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Malokarpatský pohár

legionárov na Sibíri

v Jarkových rukách
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Príde aj Žbirka
Charitatívny koncert Smejeme
sa v tme, ktorý ku Dňu nevidiacich organizuje Občianske
združenie Ambrelo v spolupráci
s MsKS v Senci, sa uskutoční
13. novembra o 11. hod. v MsKS.
Jeho ťahákom je Miro Žbirka, Peter Cmorík či Dominika Mirgová,
ako aj nevidiaci. Výťažok z predaja lístkov (cena 320 Sk) pôjde
(el)
pre nevidiacich.

14. strana

Zrušili lekársku pohotovosť
Na poliklinike v Senci zrušili
lekársku pohotovosť. Ak máte
akútne zdravotné problémy,
musíte volať na telefónne čísla
155, alebo 112, ak sa dovoláte

na pôvodné číslo pohotovosti
4592 4444, presmerujú vás.
Na dispečingu rozhodnú, akú
sanitku pošlú. Ďalšou alternatívou je, vybrať sa na pohoto-

vosť do ružinovskej nemocnice v Bratislave vlastným autom. (viac na str. 5)

(el)
foto Ján Lauko

Vysvätia sochu
Slávnostné vysvätenie zreštaurovanej sochy Najsvätejšej Trojice, ktorá je umiestená na svojom
pôvodnom mieste v Senci na
Pincesori, sa uskutoční 23. októbra (štvrtok) o 16. hod. Mesto
Senec pozýva občanov, žijúcich
v tejto lokalite, ako aj ostatných
(el)
Senčanov.

Euro a dôchodcovia
Stretnutie seneckých dôchodcov s kompetentnými pracovníkmi Národnej banky Slovenska
sa uskutoční 12. novembra o 15.
hod. v kinosále mestského kultúrneho strediska. Príchod eura
sa blíži, budú informovať o rôznych aspektoch jeho zavedenia.
Zodpovedia aj na kladené otázky. Po skončení stretnutia mesto
pripravilo pekný film.
(el)

Okrúhly stôl najmä o novom
územnom pláne
Denne sa z rôznych hodnoverných zdrojov dozvedáme
informácie, ktoré vyvolávajú
u Senčanov minimálne údiv či
počudovanie. Predísť podobným situáciám je prvoradým
cieľom okrúhlych stolov, ktoré
organizuje Komisia výstavby a územného plánovania
pri Mestskom zastupiteľstve
v Senci už druhé volebné

obdobie, pravidelne na jar
a jeseň. Aby neboli len prázdnym mlátením slamy, úvodom
každého býva návrat k prerokúvaným bodom a výstupom
z predchádzajúceho rokovania.
Jesenný okrúhly stôl bude
21. novembra v kinosále
MsKS v Senci o 18. hodine.
(pokračovanie na str. 2)

Pytón strašil v Martinskom lese
V Martinskom lese pri Senci
chytili pytóna, druhého najväčšieho škrtiča medzi plazmi. Anonym nahlásil jeho prítomnosť 19. septembra. Hliadka mestskej polície uvidela na
krajnici cesty tmavého veľkého hada, zistilo sa, že meria
päť metrov.
Prítomní boli objavom zaskočení, policajti privolali veterinára MVDr. Štefana Szakálla.

Pomocou slučky hada odchytil. Pár dní „býval“ v jeho ordinácii a veru – nebolo im všetko
jedno... Bol vychudnutý (ale aj
tak mal v priemere do 30 centimetrov), prechladnutý a keďže
vonku bola zima (vtedy nežerie), vraj nebol nebezpečný.
Neďaleko miesta nálezu chlapi
čistili cestu, keby sa k nim doplazil..., viac by do lesa nešli.
(pokračovanie na str. 3)
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Okrúhly stôl...
(dokončenie zo str.1)

