám a osobitnej škole, zaujala
však aj výstava vianočných pozdravov a suvenírov.
(el)

Spoločne pri stromčeku
Na posedení pri stromčeku sa spolu s viceprimátorkou Helenou
Nemcovou stretli telesne postihnutí zo Senca. Predvianočné
chvíle im svojím vystúpením spríjemnili žiaci ZUŠ, ako aj ľudo- Zbor Radosť predstavil už svoj devätnásty vianočný program. Opäť
vá muzika pána Bertoka a Zbor Radosť. Na občerstvenie pris- sa zaskveli jeho malí aj väčší speváci, ktorých viedol František
peli Zelovoc Kiss, Studená kuchyňa v Senci, Pekáreň Stanislav Podolský, ale i tanečníci.
a syn z Kráľovej pri Senci a finančne MsÚ. Poďakovanie však
Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho
spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec a nemôpatrí všetkým sponzorom, aj tým, ktorí poslali dve percentá zo
žu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny názor
zaplatenej dane.
(ľb)
Európskeho spoločenstva.
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FC Senec je na predaj, ponuka sa objavila na internetovej dražobnej stránke

Tréner Valovič: Futbal je v pohybe…

Slovenskou Corgoň ligou preletela nečakaná správa: futbalový klub FC Senec, ktorý
na prekvapenie mnohých po
jesennej časti najvyššej ligy
zimuje na šiestom mieste, je
na predaj za milión eur. Ponuka sa objavila na nemeckej
internetovej dražobnej eBay
stránke. V tejto súvislosti sme
oslovili spolumajiteľa klubu
a trénera Jozefa Valoviča,
ktorému príliš do reči nebolo,
pretože z množstva otázok
novinárov je vraj už unavený.
Napokon uviedol: ,,Dnes je na
predaj všetko. Futbal je v pohybe, hráči tiež.“ Viac k tomu
nepovedal.
Realizačný tím spolu s hráčmi
boli na štvordňovom pobyte
vo Frankfurte, po úspešnom
,,polčase“ ligy ich prijal majiteľ
Daniel Jammer. Spolu s trénerom Valovičom rozoberali aj
posilnenie kádra.
Na skúške už boli dvaja hráči
z Interu 23-ročný obranca
Peter Šedivý a talentovaný
Radoslav Augustín. Podľa trénera Valoviča rokujú o nich
s Interom.
Výraznými posilami FC Senec
boli aj štyria legionári: Matič,

Annane, Ray a Moughfire,
ktorí sa svojimi výkonmi ,,prekopali“ do základu mužstva.
J. Valovič však vraví, že ak
prídu lepší, tak budú hrať. Rokuje sa aj s niektorými hráčmi
z Českej republiky.
Aj keď nováčikovi Corgoň ligy
Sencu sa na začiatku dávali
minimálne šance na umiestenie do ôsmeho miesta po polovici súťaže, ktoré garantuje
zotrvanie v najvyššej súťaži aj
v budúcej sezóne, prekvapil
a stal sa šťukou jesene.
Text a foto Eva Lauková

Mikulášske balíčky v Národnom tréningovom centre v Senci rozdávali tréner Valovič a primátor Karol Kvál spolu s Mikulášom.

Mladí futbalisti sa potešili aj plagátom s podpismi svojich vzorov
– hráčov A mužstva.

Druhá priečka pre Moughfira
V Senci sa sústredí najväčší počet legionárov Corgoň
ligy. Nie sú do počtu, práve
naopak. Podľa denníka Šport
sa ľavonohý stredopoliar
Youssef Moughfire, Francúz
s arabskými koreňmi (spolu
s Ananem a Takáčom dali
v lige po štyri góly), umiestnil v jedenástke najlepších
legionárov na druhom mieste za Čechom Vomáčkom,
čo je pre neho samotného
veľká pocta. ,,Pre Senec je v
útoku veľmi platným hráčom,
predovšetkým po tom, keď
pochopil, že hrať celoplošne a prihrávať je dôležité pre
zvýšenie šance mužstva na
úspech.“ Na desiatom mieste sa skončil senecký stopér
Darko Matič z Chovátska.

