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ŠPORT: Futbalisti FC Senec finále Slovenského pohára nezvládli

Fanúšikovia 
Slovana  vyvádzali
Už keď povzbudzovali na štadi-
óne Národného tréningového 
centra v Senci, šiel z nich strach. 
Približne tisícka fanúšikov Slova-
na ukázala, čo je to sila zdefor-
movanej masy. 
Po domácom zápase FC Senec 
– Slovan Bratislava sa niekto-
rí slovanisti nevpratali do kože        
a polícia v tejto súvislosti začala 
trestne stíhať 20-ročného Duša-
na  J. z Bratislavy. Obvinila ho 
z prečinu poškodzovania cu-
dzej veci. Po zápase 20. aprí-
la o 19.30 hod. spolu s ďalšími 
neznámymi osobami hádzali 
kamene do pohostinstva Krčma 
šport na Športovej  ul. v Senci. 
Sklo nebezpečne rinčalo - rozbili 
sklenenú výplň dverí, okno, aj re-
klamnú tabuľu. Majiteľovi krčmy, 
šéfovi seneckých futbalových 
fanúšikov, spôsobili Bratislavča-
nia škodu za približne desaťtisíc    
korún.                                     (el)

Karneval ožíva atrakciami
Jana Žilincová: Očakávame slovenský rekord v počte masiek
Tohtoročný  senecký karne-
val, ojedinelý na Slovensku, 
má byť výnimočnejší. Jeho 
duša Jana Žilincová pozýva 
všetkých na skvelú zábavu.

Aký bude karneval?
-Bude zážitkom pre deti aj   
dospelých. Chystá sa sloven-
ský rekord v počte masiek na 
jednom mieste, predsa sa  ne-
dáme zahanbiť!
Čo pre to musíme urobiť?
-Treba si pripraviť či požičať 
masky a prísť o 17.45 hodine 
29. júna do sprievodu na Lich-
nerovu ulicu. 
Pokračovať bude Štúrovou uli-
cou až k hlavnej bráne na juhu 
Slnečných jazier pri Drevenej 
dedine. Tam bude všetkých 
vítať Charlie Chaplin a Marylin 
Monroe. 
Ľudia bez masiek by sa medzi 

nich nemali zaraďovať.
Prečo?
-Aby ich dve asistentky pri brá-
ne mohli jednoduchšie spočí-
tať. Vyhlasovaniu rekordu sa 
budeme na pódiu venovať asi 
tridsať minút.
Kde bude hlavné pódium?
-Pri strednej bráne, na pries-
tore, kde býva súťaž vo varení 
gulášu či kolotoče.
Aké masky sa budú vyhod-
nocovať?
-Ceny budú pre hromadné 
masky žiakov, pre rodinnú 
masku, individuálnu a z naj-
väčšej diaľky. 
Avizovaný program je veľmi 

atraktívny. Na čo ste sa za-
merali?
-Bude to najpestrejší program 
v histórii karnevalu. Hlavnou 
postavou hudobnej scény je 
Dalibor Janda…
A čo sprievodné akcie?
-Tých je veľké množstvo. Už 
sprievod sľubuje dobrú zába-
vu. Lichnerkou sa bude ozývať 
mexická hudba, bude veselo. 
Uvidíme koče, kone, zbroj-
nošov, šašov i cirkosantov.  
Tešíme sa na rôznych živých 
maskotov, obrovské bábky 
Maskuzani, pantomímu, bike-
show. 

(pokračovanie na str. 2)

Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta za rok 2006 zľava: doc. MUDr. Jurajovi Kaušitzovi, CSc., 
a Štefanov Slezákovi. Cenu primátora získali Michal Ollé, Zuzana Mikulcová a MUDr. Jarmila Ožvoldo-
vá. (viac na str. 4)                                                                                                                 

Jana Žilincová



POZVÁNKA 
NA DEŇ DETÍ

Piccard Senec organizuje v spolupráci s ostatnými záchran-
nými zložkami (DM Resustic Slovakia, Záchranná služba Svet 

zdravia, Hasičský a záchranný zbor SR, Policajný zbor SR)    
a Spolkom seneckých podnikateľov pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí kultúrne a športové podujatie 
spojené s praktickými záchrannými ukážkami (policajná tech-

nika, technika hasičského a záchranného zboru, technika 
zdravotnej záchrany, potápačská technika)

 pre deti mesta Senec a okolia 
dňa 2. 6. na južnej strane Slnečných jazier v Senci.

Na tomto podujatí budú rôzne súťaže a atrakcie (lukostreľba, 
motorové člny, škola tanca a mnoho iných), hudba a tanec 
pre deti, ako i darčeky a občerstvenie pre deti a dospelých.
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Na juhu Slnečných jazier           
v Senci sa v sobotu 26. mája 
opäť bude variť guláš! Prezen-
tácia družstiev sa koná od 7. 
do 8.45 hod. Súťaž sa začína 
o 9. hod signálom a varí sa do 
12. hod. Podmienky pre súťa-
žiacich: zabezpečia si mäso a 
ingrediencie, minimálny počet 
súťažiacich v družstve sú dva-
ja, maximálne piati. Minimálny 

objem kotla je pätnásť litrov. 
Organizátor zabezpečí drevo, 
chlieb, misky, lyžice a servítky. 
Štartovné je sto korún. Kultúr-
ny program a dobrý guláš ur-
čite priláka Senčanov! Súťaž 
organizuje Spolok seneckých 
podnikateľov, výťažok použi-
je na charitatívne účely. Info: 
0911 601 829, 0903 210 677, 
0905 446 494, 0905 691 361.

Zapojte sa do súťaže!
Podaril sa vám svojím fotoaparátom urobiť zaujímavý, akčný 
či vtipný záber týkajúci sa života v meste Senec? Pošlite nám 
ho do redakcie na e-mail: sencan@senec.sk, alebo na adresu 
Mestský úrad, Mierové nám. 8, redakcia Senčan, 903 01 Senec. 
Zaradíme vás do súťaže. Na konci roka vyhodnotíme najlepšie 
fotografie, odmenou budú pekné ceny.                                    (r)

Karneval ožíva atrakciami
(dokončenie zo str. 1)
Na čo sa môžu tešiť deti?
-Na malom pódiu na Lichne-
rovej ulici bude zábavná show 
pre deti, chodúľová show Cirkus 
Obludárium, žonglérska show a 
vystúpi aj svetový rekordér v si-
lovom žonglovaní s tromi guľami 
Milan Roskopf.
Čím ožije veľké pódium na ja-
zerách?
-Zašantí si tam Baba Jaga Band 
a okrem už spomínaného Dali-
bora Jandu koncertovať bude 
aj Mango Molas. Určite zaujme 
aj málo vídaná UV Show – har-

mónia svetla a pohybu. Budú sa 
vyhodnocovať najlepšie masky 
a priestor dostane zápis do kni-
hy slovenských rekordov, ktorý 
– verím, vytvoríme.
Prichystali ste niečo pre  deti 
aj na malom pódiu – lodi?
-Môžu sa prejsť rozprávkovým 
lesom, stretnú sa s množstvom 
súťaží a zábavy, nudiť sa naozaj 
nebudú..
Kde bude diskotéka?
-Na celom brehu južnej pláže sa 
bude tancovať od 22. do 4. ho-
diny ráno.

Eva Lauková

,,Počasie si človek nevy-
berie,“ povzdychne si Lu-
pus - šéf klubu Red Barons                                    
a zahľadí sa na hrozivo vyze-
rajúcu oblohu. Prvý májový 
víkend prekvapil chladom              
i dažďom. Motorkárom, ktorí 
v Senci na Slnečných jaze-

rách otvárali sezónu, rovnako 
ako vlani počasie neprialo. Na 
akcii sa ,,premlelo“ do tritisíc 
ľudí, z nich asi osemsto so 
svojimi hrdými tátošmi. Prišli                                                                   
z Chorvátska, Slovinska, 
Srbska, Rakúska, Nemec-
ka i Česka a Slovenska, aby 

sa opäť stretli                     
a naštartovali 
sezónu rôznych 
akcií.  ,,Pripra-
vovali sme sa 
pol roka, bolo 
to fajn. Prvý raz 
som spokojný 
aj s činnosťou 
SBS, vedela 
si spraviť po-
riadok, väčšie 
problémy sme 

nezaznamenali,“ vraví Lupus. 
Už v piatok odpálili akciu na 
duniacich motorkách, z kto-
rých viaceré boli neuveriteľné 
skvosty. Zábava pokračova-
la do neskorej noci v piatok 
aj sobotu, hoci kvôli počasiu 
hrozilo, že baróni budú musieť 
spustiť krízový plán. Našťastie 
– hoci podchvíľou popŕchalo 
či pršalo,  nestriasala ich zima. 
A pritom viacerí sa na noc na-
tiahli v stanoch. Program dvoj-
dňového podujatia bol bohatý 
a pestrý, spievalo sa i súťa-
žilo. Motorkárska družina sa 
vraj poriadne rozrastá. Dovoz 
lacných kórejských motoriek 
spôsobil, že mnohí sa tvária 
ako drsní motorkári...                                        

Text a foto Eva Lauková

Opäť sa bude variť guláš

Na upršaných jazerách vrčali motorky Nový náčelník
mestskej polície
Novým náčelníkom Mestskej 
polície v Senci, ktorý vzišiel      
z výberového konania, sa stal 
34-ročný Ľuboš Hlaváč. Vý-
berové konanie, na ktorom sa 
zúčastnilo sedem kandidátov, 
pozostávalo z písomného psy-
chologického testu a individu-
álnych pohovorov. Ľ. Hlaváč 
pôsobil kedysi na Obvodnom 
oddelení PZ v Senci ako starší 
inšpektor poriadkovej služby. 
Potom od roku 1997 až do sú-
časnosti pracoval na Odbo-
re kriminálnej polície v Senci 
– oddelenia násilnej, resp. 
všeobecnej kriminality a na 
objasňovaní násilných a majet-
kových trestných činov.      (el)
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Pod lupou

Bitkári 
na Lichnerke
Polícia začala trestné stíhanie 
vo veci úmyselného prečinu vý-
tržníctva formou spolupáchateľ-
stva. Páchatelia sa ho dopustili 
tým, že 20. apríla po futbalovom 
zápase FC Senec – Slovan Bra-
tislava  medzi 21.40 a 22. hod. 
na Lichnerovej ulici blízko baru 
Lagúna napadli 27-ročného           
Martina Z., ktorého udreli do 
tváre. Spadol na zem a hlavu 
si buchol o obrubník. Druhého 
Senčana   27-ročného Vladimíra 
V. udreli do hlavy, sotili na zem 
a kopali do neho, pričom mu 
roztrhali nohavice. V súvislosti              
s týmto činom polícia predviedla 
šesť osôb, z nich troch páchate-
ľov.                                          (el)

Horela 
unimobunka
Škoda asi 40-tisíc korún vznikla 
pri požiari unimobunky na Strie-
bornom jazere v Senci. Požiar 
5. mája po 13. hod.  spôsobilo 
nedbalostné konanie nezná-
mej osoby. Vplyvom horúčavy 
sa na vedľajšej chatke roztopila 
vonkajšia žalúzia a časť strešnej 
krytiny. 

