
Zlosť aj nadávky sa niesli 
Sencom pri pohľade na vy-
tekajúcu vodu pri Bille a za 
kruhovým objazdom na Pe-
zinskej ulici. Po dažďoch sa 
objavovala znova a znova, 
tiekla aj do blízkych príbyt-
kov. Litre, hektolitre. 

Konať sa začalo až v minulých 
dňoch po mnohých urgen-
ciách zo strany mesta. Ešte 
minulý rok mesto žiadalo ma-
jiteľa kanalizácie spoločnosť 
Billa, aby vykonala opatrenia. 
Keďže sa tak nestalo, od vla-
ňajšieho októbra si dopisovalo 
s Obvodným úradom životné-
ho prostredia v Senci a Bra-

tislavskou vodárenskou spo-
ločnosťou (BVS). Mesto žia-
dalo preveriť spôsob čerpania 
dažďových vôd do dažďovej 
kanalizácie na Pezinskej ulici. 
Argumentovalo pravidelnými 
záplavami ciest po výdatných 
dažďoch, ktoré nielen že spô-
sobujú škody, ale ohrozujú aj 
bezpečnosť obyvateľov.

(pokračovanie na str. 2)
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ŠPORT: Nástupcom po FC Senec je ŠK SFM Senec – Veľký Biel

Najmilšou rodinnou maskou na dvanástom seneckom karnevale sa stali vodníci, ktorí nešetrili vodou ani 
na okoloidúcich. Získali hlavnú cenu farebný televízor. (viac na str. 8-9)                                       foto Eva Lauková

Vetrisko a vodopád 
z oblakov
Senčania to ešte nezažili, na 
niečo podobné sa nepamäta-
jú ani tí, ktorí si pre vek môžu 
dovoliť už aj zabúdať. Streda 
25. júna, niečo po 23. hodine. 
Rozpútala sa búrka s bleska-
mi žiariacimi po celej oblohe, 
víchrica strhávala strechy, 
škridle, lámala stromy, zha-
dzovala elektrické vedenia, 
vylievala vody z kanálov. Vie-
tor dosahoval rýchlosť okolo 
144 kilometrov za hodinu a tí, 
ktorých víchor zachytil vonku, 
vraveli, že nemohli ani dýchať. 
Obavy mali aj ľudia bývajúci 
vo výškových panelákoch.

Ničivá búrka trvala takmer tri-
štvrte hodiny a v Senci zane-
chala spúšť. Najhoršie to vyze-
ralo na Zemplínskej ulici, kde 
z bytovky strhla plechovú stre-
chu a jej kusiská sa nachádza-
li aj o dve ulice ďalej. Niektoré 
popadali na autá či balkóny, 
kusy železa vleteli aj do okien. 
Je len zázrak, že sa nikomu nič 
nestalo. Jeden z obyvateľov 
Martin Straka ukazuje rozbité 
okno, kde pár minút predtým 
spala malá dcérka. „Stihli sme 
ju odtiaľ odniesť,“ vraví. „Bolo 
to hrozné.“

(pokračovanie na str. 5)

Voda strpčuje život
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Lanovka aj 
lezecká stena
Nanovo zrekonštruované det-
ské ihrisko, s novými prvkami, 
za ktoré mesto zaplatilo 540-
tis. korún, odovzdali deťom 
predstavitelia mesta naproti 
„Plecháču“ na Sokolskej ulici. 
Deti prestrihli spolu s primá-
torom Karolom Kválom pásku     
a rozbehli sa vyskúšať si v Sen-
ci na ihriskách dosiaľ nevidené 
atrakcie. 
Chlapcov zlákala lezecká ste-
na, úspech mala lanovka, ale 
aj atypické hojdačky, prelie-
začky, kolotoč či hojdanie sa 
v „lavóri“, ktorý je určený aj 
pre postihnuté deti. Ihrisko má 
slúžiť deťom z blízkeho okolia, 
škôlkarom aj školákom. O to, 
aby si ho deti čo najdlhšie užili, 
sa musia pričiniť aj obyvatelia 
blízkej bytovky. V prípade, ak 
sa objavia „živly“ so snahou 
ničiť vybudované, treba volať 
mestskú políciu (159). 

text a foto (el)     

Voda strpčuje život
(dokončenie zo str. 1)

Voda vytekala aj z rozvádzača 
elektriny. BVS potvrdila popi-
sovaný stav vyplývajúci z ka-
pacitného preťaženia čerpacej 
stanice pred obchodom Billa, 
ktorého dôsledkom je aj vy-
tláčanie šachtových poklopov 
na Pezinskej ceste a zaplavo-
vanie cesty. Zároveň však BVS 
uviedla, že kým Billa nevykoná 
opatrenia, odstúpili od zmluvy  
týkajúcej sa odborného výko-
nu prevádzky. A tak sa argu-
menty krútili dokola...
Vedúci oddelenia výstavby 
na mestskom úrade Karol 
Czére však konečne mohol 
povedať, že situácia sa zača-
la riešiť. „Nastúpil dodávateľ 
firma Haas, ktorá dostala  ob-
jednávku od Billy na osadenie 
dvoch výkonných čerpadiel na 
prečerpávanie dažďových vôd 
do zrekonštruovanej dažďovej 
kanalizácie na Svätoplukovej 
ulici. Uložia tam aj prepadové 

rúry – poistku pre prípad, keby 
nestačili, resp. vypadli čerpad-
lá. Odvádzali by prebytočnú 
vodu.“
Aj na Rybárskej ulici stoja ob-
rovské  kaluže, ľudia sú už apa-
tickí. K. Czére: „Poškodená je 
asi uličná vpusť, bude sa tam 
robiť odvodnenie, prepojenie 
do najbližšej kanalizácie.“

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Všetko pod jednou strechou

Sto ľudí sa zamestnalo v novom hypermar-
kete Tesco v Senci, ktorý 19. júna slávnost-
ne otvorila spoločnosť Tesco Stores SR. 

Jeho predajná plocha je 3-tisíc m2. V rámci 
mesta má niekoľko naj- a k tomu aj atrakciu, 
trojvagónový vláčik Tesco Express, premávajú-
ci bezplatne z autobusovej stanice v Senci do 
Tesca a späť až do konca augusta. 
Otvorené je sedem dní v týždni od  6. do 22. 
hod. „Tešíme sa na našich zákazníkov, ktorými 
sú nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj turis-
ti, ktorí chodia oddychovať na senecké jazerá. 
Som presvedčená, že im poskytneme tie naj-

lepšie služby,“ hovorí riaditeľka hypermarketu 
Tesco Senec Stanislava Pivarčiová.
Podstatnú časť predajnej plochy zaberajú po-
traviny, z priemyselného tovaru je tu elektroni-
ka, drogéria, papier, hračky, CD, knihy, časo-
pisy, ale aj textil. V tomto type obchodu bude 
pravidelne v ponuke tzv. sezónny tovar.
V ponuke sú výrobky vysokej kvality za veľmi 
dobrú cenu. Sú to výrobky vlastnej značky ako 
Tesco výhodný nákup, ktorá predstavuje to naj-
lacnejšie z ponuky. Ďalší rad Tesco Standard je 
ľahko rozpoznateľný podľa farebných obalov    
s  logom Tesco. Predstavuje značkovú kvalitu, 
ale o pätnásť percent nižšiu.                          (r)

Nové ulice v Senci
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Senci na svojom jú-
novom zasadnutí schválili VZN     
o zriaďovaní a užívaní stano-
víšť taxislužby na území mesta, 
ako aj VZN o určení názvu ulíc. 
Pribudli ulice Karola Šišku, 
Dobšinského, Hany Zelinovej           
a Stavbárska. Poslanci schvá-
lili aj plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra.           (el)

POZVÁNKA
Dychová hudba Senčanka 

srdečne pozýva na 8. ročník 
Seneckého festivalu

dychovej hudby, 
ktorý sa bude konať 

9. augusta o 16. hod. 
v amfiteátri na Slnečných 

jazerách – juh. Hrajú dychové 
hudby: Borovienka, Senčan-
ka, Skaličané, Križovianka, 
Stříbrňanka (hosť festivalu).
Záštitu nad festivalom majú: 

Mestské kultúrne stredis-
ko, Mestský úrad v Senci, 
Bratislavský samosprávny 

kraj, Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre.

Vstup voľný.



Zranenia rodičov            
a ich dvoch ma-
loletých synov si 
vyžiadala 29. júna 
krátko pred 17. hod. 
dopravná nehoda 
na ceste smerom 
zo Senca do Slád-
kovičova. Na mieste 
nehody bola zá-
chranka, dopravná 
polícia a privolali aj seneckých 
hasičov, ktorí prevrátený auto-

mobil Opel Astra combi so se-
neckým EČ zabezpečili proti 
vzniku požiaru.       (r)
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Pod lupou

Zmizlo vozidlo
V Senci na parkovisku zo za-
dnej strany podniku Doprastav 
v čase od 14.30 do 16.30 h 22. 
júna neznámy páchateľ odcudzil 
osobné motorové vozidlo VW 
Polo. Poškodenej N. A.  spôsobil 
celkovú škodu približne 400-tis. 
korún. Polícia po vozidle pátra.

Okradli kúpajúcich
Na Slnečných jazerách – sever    
v Senci 22.  júna v podvečerných 
hodinách neznámy páchateľ vni-
kol do Škody Fabia, odcudzil 
autorádio zn. Sony a kúpajúcim 
sa oblečenie aj spodnú bielizeň. 
Spôsobil tak škodu asi 5-tis. ko-
rún a rovnakú škodu poškode-
ním vozidla. 