Youssef Moughfire s dcérkou.
Na Mikuláša prišla s ňou aj jeho
manželka.

Objav Michalík nesklamal trénera
Pre niekoho mohlo byť prekvapením zaradenie seneckého hráča Ľubomíra Michalíka
do reprezentačného kádra
Jána Kociána v poslednom medzištátnom zápase
v tomto roku so Spojenými
arabskými emirátmi, ktorý
Slovensko vyhralo 2:1. Tréner Jozef Valovič to však komentuje slovami: ,,Kocianovi
som ho odporučil ja, dal na
mňa a som rád, že Ľubo nesklamal. Príjemne prekvapil
výkonom, vo svojom prvom
reprezentačnom štarte dal aj
gól.“ Stal sa tak objavom nielen Senca, ale aj celej ligovej
súťaže.
Príjmným prekvapením Valovičovho mužstva bol aj Matej Kováč, dobré a stabilné

Ľubomír Michalík
výkony odvádzali Guldan,
Angelovič, Takáč či brankár
Perniš. O viacerých z nich
majú záujem aj iné slovenské kluby.
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Bazén si vychutnali deti aj rodičia

Posledný tohtoročný pobyt
v bazéne hotela Senec si vychutnali deti aj rodičia, ktorí
inak k bazénu prístup nemajú. Bol to trochu iný – sviatočnejší predvianočný podvečer, na ktorom si ukážkový
výcvik mohli rodičia nafotiť aj
nafilmovať. Deťom sa rozdávali sladkosti, sladkú odmenu
dostala i trénerka Valéria Pipišková, inak profesionálna
trénerka plávania v Bratislave.
Deti zo seneckých škôlok, ale
aj z okolia, tu majú plavecký
raj, prihlásiť sa môžu aj ďalšie. ,,Niektoré nevedia plávať,
nemajú sa kde učiť. Tu takúto
možnosť dostanú. Som veľmi
vďačná vedeniu hotela Senec,
že výcvik umožňuje.“
Spolu asi 30 detí od najmenších do dvoch rokov, ktoré sa
len s vodou zoznamujú, až po
desaťročné je rozdelených
do troch skupín. Dvakrát do
týždňa môžu absolvovať príp-

ravný výcvik, základný, ale
aj zdokonaľovací. ,,Najlepšie
by bolo, aby neprestali do
bazéna chodiť ani vtedy, keď
sa naučia plávať. Plávanie je
výborné na posilnenie imunity, na kĺby, chrbticu,“ dodáva
V. Pipišková.

Deťom sa z bazéna nechcelo
ísť, ešte chvíľu by šantili. ,,Je
to skupina od štyroch do šiestich rokov. Vo vode sa hráme,
učíme sa rôzne plavecké spôsoby. Pred touto skupinou boli
staršie deti, ktoré už plávať vedia.“
(el)

15

Hádzanárky prekvapili
Senecké hádzanárky, hrajúce
druhú najvyššiu súťaž, pokračujú v dobrých výsledkoch aj
po skončení jesennej časti ligy
(zimujú na druhej priečke). Zúčastnili sa na Slovenskom pohári
v Košiciach, kde sa dostali do
skupiny s dvoma prvoligovými
celkami – Košicami a Modrankou. ,,Hoci sme neboli v optimálnej zostave, dievčatá odohrali
veľmi dobré zápasy, bola som
milo prekvapená,“ informuje trénerka Viola Gaburová. ,,S Modrankou sme vyhrali vysoko 31:19,
a aj keď s Košicami sme prehrali
a do finále nepostúpili, výsledok
16:20 je veľmi dobrý. Pre hráčky
je to veľká skúsenosť. Výborne
zachytali brankárky.“ Trénerka
pochválila talentovanú 17-ročnú
Janu Šimaškovú, ale aj ťahúnku
družstva Katarínu Gilbert. ,,Veľmi
platnými hráčkami sú sestry Maťa
a Andrea Jurčovičové, ale i Dana
Mečírová. Mladšie dobre dopĺňajú skúsenejšie hráčky Noru Czukaovú, Beu Horváthovú, Denisu
Šufliarsku a Karin Číkovú.“ (el)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Erik Simon, Vanesa Lacsková, Dávid
Podmanický, Petra Mikocziová, Simon
Frühauf, Adam Marcell, Marián Szabo, Alexandra Arbetová, Filip Gálik, Samuel Filo,
Johanka Holubová, Alica Mácsodiová, Oliver Dobrovič, Richard Klásek