Kradol 
syry a čokolády
Nepoučiteľný je 19-ročný To-
máš H. zo Senca. Tento zatiaľ 
netrestaný a nezamestnaný bez-
domovec však môže vyfasovať 
basu za banálnu krádež. Polícia 
ho obvinila z trestného činu krá-
deže, keď 20. apríla asi o 19.50 
hod. v Bille ukradol dva syry 
Ementál v hodnote 72 korún. Pri 
odchode ho zadržal príslušník 
SBS. Za podobný čin dostal blo-
kovú pokutu 500 korún v marci 
tohto roka, keď mal chuť na 
sladké a rovnako v Bille ukradol 
čokolády za viac ako 400 korún.                     
A keďže sa oboch činov dopustil 
v priebehu jedného roka, môže 
ísť natvrdo za mreže.             (el)

Uzávierka májového čísla 
mestských novín Senčan 

je vo štvrtok 24. mája.

Polícia žiada občanov        
o spoluprácu pri pátraní 
po hľadaných osobách.

Na oboch vydal okresný súd 
príkaz na zatknutie. Akékoľvek 
informácie oznámte na telefón-
nom čísle 158, alebo na 0961 
523 155, v pracovné dni od 8. 
h do 15. h na telefónom čísle 
0961 523 390. Za prípadnú po-
moc ďakujeme.

Ladislav FARKAŠ, 36-ročný 
bytom Senec

Michael ŠUŠLA, 32-ročný 
bytom Senec 

1. mája privolali hasičov k požiaru šíriaceho sa smerom na Strieborné jazero. Horeli tam smeti, tráva      
a staré palety. ,,Chcem sa poďakovať seneckým hasičom za rýchly a účinný zásah, bez ktorého hrozilo, 
že oheň sa dostane až k záhradkárskej osade, resp. bytovkám na Zemplínskej ulici,“ uviedol obyvateľ 
tejto ulice Miroslav Škriputa.                                                                Foto pre Senčana Miroslav Škriputa

Pripravujeme: 
Detské ihriská
Detské ihriská a ich problémy rezonujú medzi 
obyvateľmi Senca čoraz silnejšie a častejšie.  
Je ich málo a veľká časť z nich je zdevastova-
ná. Rodičia si sami nepomôžu, dá sa tak uro-
biť iba v spolupráci s mestom, ktoré má určité             
zámery. 
Napíšte vaše otázky, pripomienky či pod-
nety na adresu: redakcia mestských novín 
Senčan, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, 
resp. na e-mail: sencan@senec.sk. 
Svoje príspevky môžete nechať aj na MsÚ           
u informátora.                                                  (r)

MESTSKÝ  ÚRAD V SENCI
organizuje

ZBIERKU OBNOSENÉHO ŠATSTVA
pre sociálne slabšie rodiny mesta

14. – 17. mája
v spoločenskej miestnosti Správy cestovného 
ruchu Senec na južnej strane Slnečných jazier 

(oproti hotelu AMUR), 
denne od 10. do 18. hod.

Záujemcovia si môžu prísť vyberať ošatenie     
v horeuvedenom termíne.

Veríme, že táto akcia nájde medzi občanmi 
pozitívnu odozvu a pomôžeme  tým,  

ktorí  to najviac  potrebujú.  
Ďakujeme.

Pre zranených priletel aj vrtuľník
Ťažká dopravná nehoda sa stala  popoludní 1. mája na štátnej 
ceste v smere Senec – Sládkovičovo. O 15.30 k nej privolali aj 
seneckých hasičov. Na mieste nehody – asi 20 metrov v poli sa 
nachádzal Renault Mégane prevrátený na strechu. Ťažko zrane-
ného vodiča odviezla sanitka a pre ďalšieho ťažko zraneného 
muža priletel vrtuľník. Ostatní traja spolujazdci vyviazli bez zra-
není. Osudnou sa pre mladých ľudí z Tvrdošoviec stala zrejme 
vysoká rýchlosť.                                                                       (el)

• Darujem zeminu z výkopu 
za odvoz. Lokalita Čataj. 

0905 829 749

Štafeta v Senci
Účastníci Celosvetového štafeto-
vého behu World Harmony  Run, 
ktorí chcú posilniť medzinárodné 
priateľstvo a porozumenie, zaví-
tajú do Senca, kde ich 7. júna o 
15. hod. privítajú aj na MsÚ. Bež-
ci nesú horiacu pochodeň ako 
symbol harmónie. Trasa prechá-
dza cez sto krajín sveta.  (r)
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Spomínali na
dávne udalosti
Koncom apríla uplynulo šesť-
desiat rokov odvtedy, ako ob-
čanov nášho mesta na základe  
Košického vládneho programu 
začali presídlovať do Maďar-
ska. Do ich obydlí prišli Slováci 
z Maďarska, väčšinou z oko-
lia Pitvarošu. Občania Senca 
sa usídlili v rôznych častiach 
Maďarska, napr. v okolí obcí 
Jánossomorja a Mágocs, či 
mesta Gödöllő. Presídlili tak 
asi 260 rodín. Tieto tragické 
udalosti si 28. apríla pripome-
nulo v Senci asi 100 presíd-
lencov a ich potomkov, keď sa 
stretli s rodinami zo Senca. Po 
pohostení v pastoračnom cen-
tre sa poprechádzali mestom  
a zúčastnili sa na svätej omši            
v rímskokatolíckom kostole, 
kde dekan Viliam Michalovič 
a kaplán Marián Szlovák zdô-
raznili potrebu zmierenia sa                       
a odpustenia. 

Régi eseményekre emlékeztek

Chvíľa pre vzácnych ľudí
Piatim Senčanom udelili Ceny mesta a Ceny primátora 
,,Tieto chvíle patria vzácnym     
a nezištným ľuďom, ktorí na 
rôznych postoch, v rôznych or-
ganizáciách pracujú nielen pre 
mesto Senec,“ týmito slovami 
sa prítomným na mestskom úra-
de prihovorila Helena Čajková 
a následne predstavila ocene-
ných. Cenu mesta za rok 2006 
mestské zastupiteľstvo udelilo  
doc. Jurajovi Kaušitzovi, ktorý 
v ťažkých životných situáciách, 
keď zradí zdravie, pomáha už 
dlhé roky nielen občanom Sen-
ca. Jeho práca má slovenský aj 

európsky rozmer. Už viac ako 
desať rokov je riaditeľom On-
kologického ústavu sv. Alžbety      
v Bratislave.
Cenu mesta získal aj Štefan 
Slezák. Za darcovstvo krvi (krv 
daroval nezištne už 81-krát) mu 
udelili Diamantovú plaketu prof. 
Janského.
Za zveľaďovanie futbalu v Senci 
dostal Cenu primátora Michal 
Ollé. Značnú časť svojho života 
obetoval športu, výchove mla-
dých futbalistov, organizovaniu 
športových podujatí. Od roku 

1976, kedy začal svoju tréner-
sku dráhu s vtedajším B muž-
stvom dospelých, až do roku 
2002, teda 26 rokov pôsobil ako 
tréner mládežníckych mužstiev 
v Senci. 
Ocenenie primátora získala aj 
MUDr. Jarmila Ožvoldová, 
ktorá už viac ako desať rokov 
je predsedníčkou Mestskej or-
ganizácie Matice slovenskej           
v Senci. Prevzala patronát nad 
celomestskými oslavami sv. Cy-
rila a Metoda a spevácky zbor 
MO Ms vznikol a pôsobí aj jej 

zásluhou. Ústredie MS v Marti-
ne ju v roku 2005 vyznamenalo 
Medailou Andreja Hlinku a Mar-
tina Rázusa.
Primátor ocenil aj Zuzanu Mi-
kulcovú. Patrí medzi zakladajú-
ce členky Ženského spevácke-
ho zboru pri Miestnom odbore 
Matice Slovenskej v Senci, kde 
spieva doteraz. Od počiatku 
fungovania zboru obetavo po-
máhala prácou i finančne na 
mnohých matičných akciách.    
V tomto roku sa dožíva vzác-
nych 80 rokov.       Eva Lauková

Oznam

Bližšie k občanovi
Okresná organizácia strany Smer – sociálna demokracia

v Senci otvorila svoju kanceláriu na Fándlyho ulici č. 1 
v Senci (Dom záhradkárov)

Kancelária je otvorená pre verejnosť každý utorok 
a štvrtok od  16,30 do 18,30 hod.

 Príďte sa porozprávať, poradiť, či posťažovať, ponúknite 
návrhy na riešenie problémov okolo nás.

Predstavitelia okresnej organizácie strany Smer – sociálna 
demokracia v Senci sa s Vami radi stretnú, vymenia 

si názory, informácie  a skúsenosti a pomôžu spoločne 
hľadať riešenia.           

Április végén volt hatvan éve annak, amikor az elfogadott Kassai 
Kormányprogram értelmében a szenci polgárokat kezdték kitele-
píteni Magyarországra. Házaikba magyarországi szlovákok jöttek, 
többnyire Pitvaros környékéről. A szencieket Magyarország külöm-
böző területeire vitték, pl. Jánossomorjára, Mágocsra és Gödöllő 
környékére is. Szencről kb. 260 családot telepítettek ki. Áprili 28-án 
volt az az emléknap, amikor kb. 100 kitelepített és leszármazottjuk 
jött el Szencre, hogy emlékezzenek ezekre a tragikus eseményekre. 
Miután a helyiek és a rokonok  megvendégelték őket a pasztorációs 
központban, sétát tettek a városban és utána részt vettek a szent-
misén a római katolikus templomban, ahol fogadta őket Michalovič 
esperes úr és  Szlovák káplán úr hangsúlyozta a megbékélés és        
a megbocsátás szükségességét.                               Gabriel Agárdy

OZNAM
UPSVaR v Pezinku, odbor slu-
žieb zamestnanosti, pracovisko 
Senec zrealizovalo Informač-
né a poradenské stredisko, 
určené všetkým uchádzačom 
a záujemcom o zamestnanie. 
Je v ňom bezplatný prístup na 
internet, charakteristiky povola-
ní, program Sprievodca svetom 
povolaní, Integrovaný systém 
typových pozícií, vzory žiadosti 
o zamestnanie, životopisov, mo-
tivačného listu, prehľad voľných 
pracovných miest, informačné 
letáky, odborná literatúra a pro-
pagačné materiály, odborne 
vyškolení poradcovia. Občania, 
ktorí si hľadajú iné zamestna-
nie, alebo ktorí majú záujem o 
poskytnutie odborných pora-
denských služieb, resp. služieb 
vzdelávania a prípravy pre trh  
práce, sa možu zaevidovať sa  
na úrade práce ako záujemcovia  
o zamestnanie. Viac informácií 
na pracovisku v Senci - Hurba-
nova 21, alebo na tel.: 02/4020 
2814, 02/4020 2838.