Zranila ho rúra
Pri vykladaní vodovodných lia-
tinových rúr sa jedna pohla              
a padla na poškodeného Pavla 
M. Stalo sa to v Senci na Ul. SNP 
pri výkopových prácach 20. júna 
okolo 15.15 h. Spôsobené zrane-
nia si vyžiadali lekárske ošetre-
nie a Pavol M. sa bude liečiť asi 
14 dní.

Uzávierka septembrového 
čísla mestských novín Senčan 

je vo štvrtok 28. augusta.

Búračka na Fučíkovej

Vodiča z prevráteného vozidla Citroën Berlingo 
(BA), ktorý mal kolíziu s VW Golf (SC) pri dop-
ravnej nehode na Fučíkovej ul. v Senci musel 
ošetriť lekár z privolanej záchranky. Nehoda sa 
stala 25. júna ráno o pol ôsmej a hasiči zo Sen-
ca zabraňovali úniku prevádzkových kvapalín 

a odpojili akumulátor, aby zabránili vzniku po-
žiaru. 
Prehusená doprava počas letnej turistickej se-
zóny v Senci, ako aj zmeny dopravného znače-
nia vyžadujú od vodičov viac opatrnosti. 

(r, foto seneckí hasiči)

Prevrátený opel, 
zranená rodina

Muž v maringotke
Búrka, ktorá sa prehnala Sen-
com 25. júna, ohrozila krát-
ko po 23. hod. aj strážnika                
v maringotke na stavenisku na 
Jarnej ul. 
Prudký vietor ňou lomcoval tak 
silno, že hrozilo prevrátenie, 
pričom dvere zavalil strom. Ha-
siči evakuovali muža cez vetra-
cie okno. 

(r) Hľadáme 
dôchodcov na prácu 

(dočasnú aj dlhodobú) 
do novinového stánku. 

Tel.: 0903 469 523
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VN - JAZYKOVÉ KURZY

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých 

organizuje 
Mgr. Viola Nováková

na ZŠ Tajovského Senec

2 hodiny týždenne
celý školský rok 

2008-2009
Poplatok za kurz: 

3000 Sk (75 hodín)
(40 Sk na hod.) 

Zápis: 
9.9.2008 

od 16,00 do 19,00 hod. 
11.9.2008 

od 16,00 do 19,00 hod. 
na ZŠ Tajovského Senec

Tel.: 033/6411311
0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

HĽADÁME
• mužov do výroby na strihanie a ohýbanie betonárskej ocele na automatoch zn. EVG

• šoféra na nákladné auto (12t) a ťahač s návesom
• skladníka

Požiadavky na kvalifikáciu: 
• šofér - vodičské oprávnenie skupiny B, C, E na valník s úžitkovou váhou 12t s hydraulickou ru-
kou a na ťahač s návesom - rozvoz v okruhu max. 100 km od BA
• robotník do ohybárne – výhoda, ak vie čítať stavebné výkresy, prax v odbore, resp. v stavebníc-
tve alebo strojárstve je výhodou (práca je najlepšia pre železiarov, ktorým sa už nechce pracovať 
vonku na stavbe, alebo stále migrovať zo stavby na stavbu, atď.), potom žeriavnický a viazačský 
preukaz (vybavíme a zafinancujeme), fyzická zdatnosť výhodou. 
• skladník - musí mať preukaz na VZV, ale rovnako ako žeriavnický a viazačský preukaz zariadime 
ho a zafinancujeme. 

Ponúkame: 
• platové podmienky: možnosť práce na živnosť (hodinová sadzba), alebo ako zamestnanec na 
TPP, kde je brutto plat + 13. a 14. plat. 
• motivačné ohodnotenie, možnosť nadčasov a prémií. 
• možnosť bývania zadarmo priamo v areáli nad administratívou.

Výroba je v novej a kompletne zateplenej hale v Ivánke pri Dunaji (ul. Nádražná - za Metrom) s ubytovacou 
časťou, kuchynkou a spoločenskou miestnosťou v blízkosti zastávky do BA, do Senca a železničnej stanice. 
Ďalej sa v hale nachádzajú dva mostové žeriavy, rampa, ktorá urýchľuje nakládku a vykládku. Pracuje sa na 
úplne nových plne automatizovaných strojoch. To isté platí aj pre skladníka a šoféra, kde VZV je TOYOTA         
a vozový park tvorí valník s hydraulickou rukou a ťahač, obidve autá značky Volvo.

Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Gabčo  - 0915  895 441 
Tel./fax: 02/43 42 67 20, e-mail:  r.gabco@pbferrflex.eu

Zneli verše 
aj piesne
Koncert pri príležitosti sviatku 
sv. Cyrila a Metoda, našich 
vierozvestcov a spolupatró-
nov Európy, sa konal 22. júna 
v evanjelickom kostole v Senci. 
Zazneli na ňom chrámové cy-
rilo-metodské piesne v podaní 
Ženského speváckeho zboru 
pod vedením Mgr. Františka 
Kolaroviča, Biblické piesne An-
tonína Dvořáka predniesla Mgr. 
art. Zuzana Szabó. Úryvky zo 
Života Cyrila - Konštantína, 
Progras, recitovala Eva Kristíno-
vá.                                       (hč)

Poučný kvíz
Kvíz s národnooslobodzova-
cou tematikou zorganizovala 
ZO Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Senci. 
Do kvízu sa prihlásili trojčlen-
né družstvá zo ZŠ Tajovského 
v Senci a z obce Blatné. Obe 
pripravovali učiteľky dejepisu. 
Kvíz pripravil a predsedom 
poroty bol Ladislav Neuwirth, 
profesionálny vojak a učiteľ de-
jepisu. Irma Farkašová žiakom 
vysvetlila poslanie a ciele orga-
nizácie s dôrazom, že aj v sú-
časnosti má svoje opodstatne-
nie. Družstvá boli vyrovnané, 
žiakov odmenili knihami o I. a II. 
sv. vojne.                             (nd)

Pozor na súťaže 
súvisiace s eurom
Jedno euro bude definitívne 
30,126 koruny. S týmto kur-
zom Slovensko od januára 
2009 vstupuje do eurozóny. 
Na budúci rok všetky ceny, 
mzdy, dôchodky, úspory         
a ďalšie peňažné sumy                
v slovenských korunách sa 
1. januára prepočítajú na 
eurá v pomere 30,1260.

Od augusta sa na cenovkách, 
vo výkladoch, na faktúrach či 
výplatných páskach objavia 
dve meny - korunové sumy sa 
podľa uvedeného kurzu prerá-
tajú na eurá. Je to informatív-
ne, aby sme si na eurá zvykli. 
Len eurom sa bude dať platiť 
od 17. januára 2009.
S blížiacim sa dátumom zave-
denia eura na Slovensku za-
čínajú sa vo väčšom rozsahu 
vyskytovať rôzne telemarke-
tingové a ďalšie súťaže, kvízy 
sľubujúce občanom rôzne vý-
hry. Splnomocnenec vlády SR 
pre zavedenie eura Igor Barát 
v tejto súvislosti upozorňuje: 

„Organizácie marketingového 
charakteru telefonujú obča-
nom a spájajú so zavedením 
eura rôzne kvízy, ankety, vý-
herné súťaže a ponúkajú vý-
hry, ktoré ale v konečnom dô-
sledku občan veľmi výrazne 
preplatí. 
Vláda, ani Národná banka Slo-
venska či iná oficiálna štátna 
inštitúcia nerealizuje takýmto 
spôsobom, telefonicky, žiadne 
ankety, žiadne výherné súťa-
že, žiadne kvízy, v ktorých by 
ponúkala nejaké odmeny ale-
bo darčeky. Takže, opäť treba 
byť pri reakciách na takéto po-
nuky obozretný,“ varuje Barát. 
Výmenu korún za eurá budú 
robiť len banky priamo vo svo-
jich pobočkách. Týmito služ-
bami ani ich sprostredkovaním 
nebudú poverené žiadne oso-
by, ktoré by mali navštevovať 
obyvateľov v domácnostiach.  
Treba sa vyhnúť výmenám na 
ulici, alebo ponukám od osôb 
vydávajúcich sa za predsta-
viteľov bánk, samospráv či 

iných inštitúcií.
Banka od občanov nebude 
požadovať kvôli prechodu na 
euro žiadne informácie. Pre-
to nepodávajte nikomu pod 
zámienkou prechodu na euro 
informácie o prístupe k vášmu 
účtu (číslo účtu, heslá, alebo 
PIN kód)
Mesto Senec plánuje v rámci 
informatívnej kampane na je-
seň stretnutia s odborníkmi, 
špeciálne pre dôchodcov, ale 
aj pre širokú verejnosť

Podrobnejšie informácie         
o zavedení eura na Sloven-
sku nájdete na webových 
stránkach: www.euro.gov.
sk, www.finance.gov.sk, 
www.nbs.sk, www.eurome-
na.sk. 
Bezplatná Euro Info linka: 
0800 103 104. Volať môže-
te zo sietí T-Com, T-Mobile         
a Orange, infolinka je v pre-
vádzke v pracovných dňoch 
od 8. do 18. hod. 