Zámerom je vytvoriť program,
počas ktorého občania dostanú
podrobné informácie na vybrané najaktuálnejšie témy, ktoré
sa v súčasnosti v meste preberajú a vyvolať k nim diskusiu. Je
už takmer samozrejmosťou, že
svoju účasť a podporu prisľúbil
primátor Ing. Kvál Karol, vicežupan VÚC Ing. Gábor Agárdi,
poslanec NR Gyula Bárdos, ale
je snaha pozvať aj odborníka
v problematike územných plánov z ministerstiev výstavby či
životného prostredia.
Už dnes máme celkom slušne
rozpracovaný bod k novému
územnému plánu mesta, ktorý bude nosnou témou, určite
budeme hovoriť o nových aktuálnych riešeniach v meste
(cyklodráha, mestská doprava,
rekonštrukcia domu smútku...).
Naším cieľom je hovoriť aj o perspektívnych riešeniach, ktoré sú
pre naše mesto životne dôležité.
V prvom rade je to otázka dopravy - riešenia kardinálnej otázky budúcnosti mesta - obchvat
Senca. Chceme, aby ste sa zapojili do diskusie, kládli otázky.
Do programu okrúhleho stola je
zahrnuté aj plnenie priorít mestského zastupiteľstva, výstavba
nového centrálneho areálu pre
deti a je zrejmé, že sa objavia
nové body, ktoré vyplynú z diskusie a názorov Senčanov. Je
dobrou tradíciou, že sa vždy
robí aj zvukový záznam, ktorý
nám pomáha následne sa vrátiť
k prerokovaným otázkam.
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Pričinili sa o zachovanie
jazyka a kultúry

Zľava Imrich Fuhl, Karol Kvál, Gabriel Agárdy a Antal Heizer

Dni Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktoré sa konali 9. až
14. októbra v Bratislavskom
a Trnavskom samosprávnom
kraji, boli venované Slovákom
žijúcim na Dolnej zemi (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko,
Srbsko). Ich spoluorganizáto-

rom v Senci bola aj MO Matice
slovenskej a MsKS. Pozvanie
do Senca prijal aj veľvyslanec Maďarskej republiky na
Slovensku Antal Heizer. Prišli
aj čelní predstavitelia národnostných menšín v zahraničí
Vladimír Valentík (Srbsko), An-

drej Kuric (Chorvátsko) a Ivan
Ambruš (Rumunsko). Súčasťou programu bolo otvorenie
súčasnej knižnej produkcie
dolnozemských Slovákov, vernisáž umeleckej výstavy Imricha Fuhla, Slováka z Maďarska
a otvorenie výstavy súčasnej
knižnej produkcie dolnozemských Slovákov. Veľký aplauz
zožalo vystúpenie SUS Krajan
- Vojvodina (Srbsko) a citarového súboru Boleráz (Maďarsko). Imrich Fuhla, slovenský
novinár, básnik, spisovateľ
a fotograf, žijúci v Maďarsku,
novým spôsobom spracúva
tradičné témy - národnostné
bytie, demokraciu, pravdu,
lásku. Prítomným sa prihovoril
aj senecký poslanec Gabriel
Agárdy. Uviedol, že Senec je
odpradávna viacjazyčný, „vašu
kultúru prijímame s otvoreným
srdcom“. Ocenil, že Slováci žijúci v zahraničí sa pričinili o zachovanie jazyka a kultúry.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Nová pobočka firmy s darom pre dôchodcov

Nemecký výrobca a distribútor vysokozdvižnej
a manipulačnej techniky Jungheinrich oficiálne
otvoril v logistickom parku pri Senci novú budovu svojej slovenskej pobočky. Do jej výstavby
investoval približne 70 miliónov Sk (zhruba 2,3
€). Na slávnostnom otvorení sa za účasti člena predstavenstva koncernu Jungheinrich AG
Ing. Gašpar Józan Helmuta Limberga zúčastnilo viac ako 130 záposlanec MsZ a člen komisie kazníkov a obchodných partnerov spoločnosti.
výstavby a ÚP „Pri rozhodovaní o lokalizácii nového sídla zo-