OZNAM
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, pracovisko Senec 
oznamuje širokej verejnosti, že svoje služby poskytuje aj záujem-
com o zamestnanie. Záujemca o zamestnanie môže byť každý ob-
čan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie je vedený v evidencii úradu 
práce ako uchádzač o zamestnanie.

Úrad poskytuje záujemcovi o zamestnanie bezplatne:
• informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach ich vy-
hľadávania • informácie o podmienkach vzdelávania a prípravy pre 
trh práce • informačné  a poradenské služby • odborné poradenské 
služby • výberové konania a burzy práce

ÚPSVaR sídli na Hurbanovej ulici č. 21 v Senci. 
Bližšie info na tel.: 02/4020 2812.
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Otvorili prázdninovú dedinku

Chorvátske mesto 
privítalo Senčanov
Na oslavách Dní mesta Senj  
a jeho patróna sv. Juraja sa  
v Chorvátsku zúčastnili aj pri-
mátor mesta Senec Karol Kvál, 
prednosta Henrich Polakovič, 
mestský poslanec Ladislav 
Nádaský a riaditeľ ZŠ Mlynská 
Vladimír Chríbik. Prijali pozva-
nie nového primátora mesta 
Senj Darka Nekiča (zosnulé-
ho bývalého primátora Zlatka 
Modriča si predstavitelia Sen-
ca uctili na cintoríne  kyticou 
kvetov) a jeho ponuku zinten-
zívniť družobné vzťahy. Prítom-
né boli aj delegácie  z družob-
ných miest Kőszeg (Maďar-
sko), Wielun (Poľsko), Parndorf 
(Rakúsko) a Vrbovec (Chorvát-
sko). D. Nekič sa život zaujímal 
o dianie v Senci a informoval aj 
o zmenách v prímorskom mes-
te Senj, ktoré ekonomicky vý-
razne napreduje. Chorvátsko 
sa má od budúceho roka stať 
členským štátom EÚ, o čo sa 

zasadzuje i Slovensko.
Mesto s tritisícročnou históriou 
a približne sedemtisíc obyva-
teľmi buduje novú biologic-
kú čističku, kanalizáciu a do 
roku 2010 asi dva kilometre od 
mesta povedie nová diaľnica. 
K. Kvál: ,,Pozvali sme predsta-
viteľov tohto mesta na naše 
kultúrno-spoločenské akcie, 
rovnako ich spevákov krás-
nych chorvátskych piesní, ako 
aj ďalšie kultúrne telesá. Mladí 
futbalisti si prídu zahrať aj na 
megaturnaj v Senci. 
Naším zámerom je výmena 
dovolenkárov s touto  pek-
nou destináciou s typickým 
skalnatým pobrežím, ako aj 
nadviazanie podnikateľských 
kontaktov.“ V. Chríbik, výborne 
hovoriaci po chorvátsky, po-
núkol spoluprácu v oblasti po-
čítačovej techniky a rozvíjania 
ďalších kontaktov so senecký-
mi školami.                         (el)

Farebná prázdninová dedinka 
(Holiday Village) otvorila 27. 
apríla po ročnom stavebnom 
úsilí svoje brány. Hneď v deň 
otvorenia prijala prvých hos-
tí z Poľska. A ohlasy sú veľmi 
pozitívne, návštevníci sa sem 
chcú vracať.
V blízkosti stanového kem-
pu na juhu Slnečných jazier                  

v Senci vyrástlo 52 apartmá-
nov s kapacitou 208 lôžok, po-
skytujú ubytovanie lacnejšie-
ho typu, ale na vysokej úrov-
ni. Prístup k nim je z hlavnej 
cesty v smere Senec – Reca. 
Ich dočasní obyvatelia majú                
k dispozícii reštauráciu, bufet, 
internet, malebné detské ihris-
ko, beach volejbalové ihrisko                                      

i tenisový kurt s umelou trá-
vou.
V ohradenej stráženej dedin-
ke s vlastnými parkovacími 
plochami a terasami pred 
domčekmi si na júl a august 
už rozobrali ubytovanie Česi. 
Kapacita v letnej turistickej 
sezóne je takmer zaplnená. 
Mimo sezóny  majú zatiaľ zá-

ujem predovšetkým Holanďa-
nia a Nemci. 
V Holiday Village bude celo-
ročná prevádzka, v školiacej 
miestnosti s didaktickou tech-
nikou ponúkajú  priestory na 
školenia, ale aj na rôzne firem-
né akcie. Konať sa tu budú aj 
rodinné či iné oslavy.

Text a foto Eva Lauková

Predstavitelia Senca a ich chorvátski hostitelia



Konečne im vyšlo počasie. Už 
od rána sa schádzali potápa-
či a milovníci jazera Guláška                
v Senci.
Renáta Dömötörová s deťmi 
prišli ráno medzi prvými a hneď 

sa pustili do roboty. Títo Sen-
čania vyzbierali asi 20 vriec!            
V jame sa nachádzal kočík aj 
ponožky, pneumatiky, výplne 
zo sedadiel, botasky, ale aj pod-
prsenka či nohavičky. Malá Re-
nátka zhodnotila pomoc: ,,Čo 
budeme doma sedieť...“
Ľudo Galovič z potápačského 
klubu Atol Senec, v ktorého 
modrom domčeku sa zišla skve-
lá partia, je rád, že po šiestich 
rokoch trvania akcie Ekologický 
deň, sa množstvo smetí znižuje. 
,,Kontajner, ktorý má desať ku-
bíkov, sme zaplnili asi do troch 
štvrtín.“

Pri modrom domčeku sa zišlo 
75 ľudí zo Slovenska, Moravy 
aj Česka, ale aj jeden prižene-
ný Egypťan. A hoci čistili brehy 
aj vodu Gulášky, zdôrazňovali: 
Ide nám predovšetkým o relax          
a kontakt, aby sme si pokecali 
a upozornili na to, čo sa deje. 
,,Každý si na Guláške robí, čo 
chce. Preháňajú sa tu frajeri 
na skútroch, málokto niečo re-
špektuje.“ 
A to ešte nevedel, že po večer-
nom popíjaní takýchto prírodu 
milujúcich ľudí zostane po nich 
na Guláške špina a plastové fľa-
še. Voda v Guláške mala asi štr-

násť stupňov, viditeľnosť v jaze-
re bola horšia. ,,Dlhodobo teplé 
počasie spôsobilo, že je v nej 
veľa rias a mikroorganizmov,“ 
vysvetľuje Ľ. Galovič. Potápači 
na túto krásnu časť seneckej 
prírody radi chodia, žasnú nad 
ňou všetci. V lete sa už tešia na 
turistov, ktorí prídu na skúšobný 
ponor. Aby nabrali odvahu po-
tápať sa, musia o. i. veriť aj tech-
nike.
Všetci svorne si pochvaľovali 
guláš, ktorého navarili asi 30 lit-
rov a veru v popoludňajších ho-
dinách už z neho nebolo nič. 

Text a foto Eva Lauková
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Ekologický deň spojili s relaxom

Ľudo Galovič
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Galanta privítala
štvrtákov
Galanta ponúkla v priestoroch 
Vlastivedného múzea veľa zau-
jímavostí a informácií pre ma-
lých seneckých zvedavcov zo 
4. D triedy ZŠ Tajovského. Pra-
covníci múzea ich oboznámili 
s vývojom prírody v okrese, 
ako aj s dokumentáciou a vý-
stavou rôznych zachovaných 
predmetov. Zaujímavosťou boli 
staré pečate a mince. V pries-
toroch múzea bola aj výstava 
prác žiakov ZUŠ v Galante. 
Seneckí žiaci navštívili aj rene-
sančný kaštieľ s historickým 
nábytkom, galériou i obradnou 
sieňou.                 MonŠkov

Stretnutie s priateľmi 
vo Veľkej Bíteši
Len pár kilometrov od Brna 
leží malé, takmer  štvortisícové 
mestečko Veľká Bíteš. Spolu  
s maďarským Györom je dru-
žobným mestom ZŠ Tajovské-
ho v Senci.  Do Veľkej Bíteše 
23. apríla smeroval autobus 
naložený športovcami (žiak-
mi) a pedagogickými pracov-
níkmi. Príležitosť si nenechala 
ujsť ani viceprimátorka Senca 
Helena Nemcová. 
Futbalisti hrali na štadióniku 
umiestnenom v malebnom 
prostredí moravskej prírody, 
basketbalisti zápolili v telo-
cvični a atléti bojovali na škol-
skom ihrisku s efektným tar-
tanom. Senec pozbieral všet-
ky prvenstvá, ale nezastreli   
priateľstvá, ktoré sú pre tieto 
stretnutia typické. Poobede 

si žiaci a pedagógovia pozreli    
v miestnom mestskom múzeu 
vernisáž výstavy pod názvom 
Stretnutie civilizácií.
Prezentovala práce všetkých 

troch družobných škôl. Z Veľ-
kej Bíteše sa vždy odchádza    
s príjemnými pocitmi. Rovna-
ko tomu bolo aj tento raz.

MonŠkov

Senec pozbieral všetky prvenstvá, ale priateľstvá zostali.