(el)
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Vetrisko a vodopád z oblakov
(dokončenie zo str. 1)

Búrka váľala stromy na cintorí-
ne, padali aj na jazerách, pre-
dovšetkým topole.
Na námestí poohýbalo mladé 
stromky, všetky museli narov-
návať a opäť spevňovať kolmi. 
Mnohé, aj 50-ročné stromy 
rozčeslo na viac častí, padali 
predovšetkým vrcholce obťaž-
kané šuškami. Spustošené sú 
záhrady, stromy v školských 
areáloch, neprežila ani naj-
staršia storočná lipa pri vstup-
nej bráne na juhu Slnečných 
jazier. Zostalo z nej torzo. Po-
dobne dopadli niektoré stromy 
na pešej zóne. 
Aj hasiči a policajti nevedeli 
kam skôr skočiť, kde pomá-
hať. Cesta na Sv. Martin bola 
ráno zarúbaná, autobusy cú-
vali späť. Dvaja chlapi dávali 
doporiadku desať kilometrov 
cesty posiatej popadanými 
stromami či konármi, polepe-
nej bahnom. Benzínky nemali 
elektrinu a teda ani benzín, 
autá jazdili nadoraz. Úrady 
boli bez elektriny, nefungovali 
telefóny. 
Ako uviedla Viera Kolozsvári-
ová z MsÚ, mesto objednáva 
drvičku na dreviny s väčšou 
kapacitou, malá nestačí. Ešte 
stále nestihli všetko pozvážať. 
Obrovské škody búrka napá-
chala na poliach. Ako uviedol 
jeden z najväčších farmárov     

v Senci Zdenek Černay, ško-
dy sú mnohomiliónové. Vích-
rica pováľala asi 80 percent 
pšenice a jačmeňa a nevedia, 
koľko sa im podarí zožať. Zrno 
už vypadáva, stále prší, ťažko 
povedať, koľko zachránia. Sl-
nečnice našťastie ešte nemali 
väčšie hlavy, straty sú zhruba 
15-percentné.

Text a foto Eva Lauková

Kusy strechy a rozbité autá na Zemplínskej ulici.

Zlomená lipa na Lichnerovej ulici (vľavo), vpravo naprávajú ohnuté 
stromky na námestí.
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Senecké leto lámalo rekordy

Michal David bol atmosférou na jazerách nadšený.

Rekord v návštevnosti (viac 
ako 16-tis. ľudí) aj tržbách pre-
konalo kultúrno-spoločenské 
podujatie Senecké leto, ktoré 
14. júna v Senci otvorilo letnú 
turistickú sezónu. Návštevní-
kov pritiahol bohatý kultúrny 
program, rôzne atrakcie pre 
deti a dobroty. Nadšený atmo-
sférou bol aj vystupujúci český 
spevák a skladateľ Michal Da-
vid, ktorý sa neváhal podpísať 
fanúšičkam aj priamo na telo. 
Do varu dostával ľudí Kuly so 
skupinou Desmod. Impozan-
tnosťou žiaril aj záverečný pät-
násťminútový rockový ohňos-
troj Ohnivé srdce, ktorý spustil  
z oblohy aj vody neskutočnú 
kaskádu farieb a svetla. V po-
zore boli aj hasiči - preventívne 
polievali strechu reštaurácie 
Lobster.   Text a foto E. Lauková
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Rozprávkar Tom medzi deťmi

V jedno pekne júnové dopo-
ludnie privítali deti Materskej 
školy na Kollárovej ulici vzác-
nu návštevu - rozprávkara 
Toma. Tento dobrý ujo, ktorý 
mal vo svojom Čarovnom klo-
búku veľa rozprávok, im pri-
pravil netradičnú zábavu na 
školskom dvore. Deti čakali 

úlohy, ktoré boli motivované 
rozprávkarom, napr.: O zlatej 
rybke, Mrázik, Zakliata žaba. 
Pri každej rozprávke mali spl-
niť úlohy a tým pomohli vyslo-
bodiť princeznú unesenú dva-
násťhlavým drakom, ktorá ich 
za pomoc odmenila sladkou 
odmenou. Čaro rozprávkové-

ho sveta umocnili rozprávko-
vé postavičky, za ktoré boli 
preoblečené tety upratovačky 
a pani učiteľky. Srdcia detí si 
získali hlavne ujo rozprávkar 
Tom, babka ježibabka Anička 
školníčka, princezná Evička 
pani riaditeľka, vodník teta 
Andrejka, žabiak Silvia. Táto 

netradičná forma prežívania 
zábavy ukázala, že rozprávky 
patria nielen do sveta detí, ale 
aj dospelých a že spoločnými 
hrami dokážeme obohatiť aj 
malých a veľkých. V budúc-
nosti sa budú môcť zapojiť do 
týchto podujatí aj rodičia va-
šich detí.                            (pn)

Poďakovanie
Kolektív Materskej školy, Kysucká 9, Senec ďakuje firme Mon-
tostroj, a. s., Senec, Ing. Štefanovi  Hricišínovi za sponzorský 
dar - bezpečnostné zábradlie, ktoré zvýši bezpečnosť  detí pri 
vychádzaní z areálu materskej školy. 

Kvetoslava Kováčová, riaditeľka                                                                                       

Radostný týždeň

Týždeň detskej radosti prežili 
deti z Materskej školy Kysucká 
v Senci pri príležitosti MDD.  
V pondelok, pri kreslení krie-
dou na asfalt, sa realizovali 
ako umelci – výtvarníci. Chod-
níky a terasy sa premenili na 
galériu plnú krásnych obráz-
kov. Športový deň a detskú 
olympiádu vyhlásili na utorok 
dopoludnia. Deti predviedli 
svoju šikovnosť a zdatnosť: 
behali, skákali, liezli či hádzali, 
pričom používali množstvo ná-
radia a náčinia. V stredu sa au-
tobusmi vybrali na výlet do prí-
rody. Navštívili Relax centrum 
vo Veľkých Uľanoch, tešili sa 

zo zvieratiek, prírody a hier. 
Radostný týždeň pokračo-
val vo štvrtok, kedy všet-
kých dážď donútil oslavovať                             
v priestoroch škôlky kreatívny-
mi hrami so stavebnicami. Zo 
stavebníc rástli dedinky, mes-
tá, cesty a ohrady pre zvierat-
ká. Vyvrcholením týždňa bol 
piatkový karneval. Od rána sa                    
z tried ozývala hudba a veselé 
štebotanie. Deti sa  premenili 
na princezné, víly, čarodejni-
ce, pirátov či zvieratká. Zabá-
vač Šašo ich očaril a veselo si 
s nimi zatancoval. 

Renáta Kisová

V objatí prekrásnej prírody si 
deti z Materskej školy na Ky-
suckej 9 v Senci užívali týždeň 
plný prekvapení a zábavy. 
Ranné cvičenia pri hudbe na 
čerstvom vzduchu nás i deti 
naštartovali do nového dňa. 
UNI – škola, jej vedenie v spo-
lupráci s animátormi pripra-
vovali denne zaujímavé prog-
ramy a aktivity. Veľkú radosť 
mali deti zo športových podu-
jatí. Svoje vedomosti o prírode 
a zvieratkách si preverili vo 
vedomostnej súťaži Odklína-
nie víl. A pri hľadaní pokladov 
si zase vyskúšali orientačné 
schopnosti, vytrvalosť a trpez-

livosť. Nadšenie si užil aj spe-
vák Viktor, ktorý piesne deti aj 
naučil. Divadelné predstavenie 
a kúzelník zabavili všetkých. 
Vlastnoručne zdobené me-
dovníky a výrobky zo šúpolia 
deti priniesli ako darčeky svo-
jim rodičom. Večerná opekač-
ka, spev pri ohni a kŕkanie žiab 
nám zvestovali príchod leta     
a prázdnin. Krásny týždeň                                                      
v prírode sme v pohode pre-
žili aj bez telefónov, televízie 
a počítačov. Deti boli šťastné 
a veselé. Ako nám bolo? No 
predsa super, super, super! 
Dokonca deti a panie učiteľky 
zložili aj básničku.

Renáta Kisová

Prekvapenia aj zábava

Levíky sme bojovné, poslúchame ohromne.
Či je leto a či dážď, UNI – škola baví nás. 

Ničoho sa nebojíme, UNI – školu nezvalíme.
Budeme sa tu len hrať, zábavu si užívať.
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Prekonali slovenský rekord
Senecký karneval hýril farbami, zábava bola skvelá
Veľký karneval v Senci má rekord a prvého kráľa! Vítanie 
letných prázdnin si školáci, ale aj tí menší či dospelí, užili 
do sýtosti. Už 12. ročník karnevalu, na Slovensku výni-
močného, sa niesol v znamení prekonania vlaňajšieho 
rekordu. Podarilo sa, do Slovenskej knihy rekordov sa Se-
nec zapíše opäť – počtom 2233 masiek na jednom mieste! 
Rekord bol prekonaný o 89 masiek, komisár rekordov Igor 
Svítok netajil spokojnosť.
Senec žil karnevalom už od rána. Počasie mimoriadne 
žičilo, hoci dva dni predtým poriadne strašilo. Deti aj do-
spelých v maskách bolo možné stretnúť na uliciach pred 
cukrovinkami či v obchodoch. Už pravidelný karnevalový 
obed v reštaurácii mali v maskách aj pracovníci mestské-
ho úradu, poslanec Ladislav Nádaský neváhal vystriedať 
dve masky.  Zábavné programy si deti užili na pešej zóne 
i na jazerách. Prišli v maskách od výmyslu sveta, mnohé 
rodinky si dali na príprave vskutku záležať. 
Sprievod hral všetkými farbami, dýchal hlučnou karneva-
lovou hudbou, Lichnerkou sa niesli rytmické pokriky. Po 
sčítaní masiek karneval pokračoval na juhu Slnečných ja-
zier, kde ocenili aj najkrajšie masky. Zábava so skupinou 
Maduar bola skvelá, Oldies party sa pretiahla do ranných 
hodín. Viac foto na www.senec.sk.                  Eva Lauková

foto autorka, Ján Lauko

Pád splašeného koňa sa našťastie skončil bez následkov. Veľkolepá  50-členná výprava, ocenená Trója zo ZŠ Tajovského

Pra žena. Pôvabná, však?Najpozoruhodnejšiu hromadnú masku mali gymnazisti.