hrala hlavnú úlohu dostupnosť diaľnice, ako aj
priblíženie sa k zákazníkom, z ktorých časť sídli
tiež v seneckom logistickom areáli, respektíve
v jeho bezprostrednej blízkosti,“ vysvetlil konateľ slovenskej dcéry Jungheinrich Martin
Urban a dodal, že budova, ako aj pozemok sú
vo vlastníctve spoločnosti. Súčasťou otvorenia
pobočky bolo aj odovzdanie finančného daru
100-tisíc Sk mestu Senec, ktorý je účelovo viazaný na podporu miestnych dôchodcov. (el)

Ako sa zbaviť starého auta
Blíži sa koniec roka a ten, kto
nechce platiť poistky za staré
auto a potrebuje ho vyradiť
z evidencie, má možnosť tak
urobiť. Prevádzka na zber
a spracovanie autovrakov sa
nachádza v areáli železničnej
stanice v Senci. Firma Romag,
ktorá získala autorizáciu na likvidáciu starých vozidiel (osobných aj nákladných) od ministerstva životného prostredia
a robí ekologickú recykláciu
pre západné Slovensko, likviduje autovraky bezplatne. Občan od nej dostane tisíc korún

a potvrdenie pre dopravný inšpektorát, na základe ktorého
môžu odhlásiť auto z evidencie. Ak to však neurobí v autorizovanej firme, môže dostať
pokutu.
Romag prijíma autá na likvidáciu v pondelok až piatok od
7. do 16. hod. a v sobotu od
8. do 12. hod. Doteraz ich zrecyklovala okolo 400.
Kontakt: 02/4592 3349
fax: 02/4592 7147
e-mail: romag@romag.sk
www.romag.sk
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Pytón strašil v Martinskom lese

Pod lupou

(dokončenie zo str.1)

Nájdeného hada sa zrejme
niekto zbavil. Odborníci vravia,
že ten, kto takéto niečo spraví,
nie je chovateľ, ale kúpil si ho
pre imidž. Buď býva v okolí
Martinského lesa a vypustil
ho tam, alebo ho odniekiaľ doviezol. Ľudia si neuvedomujú,
keď kupujú malého hadíka,
ako rýchlo narastie (do dĺžky
päť metrov rastie asi štyri-päť
rokov), koľko starostlivosti si
vyžaduje. Sú nezodpovední.
Keďže bratislavská ZOO nemá
na takéto hady kapacity, pytón sa dostal ku chovateľovi
pri Trnave, ktorý má doma aj
samičku.
Veľa ľudí hady chová, obchoduje sa s nimi, predávajú sa
v špecializovaných obchodoch. Ako uviedla riaditeľka
bratislavskej ZOO Ing. Miloslava Šavelová, niektorí si
neuvedomujú, že takýto had
potrebuje veľa žrádla - potkany, králiky a pod., optimálnu
vlhkosť a teplo, aj pomerne
veľký priestor, ktorý má tendenciu ničiť. Môže byť nebez-

Pytón tmavý, had škrtič

MVDr Štefan Szakáll pri odchyte
pytóna v Martinskom lese

pečný. „Aj v našej zoologickej
záhrade sú pokyny, že čistiť
a manipulovať s hadom musia
dvaja. Sú známe prípady, keď
sa okolo ošetrovateľa omotal
a nebol schopný sa ho sám
zbaviť. Stáva sa, že ich ľudia
vyhodia, takto u nás skončili
tri. Chlap, ktorý podobného
hada choval, sa oženil a manželka mu povedala: buď ja,
alebo had. A tak ho vyhodil...“
Človek sa čuduje, ako môže
had s takou malou hlavou prehltnúť pomerne veľkú korisť.
Je to umožnené tým, že nemá
spojenú sánku s čeľusťou, má
tam pevné svaly a potravu
súka do seba. Má 450 párov
rebier, ktoré sa rozťahujú.
V auguste vo venezuelskej
ZOO zabil pytón študenta, pokúšal sa ho prehltnúť.
V nemeckej ZOO v teráriu napadol ženu. Policajt sa vyjadril, že „jediným pohybom sa
hadia čelusť otvorila natoľko,
že bola schopná pojať celú
hlavu. Mala šťastie, vyslobodili
ju kolegovia.“
Eva Lauková