Láska k umeniu
O aktivitách ZUŠ v Senci sa 
už veľa popísalo. Známe sú jej 
výstavy výtvarného odboru, 
obľúbené sú vystúpenia lite-
rárno-dramatického odboru, aj 
koncerty žiakov. Úspechy, ktoré 
dosahujú žiaci na domácich aj 
zahraničných súťažiach, dáva-
jú tušiť, že pedagogický zbor 
je zložený z ľudí, ktorí svojmu 
„remeslu“ rozumejú. Potvrdzuje 
to aj počet žiakov prijatých na 
vyšší stupeň škôl s umeleckým 
zameraním. 
V apríli sme sa mohli presvedčiť 
nielen o kvalite pedagógov, ale 
aj o ich skutočnej láske k umeniu 
na koncerte v partnerskej ume-
leckej škole v Györi. Po spoloč-
nom vystúpení učiteľov oboch 
škôl nasledovala neformálna 
diskusia o práci a výchove s vý-
menou skúseností. Rozdiskuto-
vali sa podmienky ďalších spo-
ločných stretnutí a aktivít. 

(bv)

Majka ako Víla Amálka
Nacvičovala každý pondelok, no ,,potom som 
sa nudila a frflala,“ prezrádza svoju prípravu na 
prednes prózy na XV. ročníku súťaže s medziná-
rodnou účasťou Rozprávkové vretienko sedem-
ročná Majka Košecká, žiačka ZŠ Mlynská v Sen-
ci. S rozprávkou Víla Amálka skončila medzi 36 
žiakmi na 3. mieste. 
Na okresnú súťaž sa pripravovala s učiteľkou 
Annou Mikulovou, neskôr s Helenou Čajkovou 
(na obr.). Filozofka Majka sa aj sama zhodnotila: 
,,Keď som dala do toho šťavu, bolo to iné, pre-
cítené. A od Romana Pomajba som dostala dve 
pusinky, vraj by mal dal na prvé miesto.“
Majka porotu zaujala. H. Čajková: ,,Rozprávka 
bola pomerne dlhá, bol to od nej úžasný výkon. 
Texty dokáže vnímať mimikou. Je to veľký talent, 
sama si vie dotvárať a vymýšľať príbehy. Toto bola 
jej prvá sútaž.“                                                   (el) 

Žiakov fascinovali obušky aj hasiči

Chalani mali najväčší záujem o nepriestrelné vesty a obušky       
a dievčatá – napodiv – sa zaujímali o prácu hasičov. Dokonca 
prejavili záujem až tak, že sa vypytovali, či by aj ony nemohli 
robiť hasičky.
Na ZŠ Tajovského v Senci sa uskutočnila akcia v rámci prog-
ramu Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc. Na improvizova-
nom dopravnom ihrisku sa žiaci za účasti mestských policajtov 
oboznámili s riadením križovatky a dopravnými značkami, svoju 
prácu a riziká im priblížili hasiči. Zásluhou členiek Červeného 
kríža  si zase mohli vyskúšať aj poskytnutie prvej pomoci. Počas 
celého týždňa akcie deti maľovali na tému Moja cesta do a zo 
školy.                                                                       (text a foto el)
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Vzácne živočíchy 
v Senci
Viete, že v Senci sa vyskytu-
jú vzácne druhy živočíchov? 
Vzácne preto, lebo inde ich je 
pomenej, alebo nie sú vôbec. 
Môžeme byť hrdí,  že majú        
u nás životné podmienky                      
a prostredie, ktoré už inde zlik-
vidovali.  Tu sú niektoré z nich:
Ignorant odpadkový. Tento 
druh, ktorý má zrejme podob-
né problémy aj vo vlastnom  
brlohu, zanecháva po sebe na 
chodníkoch, trávnikoch, v jar-
koch či inde všelijaké pozná-
vacie znamenia. Teritórium si 
ako tchor vo dne v noci znač-
kuje papierom, plastovými fľa-
šami,  plechovkami od piva, 
nájdeme i škatule z pizze, ale 
aj  kóóópec nezničiteľných vy-
pľutých žuvačiek.
Prevracač lavičkový. Žije 
zvyčajne skrytým nočným ži-
votom. Hlavným poznávacím 
znakom jeho výskytu sú pre-
vrátené typické mestské betó-
nové lavičky. Je plachý, ťažko 
ho chytiť  a predpokladá sa, že 
z tohto zlozvyku vyrastie.
Hulič všadeprítomný. Stopy 
po tomto druhu nachádzame 
naozaj všade. Jeho život je 
zjednodušený, pohodlný: do-
fajčí a ohorok odhodí práve 
tam, kde sa nachádza. Je ako 
burina, vykynožiť ho je ťažké. A 
pozbierať jeho exkrementy dá 
viac ako Sizyfovskú námahu.
Parkovač trávnikový. Tento 
druh svoje správanie nijako ne-
skrýva. Poznávacím znakom je 
parkovanie na trávniku a to zá-
sadne aj vtedy, ak je nablízku 
voľné parkovisko. Predovšet-
kým exkluzívny druh nadmer-
ných rozmerov vraj vyvoláva 
strach aj u policajtov. Zostá-
va po ňom pováľaná tráva                 
a smrad trúfalosti.
Ak by ste aj vy našli nové dru-
hy živočíchov, smelo napíšte         
a pochváľte sa.                  (ľge)       

Dvojstanu pripravila 
Eva Lauková

Mnohí Senčania si určite všimli, že po uliciach 
Senca už popri krajniciach odstraňuje nečistotu 
nové zametacie auto značky Mercedes. Hod-
notu má približne 6,5 milióna korún a mesto ho 
získalo ako sponzorský dar. ,,Bude zametať ulice                   
a križovatky, chceme, aby mesto bolo čistejšie. 
Už dlhšie sme na získaní tohto stroja pracovali,“ 
vraví primátor mesta Karol Kvál. Niektorým vodi-
čom sa nepáči, keď musia ísť v aute za týmto ,,za-
metačom“ slimačím tempom. Na druhej strane sa 
však sťažujú, že je na uliciach špina...

Objem priestoru na nečistotu v tomto vozidle je 
šesť kubíkov. Auto má jednostranné zametanie, 
tvrdú agresívnu prednú kefu na zametanie kraj-
nice a vytrhávanie buriny.  Ďalšia kefa je valco-
vá a tretia guľatá. Špinavú krajnicu si auto najprv 
pokropí. Zametacia kefa nečistotu sunie do sacej 
trubice. ,,Tento systém už Nemci využívajú veľa 
rokov  a sú spokojní. Verím, že budeme aj my,“ 
dodal primátor.
Zametací voz má oranžovú farbu a pri práci za-
pnuté výstražné svetlá. Je dobre viditeľný.

Nový zametací voz už slúži

Mnohí Senčania frflú, že 
mesto je špinavé, že pre 
jeho čistotu sa málo robí. 
Opak je pravdou. Kupujú sa 
nové vozidlá a rôzne pomoc-
né stroje, mesto vychádza 
pri čistení v ústrety obča-
nom. Čistota mesta mnohým 
nedá spať: trápi predstavite-
ľov mesta, políciu, mamičky 
malých detí. Čo však robia 
nekultúrni ľudia? 

Produkujú špinu a nechávajú 
ju tam, kde sa im to práve hodí. 
A tak na trávnikoch nachádza-
me ohorky cigariet a všelijaké 
papiere, v jarkoch popri ces-
tách plastové i sklenené fľaše, 
rôzne obaly,  starý textil a na 
chodníkoch neskutočne veľa 
prilepených vypľutých žuva-
čiek, ktoré sa tam usadili snáď 
naveky... Objaví sa aj všeličo 

iné, čo sa ľuďom doma neho-
dí, resp. s čím sa im nechce 
zájsť ku kontajneru.
Na jednej strane je teda mes-
to, ktoré získalo nové zameta-
cie vozidlo, na lízing zakúpilo 
pick-up s úložným priesto-
rom na prevoz ľudí, techniky 
či vynášanie vriec.  Čaká sa  
na nový traktor s vlečkou. Na 
druhej strane sú ľudia.
Senec ako malé mesto má tú 
výhodu, že jeho obyvatelia 
môžu prísť na mestský úrad    
a požiadať o pomoc, upozorniť 
na neporiadok. V rámci mož-
ností sa im promptne vyhovie.

,,Mesto investuje do techniky, 
aby mohlo čistiť, kosiť. O jeho 
čistotu sa stará 21 ľudí.  Na 
starosti máme aj cintorín, ko-
síme trávniky, čistíme kanály, 
obrezávali sme stromy, začali 

sme sadiť kvety. Je toho dosť,“ 
približuje prácu vedúca odde-
lenia verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta Ing. Viera 
Kolozsváriová. Vraví: ,,Čisto-
te mesta by veľmi pomohlo, 
aby si ľudia sami čistili verejný 
priestor pred domami. Ak ide 
o mestský pozemok, budeme 
radi, ak nás na nečistotu upo-
zornia.“

Ofenzíva za krajšie mesto 
Senec nie je čistý. Kto nečistotu robí? Kto sa tvári, že špinu nevidí?
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,,Najhoršie je, že niektorí ľudia 
si pletú zberný dvor v Senci so 
smetiskom, ktoré je na Červe-
nom majeri,“ hnevá sa správca 
dvora Anton Koleno. Na druhej 
strane však kvituje, že mnohí 
sa už naučili prísť s odpadom           
a triediť ho do kontajnerov.
,,Začiatky však boli ťažké,“ vra-
ví chlap, ktorý na smeti rôzne-
ho druhu dohliada už dva roky. 
,,Našiel sa tu aj pohodený ska-
paný pes či  maštaľné hnojivo. 
Snažím sa ľudí prevychovávať, 
mnohí si dajú povedať, ale nie-
ktorí sa čertia, keď im nevyjdem 
v ústrety.“ To sa však nedá, veď 
plná tatrovka sutiny na tento 
dvor nepatrí. ,,Niektorí sa mi 
potom vyhrážajú, len biť a biť. 
Vyjdem v ústrety, ale len pri ma-
lom množstve. Stáva sa, že keď 
som na obedňajšej prestávke, 
či je po pracovnej dobe, vysypú 
smeti k plotu a zmiznú. Alebo 
ich nahádžu do vedľajšej siláž-
nej jamy, ktorá patrí družstvu.“ 
Aj v čase našej prítomnosti tam 
boli kusy betónu, záchodová 
misa, ale i sudy s nebezpečným 
odpadom. A. Koleno je dôsled-
ný, na dvor nepúšťa s odpadom 
stavebné firmy ani podnikate-
ľov.  ,,Veď mesto to musí platiť. 
Za mesiac sa aj tak naplní prie-
merne pätnásť kontajnerov, je-
den má sedem kubíkov.“
Ľudia najviac nosia starý náby-
tok, rozoberajú šopy, kuríny. Na 

jar a jeseň pribúda záhradkár-
sky odpad, teraz aj pokosená 
tráva. Bio odpadu je veľmi veľa. 
A. Koleno chce poďakovať tým, 
ktorí pochopili podstatu exis-
tencie zberného dvora.
Prinesený starý nábytok rozo-
berá a dá tým, ktorí chcú takéto 

palivo.  Mesačne ušetrí naplne-
nie snáď aj sto kontajnerov, čo 
šetrí peniaze nás všetkých. Veď 
mesto navyše, okrem  odvozu 
kontajnerov, platí aj družstvu 
prenájom priestoru pod zber-
ným dvorom – 200-tisíc korún 
mesačne.