Senecký karneval má už aj svojho kráľa. 
Stal sa ním Senčan Jaroslav Lehocký                                                                          
a veru asi nik iný si to viac nezaslúži. 
Na karnevaloch sa zúčastňuje pravi-
delne (nebol iba vtedy, keď ho vykradli, 
resp. boli na dovolenke) a zakaždým 
príde v originálnej maske. „Väč-
šinou chodievame väčšia skupi-
na, tento rok som sa rozhodol 
pre rodinku zápasníka sumo, 
nápad som nosil v hlave už de-
sať rokov. Ja žijem karnevalom 
prakticky stále, už dlho pred 
ním mám v hlave zo štyri-päť 
masiek, vymýšľam, dotváram.                                                   
V deň karnevalu idem v mas-
ke aj do roboty, už si tam na 
to zvykli. Kostýmami sa mi plní 
skriňa.“ Bol už mníchom, bábät-
kom, Obeliskom, hipisákom...
Aj jeho dvojročný syn Dominik 
prvý raz prežíval karnevalovú 

atmosféru. Priateľka Žaneta sa pravi-
delne podieľa na karnevalových nápa-
doch. „Bol by som rád, keby v maskách 
na karneval v Senci chodilo ešte viac 
ľudí. Zažil som to v Chorvátsku v Senji, 
kde sa prizeralo iba minimum ľudí.“ (el)
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Martinko, pirát z Karibiku. Simpsonovci získali jedno z ocenení. Neváhal si oholiť hlavu...

Dvojičky so zážitkom v očkách. Tak tuho sa držali za ruky...
Indická metamorfóza. Laura a Nora Csukaové (vpravo a vľavo) si 
neváhali dočasne prefarbiť vlasy na tmavo. 

Nech žije masiek kráľ

Jaro so synom Dominikom a Žanetou Kráľ.  Brazílska  tradícia už aj v Senci.
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Seneckí žiaci, ktorí získali uzna-
nie za vynikajúce študijné vý-
sledky a ocenenia na rôznych 
vedomostných a športových 
súťažiach.

ZŠ TAJOVSKÉHO: Richard Kol-
lár - 1. v obvod. kole matematic-
kej olympiády,  Matej Molnár 
– 1. v kraj. kole matematickej                      
a fyzikálnej olympiády, 3. v kraj. 
kole chemickej olympiády, 1.          
v obvod. kole geogr. olympiády, 
Magdaléna Kráľová - 1. v kraj. 
kole biolog. olympiády, 2. v kraj. 
kole mladých zdravotníkov, Dia-
na Mrázová - úspešná riešiteľ-
ka biolog. olympiády (botanika)                 
v kraj. kole, Adriana Majtánová 
- úspešná riešiteľka biolog. olym-
piády (botanika) v kraj. kole, 4. na 
kraj. kole chemickej olympiády,  
Filip Janko - 2. v biolog. olympiá-
de (zoológia) v kraj. kole, Martin 
Filipovič - 3. v biolog. olympiá-
de (zoológia) v kraj. kole, Tomáš 
Chalás - 4. v biolog. olympiáde 
(zoológia) v kraj. kole, Robert 
Leginus - úspešný riešiteľ v kraj. 
kole chemickej olympiády, Soňa 
Borošová - úspešná riešiteľka       
v kraj. kole chemickej olympiády, 
Miroslava Čerňanová - 3. v kraj. 
kole biolog. olympiády, Andrea 
Majerová - 1. v nem. jazyku v ob-
vod. kole, úspešná riešiteľka kraj. 
kola, Juraj Velázquez - 1. v angl. 
jazyku v obvod. a úspešný riešiteľ 
kraj. kola, Zuzana Hulíková - ka-
pitánka družstva mladých zdra-
votníkov, 2. miesto v kraj. kole, 
Karolína Krigovská - 2. na kraj. 
kole  Slávik Slovenska, Veronika 
Vörösová, Gabriela Kuzmová, 
Ľubka Kmeťová, Simona Hittri-
chová, Natália Straňáková, všet-
ky 3. v kraj. kole v športovej gym-
nastike, Adriana Švendová - 2.        
v kraj. kole v športovej gymnasti-
ke, kapitánka družstva dievčat vo 
volejbale 2. v kraj. kole,
ZŠ MLYNSKÁ: Petra Šipošová 
- 3. v obvod. kole a úspešná rie-
šiteľka kraj. kola matematickej 
olympiády, Karin Zatkalíková 
- 1. v obvod. kole pytagoriády, To-
máš Bachratý - 1. v obvod. kole 
geogr. olympiády, Marek Kaplán 
-1. v obvod. kole geogr. olympiá-
dy a úspešný riešiteľ kraj. kola, 
Igor Orság - 2. v kraj. kole geo-
gr. olympiády a úspešný riešiteľ 
celoštátneho kola, Michal Baus 
- úspešný riešiteľ v kraj. kole geo-
gr. olympiády, Lucia Fulová - 1. 
v kraj. kole Šalianskeho Maťka, 
Mária Košecká -  2. v kraj. kole 

Šalianskeho Maťka.
SPOJENÁ SŠ s VJM A. M. 
SZENCZIHO: Beáta Bognárová 
(1. v kraj. kole súťaže „Poznaj slo-
venskú reč“), Lucia Lengyelová 
-1. v kraj. kole Enviromentálnej 
súťaže, Ildikó Kontárová - 2. na 
regionál. recitačnej súťaži, 3. na 
celoslov. matematickej súťažI, Pe-
ter Šimon - 3. v kraj. kole súťaže 
„Poznaj slovenskú reč“, Annamá-
ria Spótová - 2. v kraj. kole súťa-
že „Pekná maďarská reč“, Gábor 
Szabó - 2. v kraj. kole súťaže M. 
Tompu, József Sztraka - 3. v kraj. 
kole cezpoľného behu.
ZŠ s VJM A. M. SZENCZIHO: 
Renáta Koloditsová – 3. v kraj. 
kole šachu, Nina Hlaváčová - 1.    

v kraj. kole „Poznaj slovenskú 
reč“, Árpád Tóth - 1. v okres. kole 
olympiády v nemeckom jazyku, 
Laura Csukaová - 2. v celoslov. 
kole pretekov všestrannosti, Ri-
chárd Vincze - 1. v okres. kole py-
tagoriády, Ádám Halász - 1. v ok-
res. kole matematickej olympiády, 
Dominika Túryová - 1. v okres. 
kole matematickej olympiády, M. 
Katarína  Csikmáková - 1. v kraj. 
kole súťaže M. Tompu, Lili Vojtek 
- 2. v kraj. kole súťaže M. Tompu,  
Nicol Kovácsová - 2. v kraj. kole 
súťaže M. Tompu, Adrián Galam-
bos - 3. v kraj. kole súťaže M. Tom-
pu, Zuzana Hervayová - 2. v kraj. 
kole súťaže M. Tompu, Veronika 
Bognárová - 1. v kraj. kole súťaže 

M. Tompu, Annamária Hamerlik 
- 2. v kraj. kole súťaže M. Tompu, 
Viktória Macziczová - 3. v kraj. 
kole súťaže M. Tompu,
GYMNÁZIUM A. BERNOLÁKA: 
Dávid Varga - 2. na kraj. maj-
strovstvách v šachu, 2. na maj-
strovstvách SR v šachu mládeže 
do 18 rokov, Marek Pribus - 2. v 
kraj. kole chemickej olympiády, 
Mária Kupkovičová - 6. a úspeš-
ná riešiteľka v kraj. kole chemic-
kej olympiády, Lenka Poórová 
- úspešná riešiteľka v kraj. kole 
biol. olympiády, Dominika Mel-
ničuková - úspešná riešiteľka v 
kraj. kole biol. olympiády, Andrea 
Pavlíková - 1. v okr. kole Olym-
piády nem. jazyka, 7. v kraj. kole, 
Vojtech Pozsónyi - 1. v okr. kole 
Olympiády nem. jazyka a 7. v kraj. 
kole, Miroslav Uram - 1. v okr. kole 
Olympiády v angl. jazyku, Lýdia 
Lekhar - 1. v okr. kole Olympiády                                                        
v angl. jazyku, Michal Kočan - 1. 
v okr. kole geografickej olympiá-
dy, Jakub Mikluš - 1. v okr. kole 
pytagoriády, Jana Potočárová 
- 2. na celoslov. súťaži Sci-fi po-
viedky, Anna Goneková - 2. na 
celoslov. súťaži Sci-fi poviedky,
ZUŠ: Viktória Ballánová - 1.  na 
medzinárodnej speváckej súťaži  
R. Petráka, 3. na medzinárodnej 
speváckej súťaži I .Godin, čestné 
uznanie na medzinárodnej Pís-
ňovej soutěži B. Martinů v Pra-
he, 2. na celoslovenskej súťaži 
Čarovná flauta, vystúpenie na 
Európskom festivale umeleckého 
školstva (EFUŠ) v Nitre, 1. v kraj. 
kole v recitácií, Viktor Pojzl  - 2. 
na celoslovenskej súťaži Čarovná 
flauta, ako víťaz súťaží vystúpil na 
EFUŠ a tiež na VII. ročníku Festi-
valu E. Suchoňa v Pezinku, Kriš-
tof Kolembus - bronzové pásmo 
na celoslov. keyboardovej súťaži, 
Matej Majtan - bronzové pásmo 
na celoslov. Detskom hudobnom 
festivale J. Cikkera v BB v hre na 
akordeón, Nina Vrábelová, Ti-
mea Gregová - strieborné pás-
mo v štvorručnej hre na klavíri 
Schneiderova Trnava - celoslov. 
súťaž, Viktor Roth, Martin Múč-
ka - strieborné pásmo v štvorruč-
nej hre na klavíri Schneiderova 
Trnava, Iveta Šipošová, Lenka 
Vrábelová, Angelika Fábryová - 
strieborné pásmo v komornej hre 
– Schneiderova Trnava, Jakub 
Škriečka - čestné uznanie na me-
dzinárodnom festivale Envirofilm 
v BB, Dominika Turaniová - 1. 
vo výtvarnej súťaži „Jose Marti“ 
usporiadanej Kubánskym veľ-
vyslanectvom v Bratislave, Soňa 
Augustovičová - 1. vo výtvarnej 
súťaži „Jose Martin“, Dávid Hartl 
- 2. v krajskom kole Hviezdoslavov 
Kubín.                                        (r)