Poďakovanie mestskej polícii
V stredu 8. októbra som v skorých ranných hodinách poprosila telefonicky o pomoc pri hľadaní
synovho odcudzeného bicykla. Službukonajúci
policajt po oboznámení sa s prípadom ma ubezpečil, že vec okamžite preveria aj s kolegami
a o priebehu šetrenia ma budú informovať. Neprešla ani pol hodina a skutočne ma podrobne
oboznámili s postupom šetrenia. Celá rodina
bola ohromená, keď nám o dve hodiny zavolali,
že synov bicykel majú a môžeme si ho prísť prevziať.
Popoludní sme si ho prišli zobrať a spoznali sme
tak aj osobne ľudí, ktorí vôbec neskrývali radosť

z toho, že nám mohli pomôcť. Toto bol v priebehu
roka v našej rodine už druhý odcudzený bicykel
a čuduj sa senecký! svet - za bieleho dňa spred
pošty a ešte aj uzamknutý.
Ďakujeme ešte raz touto cestou štyrom príslušníkom mestskej polície, ktorých mená sa skrývajú pod odznakmi s číslami 16, 09, 14 a 18, ktorí
promptne riešili našu žiadosť a pričinili sa tak aj
o dolapenie páchateľa. Je to pre nás všetkých
pochybovačov, ktorí sme doteraz vnímali mestskú políciu len ako nejaký „ochranný“ štít, veľká
lekcia. Prajeme vám veľa síl, pevné zdravie, trpezlivosť a pozorné oko.
Anna Toporová
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Kamera usvedčila
zlodeja
Keď majiteľ horského bicykla Jozef R. zo Senca 11. septembra
oznámil na mestskú políciu, že
v podchode naproti mestskému
úradu mu niekto ukradol bicykel,
dolapenie páchateľa nevyzeralo
príliš nádejne. Na základe šetrenia a záberov kamery sa však
podarilo identifikovať zlodeja
Fridricha B. z Veľkého Grobu,
ktorý sa napokon k činu priznal.

Vykradol auto
V noci na 12. októbra na Košickej ulici nezistený páchateľ rozbil
okná na vozidle Opel Meriva s rakúskym EČ a odcudzil navigačný systém a peňaženku. Škoda,
ktorú spôsobil rakúskemu občanovi, je zhruba 4500 Sk.

Prišla o kabelku
Pred obchodným domom Tesco v Senci si žena 11. októbra
o pol jednej popoludní zaparkovala vozidlo zn. Nissan Almera.
Nezamkla ho a po pol hodine
zistila, že jej neznámy páchateľ
ukradol kabelku, čím jej spôsobil
škodu 12-tis. Sk.

Pomohli občania
Na základe oznámenia občanov mestskí policajti zadržali 5.
septembra ráno o šiestej hodine
Tomáša H. zo Senca, podozrivého z trestného činu krádeže na
Slnečných jazerách juh. Unikal
z karavanového kempu, chytili
ho na Štúrovej ulici. Našli u neho
cudzie osobné doklady, kreditky, fotoaparát a rôzne oblečenie,
ktoré odcudzil z vozidla Renault
19, patriaceho poľskému občanovi.

Pátranie po Octavii
Riadne uzamknuté motorové
vozidlo Škoda Octavia farby sivej metalízy odcudzil neznámy
páchateľ od večera 12. októbra do nasledujúceho rána na
Zemplínskej ulici. Poškodenej
spoločnosti páchateľ spôsobil
300-tis. škodu.
Uzávierka novembrového
čísla mestských novín Senčan
je v pondelok 27. októbra.