Nachádzajú sa tu kontajnery na 
plast, bio odpad, papier, staveb-
nú sutinu, textil. Preberajú aj ne-
bezpečný odpad - elektroniku, 
staré autobatérie, ale i pneuma-
tiky. ,,Aj tu sa kradne,“ vraví                                                           
A. Koleno. Prelezú cez vetchý 
plot a vyberú z televízorov či 
chladničiek, čo sa dá. Potom 
mám problém dať to na likvi-
dáciu do Banskej Bystrice. No 
kradne sa aj vtedy, keď som 
prítomný. Ak príde viac ľudí na-
raz, hneď to niekto využije. Už 
mi ukradli aj desiatu,“ smeje sa    
A. Koleno a trochu odľahčuje 
tému. 

Už mu ukradli aj desiatu
Na zbernom dvore sa odpad od občanov triedi, firmy a podnikatelia prístup nemajú

Zberný dvor
Zberný dvor sídli v areáli bývalého družstva  na Reckej ceste. Od-
pad si tam môžu  obyvatelia odviezť sami, ale za mierny poplatok 
odvoz zabezpečí mesto (tel.: 0911 053 634). Zberný dvor je otvo-
rený cez pracovné dni od 8. do 16. hod. a v sobotu od 8. do 14. 
hod.)

Keď príde Anton Koleno do roboty, musí najprv spraviť poriadok. Vraví: ,,Ľudia chodia viac v sobotu, 
príde ich zhruba od 30 do 50.“

Farba v kontajneri
Jarné a jesenné čistenie mesta má už tiež svoju tradíciu. Obča-
nia si zvykli na pristavené kontajnery na jednotlivých uliciach. 
Niektorí to však zneužívajú. Aj naposledy – pod rúškom noci 
nosili do kontajnera vrecia sutiny, zeminu, ale aj sudy s farbou. 
Stalo sa to pri Štifte: sud sa otvoril, farba vytiekla do kontajnera, 
a keď sa vysýpal, zaliala aj plošinu auta odvážajúceho odpad. 
Šofér mohol akurát na niekoho nadávať.

Mamičky a ich detičky
Pekné nové námestie už tiež zažíva zaťažkávajúce skúšky. Tráv-
niky sú obsypané ohorkami cigariet, niektoré mamičky malých 
detí si plochy okolo stromčekov pomýlili s pieskoviskami. A keď 
dieťaťu treba ísť na záchod, poslúži trávnik. Ten, na ktorom sa 
iné deti hrajú. Skúsili ste už upozorniť, aby tak nerobili?... 

Drvič konárov, s ktorým po dohode príde mesto aj k obyvateľom.
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Základ: surové ovocie, 
zelenina a obilniny
MUDr. Mária Fulová: Jedálny lístok sa musí zostaviť podľa individuálnych potrieb
,,Našou potravinovou zá-
kladňou je surové ovocie, 
zelenina a obilniny. Surové 
zložky by mali tvoriť 75 per-
cent denného jedla, zvyš-
ných 25 percent môže, ale 
nemusí tvoriť tepelne spra-
cované (varené) jedlo,“ vraví 
Senčanka MUDr. Mária Fulo-
vá z poradne Škola verejné-
ho zdravia. Je propagátorka 
zdravej výživy a biologickej 
medicíny.

A ďalej radí: Dôležitý je príjem 
tekutín. Na pitie sú vhodné 
bylinné čaje, voda (vhodná je 
prevarená s trochou citróno-
vej šťavy) a zeleninové šťa-
vy. Ovocné šťavy podávame          
v menšej miere, hlavne ťažko 
chorým a tam, kde nie je mož-
né konzumovať ovocie, prí-
padne ovocné kaše. Tekutiny 
by sme mali piť po dúškoch 
(s výnimkou smädu, kedy sa 
napijeme do chuti), aby sa              
v zažívacích orgánoch stihli čo 
najlepšie využiť. Denná dávka 
je 1,5 – 2 litre tekutín.

Postupujeme aj individuálne
Jedálny lístok sa nedá zosta-
viť paušálne, musíme rešpek-
tovať zdravotný stav a želanie 
záujemcu alebo pacienta. 
Väčšina ľudí, ktorí chcú zme-
niť svoju životosprávu, nemá 
záujem len o surovú stravu, 
ale o vhodne skombinovanú   
a vyváženú stravu s doplnkom 
stravy varenej. Takto je zlože-
ný jedálny lístok v liečebných 
ústavoch v štátoch, kde sa 
aplikuje biologická medicína. 
Vhodným doplnkom liečeb-
nej životosprávy sú pravidelné 
odľahčovacie alebo pôstne 
dni.  Pre pacientov s niekoľ-
kými ťažkými ochoreniami je 
však prechod na surovú stra-
vu nevyhnutnosťou (aspoň na 
určité obdobie). V takýchto 
prípadoch musíme postupo-
vať individuálne, byť v kontak-

te s pacientom a starostlivo ho 
sledovať.

Osnova jedálneho lístka
Osnova, ktorú si záujemca 
alebo pacient môže prispôso-
biť svojim želaniam a možnos-
tiam: Ráno prijímame najprv 
tekutiny. Je prospešné zvyk-
núť si na šalviový čaj, ktorý 
podporuje a posilňuje činnosť 
pečene (v ranných a predpo-
ludňajších hodinách sa naše 
telo očisťuje od odpadových 
látok). Ak chceme urobiť čosi 

naozaj dôležité pre svoje zdra-
vie, tak 10 – 15 minút po čaji 
vypijeme pohár zeleninovej 
šťavy. Znovu pripomínam, že 
tekutiny pijeme po hltoch. Ak 
máme ráno málo času, šťavu 
si môžeme vziať aj do práce, 
najlepšie vo fľaši z tmavého 
skla. Po šťave si urobíme opäť 
malú prestávku a keď pocí-
time hlad, zjeme prvé jedlo 
– surové ovocie. Surové ovo-
cie jeme    v priebehu predpo-
ludnia dva až štyrikrát, vždy, 
keď sme hladní. Medzi 11. a 
12. hodinou, aspoň pol hodi-
ny po konzumácii posledného 
ovocia, zjeme 2 – 3 polievkové 
lyžice olejnatých semien ale-
bo 5 – 8 vlašských orechov. 
Denná dávka je 30 – 60 g.      

Orechy a olejnaté semená 
sa trávia pomerne dlho, pre-
to ich po 14. hodine už neje-
me. Okrem toho by sa nemali                                                          
v zažívacích orgánoch miešať 
s inými potravinami, lebo by 
sa čiastočne znehodnotili (re-
zance s makom alebo orech-
mi nám veľa nedajú).

Nezabúdajme na tekutiny
V priebehu predpoludnia vy-
pijeme aspoň 1 pohár slabé-
ho čaju alebo vody s trochou 
citrónovej šťavy. Ak predpo-

ludním cítime hlad, dajme si 
najprv 1 – 2 dcl tekutín, o 10 
minút už môžeme zjesť ovo-
cie. Tekutiny si dáme aj pred 
obedom, ak máme možnosť, 
vypijeme 1 – 2 dcl čerstvej ze-
leninovej šťavy (najmä pacien-
ti s dlhotrvajúcimi chorobami), 
po 15 – 20 minútach si dožičí-
me hlavný chod – veľký tanier 
zeleninového šalátu (20, 30                     

i viac dg, aby sme sa príjemne 
nasýtili). Pol hodinu po šaláte 
si môžeme dať prvé varené 
jedlo. Zásada je vždy zjesť 
najprv surové jedlo a až po 
prestávke na dosýtenie zjeme 
tepelne spracované jedlo, kto-
rého by malo byť o polovicu 
menej ako šalátu. Keď vyhlad-
neme v popoludňajších hodi-
nách, dožičíme si ovocie, ale-
bo zjeme porciu šalátu, ktorá 
nám zostala od obeda. Opäť 
nezabudneme na tekutiny.

Ľahké varené jedlo
Večeru pripravíme podobne 
ako obed. Ak je to možné ale-
bo potrebné zo zdravotných 
dôvodov, pripravíme si čerstvú 
zeleninovú šťavu. O 20 minút, 
alebo keď pocítime hlad, zje-
me najprv surový šalát alebo 
čerstvú zeleninu. Po prestáv-
ke, keď máme naozaj chuť na 
ďalšie jedlo, zjeme ešte ako 
doplnok večere ľahké varené 
jedlo, ktoré môžeme nahradiť 
polovicou šálky mrazenej ku-
kurice alebo hrášku, namoče-
nej a ochutenej pohanky ale-
bo tromi lyžicami naklíčeného 
obilia. Varené jedlá pripravuje-
me veľmi jemne – zeleninové či 
strukovinové polievky a omáč-
ky, zemiaky a ryžu natural na 
rôzne spôsoby – so šampiňón-
mi, so zeleninou, sójou alebo 
potravinovými doplnkami, ako 
sú výživové kvasnice, syr tofu, 
morské riasy atď. Ak neskôr 
večer pocítime hlad, zaženie-
me ho surovým ovocím. 