Výnimoční 
žiaci
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Szelíd a nyáj
Pásztor! jól őrizd a nyájad,
szétszéledhet, s tévútra tér,
a karám nem zárt? így árthat
a farkas, gyors lépteket mér.

Tied a nyáj, rádbízatott!
óvnod, védned kell, ez paran-
cs!
léted csak erre hivatott!
ne tépje őt a csikaszmancs!

Szelíd a nyáj, soha nem árt,
nem vágyik el, csak itt honos!
nem tesz gonoszt, nem növel 
kárt,
vonzalma a tájhoz szoros!

Ő itt volt mindig, mint a rét,
mint madársereg, biz csak itt,
ordasfalka oly sokat vét,
ha űzi vadul lépteit.

Legel a nyáj, léte - béke!
őrző vigyázz, hogy így legyen!
toportyánvész sose érje
és itt éljen a zöld gyepen.

Nem bánt a nyáj, maradjon 
így!
ne fusson száz felé soha,
pásztor, őrző szívednek higgy!
karámod senki ne bontsa !

Mert több, mint parancs az 
őrzés,
múlt, jelen, jövőnk ezt mondja,
mert ez kitartás, nem önzés!
hű pásztornak ez a sorsa!

Mgr. Katona Roland

KI MIT TUD?
Tehetségkutató verseny 

FELHÍVÁS
A Csemadok Szenci Alapszervezete tehetségkutató versenyt hirdet. Olyan személyek jelentkezé-
sét várjuk, akik úgy érzik, tehetségesek és tudásukat meg szeretnék mutatni a kultúrára fogékony 
közönségnek. Rendezvényünk célja lehetőséget nyújtani a tehetségek kibontakozására, a színvo-
nalas szórakozásra és szórakoztatásra. A versenyre bárki jelentkezhet, sem korhatár, sem stílusbeli 
kötöttségek  nem léteznek.

Kategóriák: • szólóének (népdal, popzene, nóta, egyéb) • hangszeres zene - szólisták • hangsze-
res zene - zenekar • modern tánc - szóló, csoport • néptánc - szóló, csoport • társastánc • vers és 
próza • egyéb (bűvész, zsonglőr, paródia, jelenet, stb.)

Jelentkezni lehet a kitöltött jelentkezési lappal levélben, vagy személyesen, illetve a www.szcsema-
dok.extra.hu weboldalon.

A Csemadok vezetőségi tagoknál, e-mail: szcsemadok@gmail.com
Erdélyi Júlia, Slnečná 20, 90301 Senec 
Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 31.
A tehetségkutató versenyt szeptember 27-ére tervezzük, majd a győztesek szeptember 28-án a Gá-
laműsoron újra megmutathatják tudásukat a közönségnek.

Az egyes kategóriák győztesei díjban részesülnek.

Gabi győzelme az Expertben

Második hely az 
országos döntőben
Az Ismerd meg a szlovák nyelvet 
elnevezésű verseny fináléjára 
már hagyományosan Udvardon 
került sor. A III. kategóriában 
Bognár Beáta, a Szenczi Molnár 
Albert Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium harmadikos diákja    
a 2. helyen végzett, s felkészítője 
ezen sorok írója volt.

Krásne 
druhé miesto
Krásne druhé miesto získala v ce-
loslovenskom kole súťaže Poznaj 
slovenskú reč Beáta Bognárová, 
tretiačka Gymnázia s vyučovacím ja-
zykom maďarským Alberta Molnára 
Szencziho. Súťaž sa tradične konala 
v Dvoroch nad Žitavou a pripravoval 
ju na ňu Mgr. Béla Šušla.

Mgr. Susla Béla      

Spoločnosť Exam testing v uplynulom škol-
skom roku prvýkrát organizovala súťaž s náz-
vom Expert, do ktorej sa zapojili stredoškolskí 
študenti z celého Slovenska. Zo šiestich te-
matických oblastí študentka 2. ročníka Spoje-

nej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
Gabriela Bánoczká si vybrala dejiny umenia               
a nemecký jazyk a v prvej oblasti získala celo-
slovenské víťazstvo. Vyhrala iPod, v budúcom 
ročníku sa chce do súťaže zapojiť opäť.

Az Exam testing Kft. az idei tanévben első al-
kalommal szervezte meg az Expert elnevezésű 
országos versenyt, amelyre még március 27-
én került sor a bejelentkezett iskolákban. A hi-
vatalos eredményhirdetés a napokban jutott el 
az iskolákba. Az eredményeket böngészgetve 
a Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyel-
vű Gimnázium és Vállalkozói Szakközépiskola 
tanárai és diákjai egyaránt megörültek. A ver-
senybe bekapcsolódók közül ugyanis többen 

kiváló megoldásokat értek el. A legjobb ered-
ményt a vállalkozói szakközépiskola másodi-
kos tanulója, Bánoczky Gabriella mondhatja 
magáénak, aki a hat megadott témakör közül 
a művészettörténetet és a német nyelvet vá-
lasztotta a versenyben – és az elsőként említett 
témakörben az országos verseny győztese lett. 
Gabi ezért az eredményéért egy iPod-ot nyert – 
és jővőre is bekapcsolódik a versenykiírásba.

Mgr. Susla Béla

Víťazstvo v súťaži Expert



Víťazi kráľov detských čita-
teľov  z celého Slovenska sa 
stretli 19. až 21. júna v Tur-
čianskej knižnici v Martine 
na svojom sneme. Mesto Se-
nec a jeho mestskú knižni-
cu dôstojne reprezentovala 
kráľovná Stela Tvrdá, ktorá 
sa bude počas svojho kra-
ľovania stretávať s ďalšími 
deťmi v našom regióne. 

Snem sa začal na Mestskom 
úrade vo Vrútkach, kde je zria-
dená aj pamätná izba spisova-
teľky Hany Zelinovej, ktorú po 
skončení zasadnutia navštívili 
účastníci snemu. Príhovor kni-
hovníčky Vrútockej knižnice 
správne naladil prítomných na 
vytvorenie posolstva kráľov či-
tateľov. Súťaž Putovanie po ve-
černom Martine, ktorú pripra-
vili organizátori, deti zvládli na 
výbornú, čakalo ich však ďalšie 
prekvapenie v podobe Martina 
na bielom koni, ktorý je aj pat-
rónom mesta. Podľa mapky                                                         
a indícií museli čo najskôr nájsť 
označené budovy, pomenovať 
ich a vrátiť sa späť na námes-
tie. Družstvo, ktoré to zvládlo 
ako prvé, zvíťazilo. V nesko-
rých večerných hodinách sa 
začal ďalší program bez kni-
hovníkov, Pavol Dobšinský, 
jeho príslovia a porekadlá. 
Deťom sa prihováral herec 
martinského divadla a na dob-

rú noc im čítal rozprávky. Na 
gala programe králi a kráľovné 
reprezentovali svoje knižnice       
a regióny, v rozhovore s mode-
rátormi - hercami martinského 
divadla predstavili seba, svoje 
mesto a región.  V popolud-
ňajších hodinách účastníkov 
čakalo ďalšie prekvapenie 
– návšteva Múzea slovenskej 
dediny, kde sa dopravili na 
konskom povoze – rebriňáku. 
Bol to skvelý zážitok, previezť 
sa takmer celým Martinom za 

plnej premávky. Po večeri sa 
stretli s osobnosťami literárne-
ho života a záver večera patril 
opekačke. V deň rozlúčky si 
deti pozreli Turčiansku galériu 
v Martine a v pracovnej diel-
ni každý dostal svoj hrnček, 
ktorý si mohol podľa vlastnej 
fantázie ozdobiť servítkovou 
technikou. Tvorivými dielňami 
sa skončil kráľovský snem, na 
ktorý deti určite tak skoro ne-
zabudnú.