Manželstvo uzatvorili
Robert Jančovič - Silvia Bottová, Adrian
Múčka - Kristína Fülöpová, Peter Hajdúk
- Denisa Kalmárová, Stanislav Bordács Kristína Veszprémiová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Mária Barányiová (60), Dana Bašnárová
(60)

Klub dôchodcov
Juliana Fülöpová (85), Eva Cetková (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Mária Čuliková (65)

Program filmových
predstavení a kultúrnych
podujatí na december 2006
KINO MIER
Začiatok predstavení o 18. hod.

Navždy nás opustili
Ľudovít Kováč (1926), Ľudmila Dedíková
(1920), Peter Čech (1970), Gabriela Fürstenzellerová (1926)
Pred piatimi rokmi 10. decembra nás navždy opustil
Karol Horácsek. S láskou
na neho spomína celá rodina a priatelia.
Už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas, no zostali krásne spomienky v nás. Rok uplynie 20. decembra,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
svokor, deduško a pradedo Karol Horváth. S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
Vo veku 68 rokov nás 25.
októbra opustila naša drahá a milovaná mamička
Helena Gábrišová, rod.
Gulyášová.
Ďakujeme
všetkým príbuzným a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. S láskou spomínajú syn
Šaňo s Renatou a dcéry Helena a Mária
s rodinami.

28. štvrtok ŽENA MÔJHO MUŽA
Atraktívna žena zatiahne do života svojho manžela prostitútku... Hrajú: Gérard
Depardieu, Anne Fontaine a ďalší. FR,
MP, 110 min.
Vstupné: 60 Sk

21., 22. štvrtok – piatok LET´ DANCE
Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Každý si zaslúži šancu, splniť si svoje sny...
Tanečná komédia. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk

29., 30. piatok – sobota
NA DRUHEJ STRANE
Napínavý thriller režiséra Martina Scorseseho sa odohráva v Južnom Bostone,
kde polícia vedie vojnu s organizovaným
zločinom. USA, MN 15, 152 min.
Vstupné: 65 Sk

MESTSK É NOVIN Y

So smútkom v srdciach
a s láskou si spomíname na
nášho milovaného Karola
Bedeča, ktorého štrnáste
výročie úmrtia si pripomíname 26. decembra. Manželka s rodinou.
So smútkom v srdciach
a s láskou si spomíname na
našu milovanú Irenu Slovákovú, ktorej druhé výročie
úmrtia sme si pripomenuli
28. novembra. Smútiaca
rodina.
Dňa 12. decembra uplynul
rok, čo nás bez rozlúčky
náhle opustil náš milovaný
Ján Koščo. S láskou na
neho spomíname. Smútiaca rodina.

27. streda KLIK
Chceli by ste mať univerzálny ovládač
na svoj život? Výborná komédia. Hrajú:
Adam Sandler, David Hasselhoff, Kate
Beckinsale.
USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk

19. utorok ZAPICHNI TO!
Teenegerská komédia od scenáristky
filmu Bravo Girls! Jeff Bridges a zopár
správnych gym-násť-iek.
USA, MP, 103 min.
Vstupné: 60 Sk

23. sobota FIMFÁRUM 2
Rozprávok nie je nikdy dosť... a naviac,
toto nie sú hocijaké... Hrajú: Jan Werich,
Ota Janák. Rodinný animovaný film.
ČR, MP, 90 min.
Vstupné: 60 Sk

Márne ho naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú... Dňa 10. decembra uplynulo 28 rokov, kedy
nás navždy opustil náš
milovaný Tibor Piroška.
S láskou spomína manželka s rodinou.

Výstava
18. 12. – 22. 12.
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