Spracovala 
MUDr. Mária Fulová

Takto zložená strava obsahuje všetky potrebné látky a má výraz-
ne podporný vplyv na očisťovanie vnútorného prostredia nášho 
tela a rovnako na posilnenie regenerácie – obnovy tkanív a orgá-
nov. A čo sa týka konzumácie mäsa, ak je niekto ťažko chorý, nie 
je vhodné. Inak platí zásada – nie často a nie veľa. Ako príloha    
k nemu sa podáva surová zelenina, ktorej má byť trikrát toľko 
ako mäsa. Ryžu so šalátom si môžeme dať neskôr. 
Kto má väčší problém, nech sa ozve na bezplatnej telefónnej 
linke: 02/4592 4319
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Brušný tanec ako liek a drvič tuku
Emília Baštová robí ženy krajšími, zdravšími a šťastnejšími
V miestnosti znela príjem-
ná rytmická hudba a ozýval 
sa odtiaľ smiech. Nikto sa 
neponáhľal, vládla pohoda.             
,,A teraz robíme veľké cunami, 
bruško vtiahnuť, plecia dole, 

pohyby treba precítiť,“ dáva 
inštrukcie cvičiteľka Milka 
Baštová. A sedem seneckých 
žien, ktoré prišli na tréning 
brušného tanca, sa snaží plniť 
jej pokyny. Inokedy ich býva 
aj štrnásť, ale nasleduje deň 
voľna a viaceré trávia dovolen-
kové dni.
Chvíľu oddychu využívajú na 
doplnenie tekutín. Cvičenie si 
vospolok pochvaľujú. Janka 
tvrdí, že až pomocou brušné-
ho tanca sa jej podarilo zho-
diť nadbytočný tuk z brucha. 
,,Darmo som cvičila aerobik, 
robila množstvo sklapovačiek. 
Nič nepomáhalo, až teraz 

sa mi to darí, a pritom krútim 
bokmi len tri týždne,“ vraví 
so smiechom. Ďalšia zo žien 
tvrdí, že ovisnutý zadok jej 
spevnel, je milo prekvapená. 
Aj keď sú ženy po cvičení, kto-
ré sa zväčša robí v miernom 
podrepe, unavené   (záťaž je 
predovšetkým na svalstve ste-
hien, zadku a chrbta), sú spo-
kojné. 
M. Baštová spomína ženy, 
ktoré nemohli otehotnieť                  
a po takýchto tréningoch sa 
im to podarilo. ,,Jednoducho 
brušný tanec a cviky pri ňom 
pomáhajú prekrviť a uvoľniť 
panvové dno, masírujú sa pri 

tom orgány v brušnej dutine, 
výborné pomáha v klimakté-
riu. Brušný tanec harmonizuje 
ženu, je to relax, aj pomoc.      
A keďže rada tancujem, spo-
jila som príjemné s užitočným. 
Niekto si povie – to je pre mla-
dé. Ale naopak, ak má – aj 
staršia žena problémy, môže 
začať.“ Brušný tanec a cviče-
nie sú pre ženy každého veku, 
bez rozdielu hmotnosti. ,,Keď 
sa tieto pohyby žena naučí, 
môže ich robiť aj doma pri 
varení či upratovaní,“ dodáva 
M. Baštová. Ženy sa pri tom 
môžu ,,vyzuť“ zo starostí , cítia 
sa lepšie. A o to predsa ide.

Cvičenie Pilates a jóga
Milka Baštová je lektorkou jógy a venuje sa jej už 20 rokov. ,, Ide  
o spojenie tela, mysle a dychu do harmonického celku. Keď je 
človek v harmónii, cíti sa oveľa lepšie.“ Pri tomto cvičení si kaž-
dý určuje tempo svojím dýchaním sám v závislosti od fyzického 
zdravia, kondície. Naučí sa princípy, jednoduchú zostavu, ktorá 
vystačí na to, aby bol v pohode. A aké má cvičiteľka spätné väz-
by? ,,Úžasné, je to pre mňa povzbudenie, keď sa ľudia cítia prí-
jemne a zlepšuje sa im zdravotný stav. Mám cvičencov  každého 
veku. Netreba sa nechať odradiť.“
Táto energiou sršiaca žena sa venuje aj súboru cvičení Pilates, 
ktorý vychádza z rehabilitácie i poznania jógy. Precvičujú sa pri 
ňom hlboké svaly, o ktorých ani nevieme, že ich máme. Odbú-
rava sa stres a o. i. chrbtica, ktorú devastuje sedavá práca, sa 
postupne ozýva čoraz menej. M. Baštová podľa potreby ušije 
hodiny na mieru. ,,Netreba o tom len čítať, treba to skúsiť,“ pozý-
va mužov aj ženy. Vie, o čom hovorí.

Text a foto Eva Lauková

Senčanka obhájila zlaté pásmo
Na krajskej súťaži malých dychových orchestrov v Šenkviciach 15. 
apríla senecká dychovka Senčanka znovu obhájila zlaté pásmo,       
a čo viac, Senčanka mala lepšie bodové hodnotenie ako pred dvo-
ma rokmi v Pezinku. Práve senecká dychovka sa môže pýšiť aj tým, 
že  jej členovia – krídlovkári Karol Tučnovič a Anton Jendek získali 
ocenenie za najlepší prednes povinnej skladby. Síce hrajú aj v iných  
dychovkách, ale obaja sú Senčania a mesto môže byť právom na 
nich hrdé. Dychovka a mambo?! Rytmy tohto temperamentného 
tanca si Senčanka zahrala na súťaži v skladbe Trubkárske mambo. 
Neoceniteľnú odbornú pomoc pri nacvičovaní tejto skladby posky-
tol majster Zdeněk Macháček. Patrí mu veľká vďaka.  Na koncertoch 
Senčanky je každý vítaný. (km)

Majáles Majáles Majáles

Klub dôchodcov v Senci pozýva na Majáles dňa  30. mája 
(streda) v čase od 16. do 22. hod. Vstupné 70 Sk.

O večeru, občerstvenie a hudbu je postarané.
V prípade záujmu sa prihláste u pani Kloknerovej 

v klube dôchodcov.

Emília 
Baštová
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Deň poézie
Ferenc Buda - básnik, laureát Kossuthovej ceny, bol hosťom Senca pri 
príležitosti Dňa poézie. S básnikom prišiel ja jeho syn Ádám Buda, ktorý 
zahral na historických hudobných nástrojoch, predniesol a spieval otco-
ve básne. Výber z básnikovej poézie zostavila Ágnes Bárdos. Vystúpili 
aj členky literárneho krúžku Kincskereső. Program moderovala Katalin 
Kulcsár, redaktorka rozhlasu z Budapešti. Organizátormi literárneho ve-
čera boli mestská knižnica, OV a MO Csemadok. Podujatie podporilo aj 
mesto Senec.                                                                                      (pm)

A Költészet Napja
Buda Ferenc Kossuth-díjas költő 
volt a vendége az idei szenci Köl-
tészet napi irodalmi estnek, áprílis 
16.-án a Nosztalgia étteremben. 
A költőt elkísérte énekmondó fia 
Buda Ádám, a beszélgetést Kulc-
sár Katalin a Magyar Rádió irodal-
mi szerkesztőségének munkatár-
sa vezette. A költő verseiből Bár-
dos Ágnes előadóművész adott 
elő egy csokorra valót és felléptek                                                               
a Kincskereső irodalmi kör tagjai. 
Az esten szép számban megjelen-
tek a költészet barátai, kedvelői, 
nagyon sok fiatal alap-és középis-
kolás diák, Szenc környékiek, 
szenciek, sőt távolabbról, Újvár-
ból is volt ak résztvevők. A sikeres 
rendezvény szervezői, a Városi 
Könyvtár, a Csemadok Területi 
Választmánya, városi szervezete, 
támogatói 
Szenc városa, valamint Sebők 
György, a SZMAK klub vezetője 
voltak.

Vľavo básnik Ferenc Buda prišiel do Senca aj so synom Ádámom. 
V strede redaktorka rozhlasu v Budapešti Katalin Kulcsár.

Spevácky zbor Belcanto koncertom v evanjelickom kostole v Senci pripravil 22. apríla pre mnohých 
príjemné chvíle. Tento acapella spevácky zbor pod vedením dirigenta Mgr. art. Jána Procházku udr-
žuje v Senci tradíciu sakrálnej hudby. Na koncerte odzneli piesne z rôznych štýlových období, napr. 
z obdobia romantizmu, byzantský liturgický spev, moderný spirituál, nápevy z Taizé, ale aj slovenské 
ľudové piesne vo východoslovenskom nárečí.                                                    (MV) foto: Miro Škriputa

Poznaj slovenskú 
reč
Obvodné a krajské kolo súťaže 
Poznaj slovenskú reč sa usku-
točnilo 14. marca na ZŠ s vy-
učovacím jazykom maďarským 
A. M. Szencziho v Senci. Žiaci 
súťažili v reprodukovaní po-
čutého textu, preukázali svoju 
bohatú slovnú zásobu a vý-
slovnosť vo voľnej tvorbe textu 
na danú tému. Porota hodno-
tila vypracovanie a prednes 
témy, ale aj smelosť prejavu                            
a správnu slovenčinu. Umies-
tenie žiakov A. M. Szencziho 
- obvodné kolo I. kategórie (4. 
ročník): 1. Juraj Nagy, 2. Ag-
neša Mináriková, krajské kolo 
I. kategórie: 3. Juraj Nagy, 
obvodné kolo II. kategórie 
(8. ročník): 2. Viktória  Ballá-
nová, 3. Gabriela Kamenárová, 
krajské kolo II. kategórie: 3. 
Viktória Ballánová.

Ismerd meg 
a szlovák nyelvet 
verseny
Március 14-én az iskolánkban 
zajlott az Ismerd meg a szlo-
vák nyelvet verseny körzeti és a 
kerületi  fordulója. A versenyzők-
nek be kellett mutatniuk szlo-
vák nyelvi képességeiket. Az 
első fordulóban a hallot szöveg 
reprodukálása, majd az adott 
témában saját szöveg alkotása, 
valamint megadott hívószavak-
kal történet szerkesztése volt 
a feladatsor. Mindhárom fela-
datsor az aktív szókészletet, 
helyes ejtést, valamint a bátor 
kiállást volt hivatott bemutatni. 
A bírálóbizottság tagjai a verse-
nyfeladatok teljesítésének töké-
letességét figyelte. Minden ta-
nuló igyekezett tudása legjavát 
nyújtani. Tanulóink eredményei 
- körzeti forduló eredményei az 
I. kategóriában (IV. évfolyam): 
1. Nagy György, 2. Minárik Ág-
nes, kerület forduló eredményei 
az I. kategóriában (IV. évfoly-
am): 3. Nagy György, körzeti 
forduló eredményei a II. kategó-
riában (VIII. évfolyam) 2. Ballán 
Viktória, 3. Kamenár Gabriella, 
kerületi forduló eredményei a II. 
kategóriában (VIII. évfolyam): 
3. Ballán Viktória 

Mgr. Horváth Magdaléna

Oslavovali Deň matiek
Obyvatelia nášho mesta pod patronátom  SMK- 
MKP podľa starých zvykov v prvú májovú nedeľu 
oslavovali Deň matiek. Maďarskí spoluobčania  
videli milé vystúpenia škôlkarov, žiakov základ-
nej a strednej školy, ako aj rôznych kultúrnych 
spolkov z nášho mesta.