Anna Lieskovská
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Kráľovná na sneme čitateľov
Posolstvo: Knihy sú pre človeka tým, čím krídla vtákom

Pocta patrí 
týmto ľuďom
Miestny  spolok  SČK v Sen-
ci  usporiadal 19.  júna ďalší 
z pravidelných odberov krvi, 
na ktorom sa zúčastnili:

Roland Bozsik (11. odber),  Ra-
doslav Cingel  (1), Ivana Dom-
bovičová (5), Ján Duraj (52), 
Adriana Egyedová (14),  Diana 
Egyedová (1),  Štefan Farkaš 
(13), Marta Filová (16), Mária Fi-
lová (15), Ján Fondrk (64),  Ján 
Fülöp (9), Dušan Gabalec (12), 
Katarína Gabovičová (1),  Ru-
dolf Galamboš (17), Pavel Gálik 
(16),  Valentín Gergely (41),  Ing. 
Mária Halásová (7), Igor Hanko 
(44), Katarína Hlavatá (2), Alojz 
Hlavatý (65), Erika Horváthová 
(2), Anna Ivančová (3), Maroš 
Jenis (5), Ondrej Keszöcse 
(25), Igor Klebercz (5), Marcel 
Klebercz (2), Lýdia Kostková 
(74), Juraj Kucej (23),  Jarmila 
Kušnírová (16), Adrián Labu-
da (24), Michal Laky (55),  Ján 
Lukáč (4),  Adrián Lukovič (1), 
Marek Mačaj (3), Róbert Ma-
tuš (31), Imrich Mészároš (38), 
Eva Mikulášových (8), Ernest 
Molnár (55), Ladislav Molnár 
(63), Maroš Ožvald (4), Ivana 
Paráková (19),  Peter Pavlov-
ský (5), Peter Petruch (6), Peter 
Piroška (14), Miroslav Pivarček 
(33), Mária Práznovská (44), 
Bibiana Rajčeková (3),  Erika 
Rajtová (10), Imrich Simondel 
(50), Miroslava Stránska (19),  
Erika Szabová (4), MUDr. Pavol 
Šilhár (60), Rudolf Takács (25), 
Róbert Tóth (6),  Uherčík Jo-
zef (52), Júlia Uherčíková (7), 
Arpád Untermayer (53), Karol 
Vígh (7), Gabriel Vöröš (4), Eva 
Vrbiarová (28).    

Podmienku pre udelenie bron-
zovej Janského plakety za 10 
bezplatných odberov krvi spl-
nila Erika Rajtová a svojím 100. 
odberom v NTS  Ružinov sa 
nositeľom Kňazovického pla-
kety stane Ján Kostka.

(mg)

Ďalší hromadný odber krvi 
sa uskutoční 21. augusta

v Stredisku sociálnych služieb
(klub dôchodcov) 

na Hviezdoslavovej ulici č. 55
v Senci od 8. do 11. h.

Stela Tvrdá (na obr.): „Potvrdili sme, že kníh sa nevzdáme, pretože 
v nich po kúskoch nachádzame aj sami seba. Najradšej by sme 
boli, keby nás v knižniciach vítali knihy od zeme až po samé nebo, 
pričom knihovníčky by okolo nás lietali ako nápomocní anjeli. 
Zoberte si do rúk aj vy svoju knihu. Možno sa s ňou otvorí aj vaše 
srdce a ďalší svet, vo vašom svete. Povedzte o ňom aj svojim kama-
rátom a rodičom.“

Šport a dobrá nálada  
Máme za sebou 4. ročník Špor-
tových hier. Blahoželáme ví-
ťazom, ďakujeme všetkým zú-
častneným. K dobrej nálade, 
ktorá sprevádzala celý priebeh 
športového odpoludnia, prispeli 
aj príjemné priestory Špeciálnej 
základnej školy v Senci, kde sa 
hry konali, ako aj pekné ceny       
a občerstvenie, na ktorých sa 
podieľal mestský úrad. Ochota 
pomôcť a spolupracovať je to, čo 
si členovia našej ZO Slovenské-
ho zväzu telesne postihnutých 
veľmi vážia. A preto ešte raz za 
všetko veľké ĎAKUJEME!

Tibor Urgela 
predseda ZO SZTP v Senci

Jeden z divákov vyjadril svoje nadše-
nie jednoznačne, aj keď porovnával 
neporovnateľné: Bolo to úžasné, do-
konca lepšie ako koncert Bon Jovi!  
Dvesto žiakov tanečného odboru 
ZUŠ na Fándlyho ul. v Senci vystúpi-
lo v kultúrnom stredisku s hodinovým 
programom Záhadný svet. Úchvatné 
nonstop vystúpenie šesť až šestnásť-
ročných žiakov dopĺňala jednoduchá, 
ale výstižná scéna.  Nebol to obyčajný 
tanec. Išlo o strhujúci prejav pocitov, 
tanečných kreácií, prekrásnej hudby    
z muzikálov a snahy tanečníkov, uká-
zať to, čo sa za osem mesiacov driny 
naučili. Učitelia manželia Czingelovci spolu s J. Manákom  pred-
viedli s deťmi umenie v dnešnej dobe málo vídateľné. 

(MonŠkov)

Strhujúci program tanečníkov



Senčanka Lucia Debnáro-
vá získala bronzovú medailu            
v kategórii do 60 kg ľavou 
rukou na 18. majstrovstvách 
Európy v pretláčaní rukou                                                     
v nórskom Sarpsborguilo. Pra-
vou rukou obsadila 5. miesto. 
Potvrdila, že patrí medzi eu-
rópsku a svetovú špičku. Na 
šampionáte sa zúčastnilo viac 
ako 400 športovcov z 26 kra-
jín. 

Lucia vlani medailu na európ-
skom šampionáte nezískala (na 
majstrovstvách sveta však áno), 
na tohtoročné európske preteky 
sa tvrdo pripravovala. „Zlepšila 
som sa technicky aj silovo. Veri-
la som si, bojovala som. Úspeš-
ne. Som veľmi rada, že sa mi 
podarilo to, o čom som snívala 

a urobila som otcovi radosť.“ 
Luciin výkon vyzdvihol aj prezi-
dent Slovenskej asociácie pre-
tláčania rukou Milan Čapla: „Jej 
výkon hodnotím veľmi vysoko. 
Dosiahla ho vďaka kvalitnej 

príprave, vysokému zaťaženiu                    
v tréningu - tréningy na trena-
žéri, sparingpartnerov jej robili 
muži. Opäť sa posunula vyššie, 
v budúcnosti má všetky pred-
poklady siahnuť na zlato. Je mi-

moriadne pracovitá, usilovná.“ 
Senčan Peter Chladný bol no-
váčikom v reprezentácii. M. 
Čapla: „Bojoval statočne, ale 
z takéhoto veľkého podujatia 
nemá ešte skúsenosti. Má však 
perspektívu, poctivo trénuje        
a v budúcnosti môže zbierať ús-
pechy. Slovenská reprezentácia 
bola najúspešnejšia v histórii, 
keď získala dvanásť medailí                                 
(z toho dve juniorské), tri zlaté, 
päť strieborných a štyri bronzo-
vé. Celkovo sme v klasifikácii 
družstiev obsadili štvrté miesto 
so stratou troch bodov na tre-
tích Turkov. Zvíťazili Rusi pred 
Ukrajinou. Som veľmi spokoj-
ný.“ Zlato získali Ľubomír Jag-
nešák (75), Jaroslav Šulan (60) 
a Ján Germánus (90).

Eva Lauková
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Bronzová Európa pre Luciu

Lucia (vpravo)získava svoju prvú medailu zo seniorskej Európy.

Playboy hral bez srdiečka
Víťazom Seneckej hokejbalovej ligy Orly, Senčanom nedopriali slasť z pohára nad hlavou
Možno nabudúce sa vám to 
už podarí! ozývalo sa z radov 
majstra - tímu Orly (Modra), 
ktorý v treťom finálovom zá-
pase play-off zdolal večného 
rivala - domáce mužstvo Play-
boy 5:2. Kráľ je z Modry, Se-
nec má svojich princov.

Derby ako už mnoho rokov 
predtým, no Senčanom víťaz-
stvo opäť ušlo. A boli k nemu 
veľmi blízko, ešte dve a pol mi-
núty pred koncom prehrávali 
2:3, no štvrtý gól dal Orlom 
krídla a v záverečnej power-play 
zvýšili konečný výsledok na 5:2. 
„Chýbalo nám dnes srdiečko, 
možno sme boli až premoti-
vovaní. Druhý zápas s Orlami 
sme vyhrali vysoko a akosi sme 
sa uspokojili,“ hodnotí kapitán                                      
Playboy Martin Partel, ktorého 
škrie aj prvý gól hneď v úvodnej 
minúte a neuznaný gól za stavu 
1:2. Večný rival Senčanom zno-
vu nedoprial zažiť ten slastný 
pocit. Pritom základnú súťaž 
celok Playboy vyhral suverénne 
s 51 bodmi, Orly získali o jede-
násť menej. „Už prvé finálové 
stretnutie sme mali vyhrať, veď 
sme prehrávali 1:5, dotiahli na 
víťazných 6:5 a napokon sme ho 
prehrali 6:7,“ zamýšľa sa kapitán 
a dodáva, že veľa zohráva psy-
chika, taktika a disciplína, no 

a „šance sa majú premieňať“. 
Druhý zápas vyhral tím Playboy 
vysoko 7:2 a výhra navodila me-
dzi Playboymi uspokojenie. Se-
neckí hráči nechcú, aby ako ali-
bi vyznel fakt, že Orlom v treťom 
finálovom zápase prišli pomôcť 
profíci hrajúci ľadový hokej. 
V aktuálnom ročníku Seneckej 
hokejbalovej ligy, v ktorom hralo 
jedenásť mužstiev, skončili na 
treťom mieste Vitamíny (Pezi-
nok), keď zdolali Bobry (Modra 
Kráľová) 7:4. Ligu oživil aj prí-
chod mladých hráčov, jej úroveň 
bola zase o niečo vyššia.
Umiestenie ďalších seneckých 
tímov: 6. Skeletons, 7. Leaders.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
Erik Meszároš (vľavo) bol počas celej sezóny oporou seneckého 
tímu Playboy.