Anyák Napját ünnepelték
Városunk polgárai a szenci Magyar Koalíció Párt-
ja szervezésében a régi hagyomány szerint má-
jus első vasárnapján ünnepelték Anyák Napját.         
A kultúrház megtelt, az édesanyákat köszön-
tötték az óvodások, alapiskolások, középiskolá-
sok  és városunk más kultúregyesületei.      (ag)
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Váltson a kevés

Legyünk már sokan! ez illik végre,
templomban, utcán mind odaérve,
sok a hely... vár ránk: szív, lélek, gyere,
mind ott legyen ö, mert ott a helye!

Vonaton éppúgy, mint ringó hajón,
földeken, mezőkön, sok kitárt ajtón,
virágok útján, jövő években,
végre már sokan! mint szem kévékben.

Legyen tanterem gyermekkel bőven,
a sok napsugár: ne lemenőben,
teljen a pohár csordultig mindig!
remények, hitek bőségünk hintik.

Váltson a kevés végre már sokra,
legyen sok serleg, de egy se csorba!
áldott búzaszem ne maga keljen,
hívó visszhangra a SOK feleljen!

Szék, kert és lóca ne legyen elég.
nemzet a drága: igaz nagy felség
hadd tudja végre- SOKASODNI kell!
Csak a sok győz majd, kevés elszelel!

Mindig csak sokan, mert van hely bőven
a földön többnek, nem temetőkben!
ne fogyjon a jó, erjedjen,forrjon,
legyünk már többen! vég nélkül,folyton!

Oltsuk csak a jót, hadd szaporodjon,
legyen már a sok! kevés maradjon,
szív és a lélek  ezt tudja, bírja,
legyünk már sokan: jövőnk ezt hívja!

Mgr. Katona Roland

Meghívó
„Leveles a május,virágos a rét.

Majálisra menni jaj, de csuda szép.“

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola  
vezetősége, és az alapiskola mellett 

működő  szülői tanács szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját, 

barátait, ismerőseit 
2007. május 25-én 

az iskola területén megrendezésre 
kerülő MAJÁLIS-ra.

Zenéről és frissítőről gondosgodunk.  
A belépődíj felnőtteknek 70,- Sk

Rossz idő esetén  a mulatság az isko-
la épületében lesz megtartva. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Porotu nadchol delfín
Študenti Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci sa zúčastnili na viace-
rých významných celoslovenských súťažiach. Annamária Špótová sa v Košiciach na súťaži 
Pekná maďarská reč dostala medzi sedem najlepších, ktorí budú súťažiť v maďarskom 
mestečku Sátoraljaújhely.  Gymnazista Gábor Szabó úspešne reprezentoval vo finále Reci-
tačnej súťaže Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. Najväčší úspech dosiahla gymnazistka 
Lucia Lengyelová, keď zvíťazila v environmentálnej súťaži v Bratislave. Obhájila tak vlaňaj-
šie prvenstvo. Porotu nadchol jej návrh plagátu s obrázkami delfína. Veľmi ju to potešilo. 
,,Ekológia ma zaujíma, chcela by som sa jej venovať aj počas ďalšieho štúdia.“

Zľava Lucia Lengyelová, Gábor Szabó, Annamária Špótová

Stoj! Pozor! Voľno!
Pravidlá cestnej premávky, ktorými sa riadi 
premávka po cestách, obsahujú veľa ustano-
vení, z ktorých niekoľko musíme poznať a do-
držiavať ich aj my, žiaci. V rámci Európského 
svetového dopravného týždňa naša škola or-
ganizovala rôzne aktivity. Žiaci prvého stupňa 
navštívili dopravné ihrisko v Šali. Dlhé roky 
sme neorganizovali podobnú aktivitu. Deti sa 
oboznámili s dopravnými značkami a predpis-
mi, svoje poznatky precvičovali aj v praxi na 
ihrisku.  
Žiakom druhého stupňa študentský parlament 
zabezpečil prednášku o bezpečnej doprave. 
V rámci témy sa zaoberali aj otázkou ochrany 
životného prostredia a príčinou dopravných 
nehôd. Ďalšie časti akčného plánu sa realizo-
vali na triednických hodinách. Žiaci si pripravili 
referáty, zaujímavé články, správy týkajúce sa 
dopravy. 
Študentská samospráva pripravila nástenku    
s danou tematikou. Aktivity ukončíme náv-
števou vystavenej techniky dopravnej polície        
a hasičov.

Študentský parlament
ZŠ s vjm A. M. Szencziho

Állj! Vigyázz! Szabad! 
A közlekedési szabályok, melyek a közúti 
közlekedést irányítják, sok olyan előírást is tar-
talmaznak, amelyek közül nekünk, tanulóknak 
is ismernünk és követnünk kell néhányat. Az 
Európai Közlekedési Világhét alkalmából az 
iskolánk sokrétű rendezvénysorozatot szen-
telt a témának. Az alsófok tanulói Vágsellyén 
közlekedési pályán ismerkedtek a szabályok-
kal és gyakorlati alkalmazásukkal. Mivel tanu-
lóink még nem vettek részt ilyen oktatóprogra-
mon,  arcuk, szemük ragyogott az örömtől. A 
másodfok diákjainak a diákparlament értékes 
ismeretterjesztő előadást tartott. A közleke-
déssel kapcsolatos előadás keretén belül fog-
lalkoztak a ökológiai kérdésekkel és a tömeg-
katasztrófák okaival is.  Az osztályfőnöki órák 
keretén belül a tanulók beszámolókat készí-
tettek, érdekes írásokat ollóztak össze a napi 
sajtóból, faliújságokat készítettek a témával 
kapcsolatban. A rendezvénysorozat befejezé-
seként  tanulóink részt vesznek a közlekedé-
srendészet  valamint a tűzoltóság közlekedési 
eszközeinek kiállításán.

Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
Diákparlamentje

A zsűrit a delfin hatotta meg
A szenci magyar tannyelvű szakközépiskola és gimnázium diákjai több fontos szlovákiai 
versenyen vettek részt. A kassai Szép Magyar Beszéd versenyén Spót Annamária az első 
hét között végzett, akik a magyarországi Sátoraljújhelyen fognak versenyezmi. A rimas-
zombati Tompa Mihály szavalóverseny döntőjében Szabó Gábor képviselte a szenci Gim-
náziumot. A legnagyobb sikert Lengyel Lucia gimnazista érte el, amikor Pozsonyban meg-
nyerte a környezetvédelmi versenyt  és ezzel megvédte tavaji első helyezését. A zsűrit az 
ő delfines plakátja hatotta meg, aminek nagyon megörült. „A környezetvédelem nagyon 
érdekel, tanulmányaim alatt ezzel szeretnék foglalkozni“ – mondta.                             (SAL)
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Deti z materskej školy Kysuc-
ká sa v apríli oboznamovali 
nielen s pravidlami dopravy, 
ale získali aj poznatky a ná-
vyky potrebné na prežitie pri 
vzniku mimoriadnej udalosti. 
,,Pre deti to má veľký význam,“ 
hovorí riaditeľka Kvetoslava 
Kováčová. ,,Je dôležité, aby 
poznali varovné signály, úni-
kové cesty, aby boli v rôznych 
situáciách disciplinované. 
Aby sa vedeli chrániť, pomá-
hať druhým a nebáli sa použiť 
ochranné pomôcky.“ 
Zaujímavým spestrením pre 
deti bola ukážka činnosti zá-
chrannej zdravotnej služby.
,,Za dôležité považujeme aj 
znalosť základných pravidiel 
cestnej premávky a bezpečné 
správanie sa detí v rôznych 
situáciách,“ dodáva K. Ková-
čová. ,,Ak dieťa urobí chybu, 
druhú šancu nemusí dostať. 

Na vychádzkach pozorujeme 
dopravný ruch, rozprávame 
sa o dopravných značkách, 
základných pravidlách cest-
nej premávky. Rozlišujeme              
a zdôvodňujeme význam do-
pravných prostriedkov, svetel-

nej signalizácie. Deti sa musia 
naučiť odhadnúť vzdialenosť 
vozidla a jeho rýchlosť pri pre-
chádzaní cez cestu.“ V týždni 
zvýšenej bezpečnosti na ces-
tách deti navštívili aj dopravné 
ihrisko v Galante.                 (r)

Učili sa zvládať riziká Ulicami Senca
Viete, po kom je pomenovaná 
ulica, kde bývate?

Ulica Jána Hollého – básnika, 
katolíckeho kňaza, člena skupi-
ny národnobuditeľských intelek-
tuálov – bernolákovcov, prekla-
dateľa z antických jazykov. Muž 
európskeho formátu, nepodkup-
ný nijakou mocou. Narodil sa na 
Záhorí v Borskom sv. Mikuláši    
v r. 1785. Vážime si ho a spomí-
name na neho ako na básnika, 
ktorý svojimi dielami uviedol 
do života nový spisovný  jazyk 
– bernolákovčinu.  Ocenenie si 
zaslúžil aj ako pastier svojich 
farníkov.  Vždy bol ochotný slú-
žiť bohoslužby, ísť do filiálok za 
chorým či zomierajúcim. Chodil 
na koni a cez brod Váhu, často 
mokrý od kolien dolu slúžil bo-
hoslužby v zamrznutých topán-
kach a reverende.
Život dožil na Dobrej vode. Tu dal 
odobrenie štúrovskej slovenčine 
a tu mu päť rokov po smrti posta-
vili pomník (1854).             (H.Č.)
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Vabank okliešteného 
mužstva nevyšiel
Futbalisti FC Senec prehrali vo finále Slovenského pohára so Zlatými Moravcami 0:4

,,Táto prehra nás ešte dlho 
bude mrzieť,“ vraví kapitán fut-
balistov FC Senec (hrajúcich 

najvyššiu Corgoň ligu) Ľubo-
mír Guldan po prehre vo finále 
Slovenského pohára s prvoli-

govým FC ViOn Zlaté Moravce 
0:4 (0:1). ,,Predovšetkým ten 
gólový rozdiel je privysoký.     
V závere zápasu, keď sme 
prehrávali už dvojgólovým roz-
dielom, sme sa snažili situáciu 
zvrátiť a otvorili sme hru. A tak 
sme ešte dva góly inkasovali. 
Vabank nevyšiel.“
Pritom Zlaté Moravce boli po-
merne prijateľný súper, ,,šan-
ce boli 50:50. Vedeli sme, že 
ViOn má skúsené zohrané 
mužstvo. Nám viacerí skúsení 
hráči odišli, mladí sú síce ši-
kovní, ale skúsenosti im ešte 
chýbajú. No aj tak sme si trú-
fali. Do prvého gólu bol zápas 
vyrovnaný, nešťastný z neho 
bol brankár Jano Novota.        
A pritom to bol práve on, kto 
v predchádzajúcich dvoch po-
hárových stretnutiach hviez-
dil, keď v rozstrele zlikvidoval  
penaltu a ďalšiu sám vsietil. 