Mužstvo Playboy s pohárom a striebornými medailami. O rok sa o víťazstvo pokúsi zas.
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Megaturnaj potvrdil žiacku silu
Najúspešnejším klubom na 
10. ročníku medzinárodného 
mládežníckeho futbalového 
turnaja Okres Senec a jeho 
priatelia sa so ziskom troch 
prvenstiev stali domáci chlap-
ci z ŠK SFM Senec – Veľký 
Biel. Turnaj usporiadal od 20. 
do 22. júna a zaznamenal veľ-
ký športový aj spoločenský 
úspech. 

Úžasnú atmosféru pripravili vý-
pravy už na začiatku pochodom 
mestom, keď ich na radnici pri-
jali predstavitelia mesta, okresu 
aj futbalového zväzu. Nádherné 
počasie, výborná atmosféra, 
skvelé výkony detí od šesť do 
pätnásť rokov. V Senci a jeho 
okolí hralo na megaturnaji 73 
mužstiev, z toho 25 zo zahrani-
čia (Maďarsko, Chorvátsko, Srb-
sko, ČR, Francúzsko, Poľsko)                                                             
a 48 zo Slovenska, 1460 mla-
dých futbalistov z 33 klubov 
odohralo v deviatich kategó-
riách 145 zápasov. Finále sa ko-
nalo vo Veľkom Bieli. Alexander 
Matlák, prezident SFM Senec: 
„Tradícia sa ujala, už desať roč-
níkov je odrazom dobrej spolu-
práce s okolitými obcami. Vy-
hrali sme tri kategórie  a potvr-
dila sa sila žiackych celkov. Aj 
keď prvotným naším cieľom na 
tomto turnaji nie je snaha, byť 
najlepší.“ Turnaj sa obišiel bez 
problémov a vážnejších zrane-
ní, stmeľovali sa kolektívy, nad-
väzovali priateľstvá. Úsmevné 
dozvuky mal o týždeň neskôr, 
keď do Senca zavítala výprava 
Líbyjčanov. Pomýlili si termín... 
A. Matlák pobavene: „Prišlo ich 
25, a tak sme sa o nich posta-
rali. Zorganizovali sme pre nich 
zápasy v okolí. Okúpali sa, uro-
bili si výlety v okolí.“

V Kategórii starší žiaci A vo finále zvíťazil SFM Senec (na obr.) nad DAC D. Streda 4:1.

Výsledky turnaja: Starší žiaci A - o 3. miesto: Hr. Králové - Szanyi 3:1, finále: SFM Senec - D. 
Streda 4:1. Starší žiaci B - o 3. miesto: SFM Senec - Hranice 2:0, finále: ObFZ Bratislava-mesto 
- Guipavas 4:0. Mladší žiaci A - o 3. miesto: Senta - Bernolákovo 1:2, finále: SFM Senec - Ko-
šice 1:0. Mladší žiaci B - o 3. miesto: ObFZ Bratislava-vidiek - Trnava 2:1, finále: SFM Senec 
- FC Budapešť 0:3. Prípravka A - o 3. miesto: Lomnice - Widzev Lodž 3:0, finále: Meteor Praha 
- Púchov 2:0. Prípravka B - o 3. miesto: Žolik Malacky - SFM Senec 4:0, finále: Inter - Trnava 0:4. 
Prípravka C - o 3. miesto: SFM Senec A - Hranice 1:2, finále: Galanta - Slovan 1:2. Pusinky A 
- o 3. miesto: Nitra - Žolik Malacky 0:4, finále: SFM Senec A - Slovan 0:3. Pusinky B - konečné 
poradie: 1. SFM Senec.

Tisíce detí, 
zápasov a gólov
Keď jubileum, tak aj so štatis-
tikou: za desať rokov hralo na 
megaturnaji 14420 hráčov (722 
mužstiev) z 11 štátov (Sloven-
sko, ČR, Maďarsko, Rakúsko, 
Chorvátsko, Juhoslávia, Srb-
sko, Poľsko, Francúzsko, Bel-
gicko, Líbya). Odohrali 1563 
zápasov a dali 5146 gólov.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Hráči SFM Senec vyhrali Kategóriu mladší žiaci A, keď vo finále 
zdolali po bojovnom výkone FC Košice 1:0.
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Futbal s akcentom na mládež
Primátor Karol Kvál (vpravo), prezident ŠK SFM Senec - Veľký Biel Alexander Matlák (vľavo) a Ján Badinský na stretnutí s bývalými hráčmi 
FC Senec a ich rodičmi.

Nástupníckou organizáciou po FC Senec je ŠK SFM Senec - Veľký Biel
Najvyššia futbalová Corgoň 
liga v Senci je už minulos-
ťou, po fúzii FC Senec s DAC 
Dunajská Streda sa presu-
nula na Žitný ostrov. Nástup-
níckou organizáciou sa stal 
ŠK SFM Senec - Veľký Biel, 
na ktorého čele stojí prezi-
dent Alexander Matlák.

Mesto nemalo s FC Se-
nec žiadny spoluvlastnícky 
vzťah. Ako to vyzerá v prípa-
de ŠK SFM Senec?
-Približne do roka by sme 
chceli vytvoriť takú formu 
spolupráce - zrejme v rámci 
akciovej spoločnosti, ktorá by 
vyhovovala všetkým zaintere-
sovaným. Boli by v nej garan-
tované práva a povinnosti pre 
všetky tri strany: mesto Senec, 
ŠK SFM Senec a obec Veľký 
Biel. V obci máme priestory 
a hracie plochy v prenájme. 
Chceme zachovať názov ŠK 
SFM Senec - Veľký Biel.
Štruktúra klubu zostáva za-
chovaná?
-Áno, máme jedno seniorské 
mužstvo a jedenásť mládež-
níckych. Zo strany mládežníc-
keho trénera bývalého FC Se-
nec vzišiel návrh, konsolidovať 
ženské družstvo, ďalšie aktivi-
ty však zatiaľ nenasledovali.
Aké ciele si kladiete?
-Chceme pozdvihnúť úroveň 
mládežníckeho futbalu v Senci 

aj v spolupráci so sponzormi, 
mestom, trénermi a funkcio-
nármi. V rámci krátkodobých 
cieľov máme snahu postúpiť 
so starším a mladším doras-
tom do 1. ligy. Dlhodobé zá-
mery smerujeme k vytvoreniu 
akadémie. V meste aj okolitých 
obciach sú šikovné deti, majú 
predpoklady napredovať. Je 
tu dobré usporiadanie škôl.
A čo najvyššie seniorské 
súťaže? Šancu postúpiť do      
1. ligy ste mali už aj v uply-
nulom ročníku...
-Musíme sa na to pozerať 
triezvo. Chcem zdôrazniť, že 
Corgoň ligu v Senci nenahra-
díme. Máme obmedzený ka-
pitál finančných prostriedkov, 
aj hráčov, fanúšikovia by mali 
byť tolerantní. Snahou je dať 
priestor vlastným odchovan-
com, hoci ani v 2. lige, ktorú 
hráme, sa nedá stavať len na 
nich. Naši hráči aj funkcionári 
sú amatéri, chodia do práce, 
alebo študujú. Aby sme moh-

li pomýšľať na postup, musia 
dozrieť funkcionári, tréneri aj 
hráči. Je to otázka vytvorenia 
podmienok. Prísľub pomoci 
máme zo strany mesta, dô-
ležité je aj podnikateľské pro-
stredie.
Hracích plôch bude dosta-
tok?
-Technické podmienky by už 
naozaj nemali byť výhovorkou. 
Sú porovnateľné s najlepšími 
klubmi na Slovensku, možno 
aj úplne najlepšie. Muži budú 
hrať v podmienkach, aké vy-
hovujú UEFA. Výborné záze-
mie máme vo Veľkom Bieli, 
kde sú dve ihriská, z toho jed-
no s umelou trávou. Dostatok 
tréningových hodín budeme 
mať aj v Národnom tréningo-
vom centre v Senci, kde je 
však potrebné zrekonštruovať 
budovu. Malo by sa to stihnúť 
do začiatku augusta, kedy sa 
začínajú majstrovské súťaže.
Pribudnúť má aj ďalšia plo-
cha...

-Získali sme grant 30 milió-
nov korún z nórskych fondov,          
v najbližších dňoch podpisuje-
me zmluvu. V areáli Združenej 
strednej školy v Senci posta-
víme ďalšie futbalové ihrisko,                                            
k tomu tri tenisové kurty. Bu-
deme mať všetky podmien-
ky na to, aby sme uvažovali                                          
o najvyššej dorasteneckej sú-
ťaži. Je to pre nás veľká výzva, 
aj obrovská zodpovednosť. 
Na rozdiel od našich pred-
chodcov sme Senčania a nie 
je nám jedno, ako dianie v na-
šom futbale bude vnímať ve-
rejnosť. Vieme, že to ide, veď 
vo Veľkom Bieli sme už desať 
rokov a všetko funguje bez 
problémov.
Za akých podmienok sa dajú 
očakávať úspechy?
-Futbal v Senci určite nemôže 
byť záležitosťou len funkcio-
nárov, ale každého, kto má      
k športu a futbalu vzťah. Veľmi 
dôležitá je transparentnosť. Ak 
nám mesto finančne pomôže, 
spôsob využitia finančných 
prostriedkov bude zo strany 
mesta kontrolovateľný, aspoň 
raz ročne aj verejne prezento-
vaný. Vytvorenie spoločnosti, 
v ktorej budú mať zastúpenie 
mesto Senec, obec Veľký Biel 
a ŠK SFM Senec - Veľký Biel, 
bude garanciou, že futbal zo 
Senca nezmizne.

Text a foto Eva Lauková

Do SFM Senec prešlo šestnásť detí
Primátor Senca Karol Kvál a predstavitelia ŠK SFM Senec sa 
stretli s rodičmi detí, hrajúcich v mládežníckych mužstvách FC 
Senec, ktoré sa stali voľnými hráčmi. Vysvetlili im situáciu. Pre-
zident ŠK SFM Senec A. Matlák uviedol, že prijmú do svojich 
radov každého, kto sa tak rozhodne. Zo 60 detí (resp. rodičov), 
sa tak zatiaľ rozhodlo šestnásť. Ponuku trénovať mládežnícke 
mužstvo ŠK SFM Senec neprijal do našej uzávierky ani jeden 
člen realizačného tímu či tréner bývalého klubu FC Senec, a. s.
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Program na júl
AMFITEÁTER

Začiatok predstavení o 21.30 h

14.-15. po-ut RAMBO: DO PEKLA A SPÄŤ
Neporaziteľný hrdina (Sylvester Stallone) je 
späť. Návrat do veľkej džungle, kde je pánom 
len ten, kto sa tam naozaj vyzná. USA, ne-
vhodné do 15 rokov, 93 min. 

Vstupné: 70 Sk

16. streda TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Eroticky ladený špionážny thriller – v Šanghaji. 
USA, nevhodné do 18 rokov, 157 min. 

Vstupné: 60 Sk

17.-18. št-pi KOPAČKY
Neskutočná katastrofická romantická komé-
dia. Rozchod a jeho obzvlášť krutá verzia, keď 
jeden chce vo vzťahu ďalej pokračovať a ten 
druhý už nie. Ľudovo sa takej situácii hovorí 
kopačky. Film má byť prekvapením roka. USA, 
nevhodné do 15 rokov, 110 min. 

Vstupné: 70 Sk

Začiatok predstavení o 21.15 h

19.-20. so-ne NARNIA: PRINC KASPIAN
Druhá časť mimoriadne úspešnej ságy o ta-
jomnej ríši Narnia. USA, nevhodné do 7 rokov, 
149 min., slovenský dabing 

Vstupné: 65 Sk

21. pondelok IRON MAN
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa vyrábajú. 
Akčný fantastický film. USA, nevhodné do 15 
rokov, 125 min. 

Vstupné: 65 Sk

22. utorok CLONA
Smrť môže byť začiatok... Silný príbeh o stra-
chu vo vnútri každého z nás a utrpení, ktoré 
sme schopní na seba privolať. Horor. USA, ne-
vhodné  do 15 rokov, 84 min. 

Vstupné: 60 Sk

23. streda REPORTÉR V RINGU
Príbeh o vzostupe, páde a zmŕtvychvstania 
bývalej hviezdy môže byť presne tým bodom 
obratu, na ktorý tak dlho čakal... Hrajú: Samu-
el L. Jackson, Josh Hartnett, USA, nevhodné 
do 15 rokov, 111 min. 

Vstupné: 60 Sk

24. štvrtok 21: OKO BERIE
Príbeh podľa skutočnej udalosti o skupine 
expertov, ktorí vytvorili program na obohranie 
kasín v Las Vegas. USA, nevhodné do 15 ro-
kov, 123 min. 

Vstupné: 65 Sk

25. piatok SÚDNY DEŇ
Koniec sa blíži! Akčný sci-fi horor. Hrajú: Mal-
colm Mc Dowell, Bob Hoskins a ďalší. USA, 
nevhodné  do 18 rokov, 105 min. 

Vstupné: 65 Sk

26.-27. so-nedela SISSI A YETI
... alebo všetko čo ste chceli vedieť o cisá-
rovnej Sissi, ale báli ste sa opýtať. Rodinná 
animovaná komédia. Nem., nevhodné do 10 
rokov, 85 min., český dabing 

Vstupné: 65 Sk

28. pondelok MUZIKA
Príbeh o snoch, túžbach, o slobode, ktorá 
bola v Československu na rozhraní sedemde-
siatych a osemdesiatych rokov jednou z naj-
vzácnejších, najlepšie strážených a najmenej 
dostupných hodnôt. Tragikomický osud mla-
dého muzikanta. Hrajú: L. Kostelný, T. Pauho-
fová, Marek Geišberg, P. Polnišová, C. Kassai, 
D. Nvotová a ďalší. SR/SRN, nevhodné do 12 
rokov, 99 min.

Vstupné: 60 Sk

29.-30. ut-st WANTED
Vyber si svoj osud. Drsný, cynický a amorálny 
príbeh. Hrajú: James McAvoy, Angelina Jolie, 
Morgan Freeman. USA, nevhodné do 15 ro-
kov, 100 min. 

Vstupné: 70 Sk

31. štvrtok o 21,15 hod.
1. augusta piatok o 21,00 hod.
JOHN HANCOCK
Will Smith v akčnom thrilleri opät v najlepšej 
forme ako super hrdina bojujúci o svoju po-
vesť... Najočakávanejší hit leta 2008. USA, ne-
vhodné do 12 rokov, 100 min., český dabing 

Vstupné: 70 Sk

Spoločenská kronika
Narodili sa

Ela Balátová, Richard Putna, Jozef Shunnar, 
Aaron Richard Pospěch, Bohuš Brčiak, Samuel 
Sedláček, Sára Bančíková, Samuel Kubičina, 
Róbert Juhás, Jaroslav Ďurovka, Stela Vozári-
ková, Radka Husenicová  

Manželstvo uzatvorili
Július Tok - Eleonóra Špótová, Július Nyársik 
- Martina Nagyová, Alexander Nagy - Denisa 
Kajošová, Štefan Kožený - Mária Lakyová, Ad-
rián Mráz - Mgr. Katarína Vajsová, Peter Kova-
čič - Magdaléna Hanzlová, Ing. Miroslav Mráz 
- Ivana Szalaiová, Ing. Dušan Fuska - Rozália 
Kysučanová, Viliam Kotes - Danka Klebercová, 
Denis Žingor - Barbora Kročková, Peter Kadlec 
- Denisa Podolská, Tibor Nagy - Silvia Lengy-
elová, Pavol Cikatricis - Alžbeta Hideghetyová, 
Attila Bognár - Monika Mácsaiová, Slavomír 
Majo - Mgr. Andrea Tatarková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Mária Budajová (60), Anna Pytlová (65), Ing. 
Štefan Gábor (75), Angela Kolenová (80), Vin-
cent Žilinec (85), Alžbeta Žilincová (60), Alžbe-

ta Bertóková (65), Emília Újhelyiová (65), Anna 
Paľovová (70),  Mária Rekeňová (70), Zuzana 
Horáčeková (75), Elena Knapová (75), Juliana 
Žilincová (75), Mária Barančíková (80), Mgr. art. 
Zdenek Macháček (80), Pavol Repka (80)

Klub dôchodcov 
Terézia Husárová (75), Alojz Mráz (75), Magda-
léna Szabová (70), Helena Velková (60), Kata-
rína Lévaiová (55), Marta Vršková (75), Zuzana 
Horáčeková (70), Helena Krajčovičová (70), 
Alžbeta Bertóková (65), Emília Újhelyiová (65), 
Alžbeta Žilincová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Anna Hlavatá (55), Mikuláš Farkaš (60), Ľudovít 
Botló (60), Ján Kováč (65), Helena Takácsová 
(75), Igor Hanko (50), Mária Koláriková (50),  
Marta Vršková (75)

Navždy nás opustili
Terézia Poórová (1957), Ing. Mária Kováčová 
(1956), Žofia Csizmaziová (1932), Ladislav He-
ringeš (1936), Ľudovít Poór (1945), Anna Hor-
váthová (1928)

Dňa 25. júna by sa bol Ján Sučak dožil 70 ro-
kov. S láskou na neho spomína celá rodina. 
Bol si dobrým manželom, otcom, dedkom, 

svokrom a kamarátom. Nikdy na 
teba nezabudneme. Kto ste ho 
poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku. 

S láskou spomíname na nášho 
drahého Gejzu Pericsku, ktoré-
ho 20. výročie úmrtia si pripomí-
name 29. júla. Manželka a dcéry 
s rodinami. 

Dňa 3. júla uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a dedko Zoltán 
Méheš. S láskou naňho spomína 
celá rodina.

Kto v našich srdciach žije, ne-
umiera. Dňa 25. júna sme si pri-
pomenuli tretie výročie úmrtia 
našej milovanej mamičky, babič-
ky, svokry Gabriely Tummovej 
a 15. septembra druhé výročie 

úmrtia nášho dra-
hého otca, deda a svokra Jozefa 
Tummu. Vy, ktorí ste ich poznali, 
venujte im prosím tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú dcéra Vi-
ola    a syn Pavol s rodinami.

SENČAN  júl-august 2008