Trikrát sme postupovali na pe-
nalty. Súper mal aj kus šťastia, 
ktoré akoby sme si už my vy-
čerpali. Oni čo strela, to gól.“ 
Tréner Jozef Valovič príliš so 
zostavou špekulovať nemo-
hol. Skúsených hráčov má 
málo, navyše najlepší strelec 
Erik Takáč pre žlté karty ne-
mohol nastúpiť. V obrane sú 
tiež diery. Od začiatku zápasu 
hral síce v zálohe aj skúsený 
Vlado Rožník, ale operované 
koleno ešte stopercentnú zá-
ťaž neznesie.
Tréner a spolumajiteľ klubu    
J. Valovič nespustil po zápa-
se hromy-blesky. Ľ. Guldan: 
,,Poďakoval sa nám, že sme 
spravili pre senecký futbal za 
dva roky veľmi veľa.“  Sklama-
ný bol aj majiteľ klubu Daniel 
Jammer, avšak jeho Hlavy 
hore, ide sa ďalej! hráčom 
dobre padlo.        Eva Lauková

Jarko Antalič na víťaznom stupni
Osemročný Jarko Antalič zo 
Senca sa v Šenkviciach na 
jedných z pretekov o Malokar-
patský pohár prvý raz postavil 
na víťaznú debnu. Skončil vo 
svojej kategórii 8- až 12-roč-
ných druhý (pritom je najmlad-
ší) a vzdychol si: Konečne! Mal 
ukrutánsku radosť. A pritom 
po prvom kole tejto súťaže sa 
mu do očí tlačili slzy. Skončil 
v ňom štvrtý po tom, ako mu 
motorka v jednej zo zákrut 
zapadla do blatistého terénu.         
V druhom kole však exceloval, 
vyhral ho. Táto trať je známa 
tým, že je dosť ťažká technic-
ky, aj rýchla. Otec Jaroslav 
mal pred súťažou aj trochu 
obavy, pretože rok predtým 
zažil Jarko na štarte šok, keď 
sa zrazil so súperom a prikryla 
ho motorka...
Na otázku, či jeho syn dostal 
ako odmenu aspoň upečený 
koláč, sa otec ohradil: ,,Kdeže, 
my to robíme pre šport samot-

ný, pre radosť. Žiadne odme-
ny sa nedávajú.“ Jarkovi stačil 
pekný pohár za umiestenie. 
Ten bude pamätný. ,,Je veľmi 
ctižiadostivý,“ vraví o synovi 
otec. ,,Vie, že je rýchly a všet-
kým to chce dokázať. Len šťas-
tie akosi štrajkovalo, až v Šen-
kviciach sa na neho usmialo.“ 
Už na pretekoch Slovenského 
pohára v Žiline, ktoré sa konali 
pred Šenkvicami, Jarko  v kon-
kurencii Maďarov, Poliakov a 
Čechov skončil celkovo piaty, 
ako najlepší Slovák. No a po 
Šenkviciach si druhé miesto 
zopakoval v Šaštíne.
Žiak druhej triedy na ZŠ Tajov-
ského v Senci sa na motorku 
prvý raz posadil, keď mal päť 
rokov. Previezol sa a – bolo to. 
Na svojej motorke KTM 65 tré-
nuje aspoň dva razy do týždňa 
v Senci v bývalej tehelni. Chce 
zbierať úspechy. Pár z nich už 
okoštoval a chutili.

Text a foto Eva Lauková
Smutný Jarko Antalič po prvom kole na pretekoch v Šenkviciach. 
Napokon sa postavil na strieborný stupienok.

foto tlačová agentúra SITA

Súboj Ľubomíra Guldana (FC Senec) a Petra Kuračku (ViOn). 
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Program na máj
KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení          
je o 18. h.

12. a 14., sobota a pondelok
ODSÚDENÍ ZOMRIEŤ: OTVORENÉ MORE 2
Film inšpirovaný skutočnou udalosťou. Tak 
blízko nikdy nebolo tak ďaleko... Začína sa 
peklo, ktoré si neviete predstaviť! Thriller. 
Nem., MN 15, 95 min.

Vstupné: 65 Sk

15. utorok    DREAMGIRLS
Jeden svet všetko zmení. Tŕnistá cesta za slá-
vou v podaní dievčenského tria, jeho vzostupy 
a pády. USA, MP, 130 min. 

Vstupné: 60 Sk

17. štvrtok    ROCKY BALBOA
Nič sa nekončí, kým sa to skutočne neskončí. 
V hlavnej úlohe Sylvester Stallone. USA, MP,  
102 min.

Vstupné: 60 Sk

19., 20., sobota – nedeľa
PRÁZDNINY PÁNA BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas. Verte, že 
po dovolenke strávenej s pánom Beanom - už  
bez neho a pochopiteľne i bez jeho macíka 
- nebudete chcieť nikam jazdiť. USA/VB, MP, 
100 min.

Vstupné: 65 Sk

21., 22., pondelok – utorok 
MOJA SUPER EX
On jej zlomil srdce. Ona jemu všetko. Toto nie 
je film o super hrdinoch - je to komédia. USA, 
MP, 97 min.

Vstupné: 60 Sk

24. štvrtok    LET´S DANCE
Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Každý si 
zaslúži šancu splniť si svoje sny. Tanečná ro-
mantická komédia. USA, MP, 100 min.

Vstupné: 55 Sk

26., 27., sobota – nedeľa    SAW III.
Budete omdlievať hrôzou. Horor, thriller.  USA, 
MN 15, 107 min.

Vstupné: 65 Sk

28. pondelok    KRVAVÝ DIAMANT
Hľadá sa vzácny ružový diamant – kameň, kto-
rý dokáže meniť život, alebo ho ukončiť. USA, 
MP 15, 143 min.

Vstupné: 65 Sk

29. utorok   ZVÁDZANIE NEZNÁMEHO
Čo všetko dokážete urobiť, aby ste udržali ta-
jomstvo? Sexy thriller. USA, MP, 115 min.

Vstupné: 60 Sk

31. štvrtok    NOC V MÚZEU
Fantastické dobrodružstvo sa začína vo chvíli, 
keď sa zatvoria dvere za posledným návštev-
níkom a zdanlivo nehybné exponáty si začnú 
užívať. USA, MP, 100 min., český dabing

Vstupné: 50 Sk

Kultúrne podujatia

16. 5. o 17.30 hod.   Senecká dúha
pre 5-6-ročné deti

18. 5. o 18. hod.
20. 5. o 15.30
Absolventský koncert tanečného odboru 
SZUŠ R. Madarászovej

25.5. o 17.30 hod.
26.5. o 15.00 hod
Absolventský koncert tanečného odboru ZUŠ 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Sophia Múčková, Veronika Rickerová, Martin 
Klimek, Sebastián Smatana, Dávid Gábriš, 
Marek Šefčík, Viliam Lichý, Veronika Frčová, 
Štefan Goda, Tereza Tornyaiová, Milan Ton-
dra, Diana Dömötörová, Boris Halada, Lukáš 
Osúch, Diana Ivanová

Manželstvo uzatvorili
Erik Mihalský - Veronika Kotercová, Dalibor 
Szeghö - Denisa Macichová, František Švarda 
- Monika Homzová, Lukáš Varga - Petra Stra-
ňáková, Martin Schwarc - Lenka Gabrišková, 
Ivan Sabev - Denisa Babušeková, Rosindo 
Starren - Michaela Maráková, Gerhard Sabo 
- Jarmila Bodišová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Anna Vargová (60), Mgr. Mariana Kovácsová 
(70), Judita Pomšahárová (75), Jozef Šalkovič 
(75), Stanislav Pšenák (80)

Klub dôchodcov 
Štefan Jánošík (80), Rozália Kostková (75), 

Alžbeta Szabová (75), Eugen Tóth (70), He-
lena Hegyiová (65), Katarína Jánošovitšová 
(60), Brigita Štefanová (55)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Mária Debnárová (50), Zoltán Domonkoš (50), 
Eva Augustovičová (55)

Krásne životné jubileum 50 rokov 
oslávila 8. mája Katarína Gazdí-
ková. Želáme jej veľa zdravia, 
šťastia a lásky. Sestra Helena, 
krstné deti Adriana a Róbert.

Navždy nás opustili

František Jánó (1930), Sidonia Matláková 
(1922) Kamil Gašpar (1950),  Helena Hegyiová 
(1942), Rozália Šípošová (1921), Tibor Pomsár 
(1958), Štefan Piroška (1934), Anna Choboto-
vá (1924), Július Struhár (1926), Viktor Sma-
tana (1923)

Dňa 29. mája si pri-
pomíname 16. výro-
čie, kedy nás navždy 
opustila naša dra-
há mama Alžbeta        
Šiliová, rodená 

Gabrielová a 11. augusta náš drahý otec An-
ton Šili. S láskou a úctou spomínajú synovia       
Tibor, Róbert a ostatní príbuzní.

 
Dňa 15. mája si pripomíname 
nedožité 60. narodeniny Fran-
tiška Halása. S láskou spomína 
manželka, syn, dcéra s manže-
lom a vnúčatá.

Keményen viselted fájdalmas 
terhedet, amikor eljött a vég el-
mentél csendesen. Fájó szívvel 
emlékezünk május 20.-án ha-
lálának első évfordulóján Far-
kas Sándorra. Akik ismerték és 
szerették, szenteljenek emlékének egy néma 
pillanatot. Emlékét örökké őrző családja

Už nič nie je také, ako bolo 
predtým. Stíchlo srdce i Tvoj 
hlas, no zostali krásne spo-
mienky v nás. Rok uplynul        
5. mája, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 

otec, brat, krstný, švagor a syn Tibor Guly-
áš. S láskou spomínajú manželka s deťmi, 
sestra s rodinou a otec.

SENČAN  máj 2007

OTVORENIE 
LETNEJ FILMOVEJ SEZÓNY

v amfiteátri 
so seneckou rockovou skupinou

TESTPILOT
Front man: Dodo Polievka

gitara: Tibor Gašparek, bicie: Ivan Legrá-
dy, bass gitara: Jano Dolák, husle a voká-
ly: Tamka Veselská, klávesy a vokály: Dáša     
Polievková

Rocková skupina TESTPILOT vystúpi 
1. júna (piatok) o 20. hodine    

Po koncerte premietame úspešný            
austrálsky rodinný animovaný muzikál  

HAPPY FEET
vstupné: 50 Sk