4

SPEKTRUM

SENČAN október 2008

Domácnosti dostanú euro
kalkulačky aj brožúry
Príchod eura sa blíži a kampaň sa zintenzívňuje. Každá
domácnosť dostane eurokalkulačku a informačné
brožúry, začnú sa predávať
eurobalíčky.
Nákladné auto (euromobil)
navštívi stovky slovenských
obcí, vybavené bude prezentačnou technikou, publikáciami a propagačnými predmetmi.
Pozornosť sa bude venovať aj
hendikepovaným občanom.
Ministerstvo financií pripravilo
CD pre nevidiacich, budú mať
aj brožúru v Braillovom písme.
Viac informácií v najbližších
dňoch dostane aj rómska
menšina, Národná banka pripravila DVD so základnými informáciami o eure. DVD je pripravené aj pre nepočujúcich.
Začiatkom novembra každá
domácnosť dostane do poštových schránok balíček, ktorého obsahom je brožúra so
základnými informáciami, leták Európskej komisie a eurokalkulačka. Pre maďarskú
a rómsku menšinu budú balíčky v ich jazyku k dispozícii
na mestskom úrade. V rámci

kampane bude rezonovať aj
výzva, aby sme si peniaze,
ktoré držíme doma, uložili do
bánk.

Tak takýto kurz by bral každý. Hneď by sa nám ľahšie dýchalo...

Eurobalíčky na poštách
Na všetkých poštách budú od 1. decembra tohto roka v súvislosti s prípravou na zavedenie eura predávať tzv. štartovacie
eurobalíčky, v ktorých bude hotovosť v prepočte za 500 Sk
(16,60 €). Odber nebude obmedzený. Balíček bude obsahovať
spolu 45 slovenských euromincí s nominálnymi hodnotami od
1 eurocentu (0,30 Sk) do dvoch eur (60,25 Sk).
Existuje sedem eurových bankoviek: 500, 200, 100, 50, 20, 10,
5 eur a 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10,
5, 2, 1 centov.
Eurové mince nie sú len drobné, ale každý, aj ten najmenší
cent má svoju hodnotu.

Národné symboly
na minciach
Eurové mince majú spoločnú
stranu – rovnakú na všetkých
minciach a národnú stranu
– podľa toho, ktorá krajina
mincu vydala. Spoločná strana mincí reprezentuje mapu
Európskej únie. Rubová strana mincí je určená pre národné symboly, ktoré si každý
členský štát zvolí sám. Všetky
eurové mince sú platné na
území všetkých štátov eurozóny, bez ohľadu na to, ktorý
štát ich vydal. Národné strany
slovenských eurových mincí
vybrala Národná banka Slovenska na základe výsledkov
celonárodnej ankety v decembri 2004. Víťazom ankety sa
stal motív dvojkríža na trojvrší
– štátneho znaku Slovenska,
ktorý bude na jedno a dvoj
eurových minciach. Na 50, 20
a 10 centových minciach bude
Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1
centových minciach Kriváň.
(el)

Šperky, ktoré vlastní aj Pamela
Veľkou spoločenskou udalosťou v Senci bola prezentácia
diamantových šperkov ALO
diamonds v kongresovej sále
hotela Senec. Medzi približne
160 hosťami nechýbal primátor
Karol Kvál s manželkou a osobnosti z podnikateľských kruhov či spoločenského života
z regiónu Senec aj Bratislavy.
Vystavené diamantové šperky
zaujali moderným dizajnom
a ligotavou krásou. Prezentovaná kolekcia sa nachádza
v predajni Zlatníctva Orient India v Senci. Firma ALO jewelry
dbá na vysokú kvalitu diamantov, použitých v kolekcii, ktorú
tvorí až šesťtisíc modelov. Každý kus má svoj certifikát, tzv.
rodný list diamantového šper-

ku. Firma vyrába aj kolekciu,
kde sa kombinujú diamanty
a polodrahokamy. Samostatnú
kolekciu tvoria šperky z diamantov a granátov.

Spoločnosť ALO jewelry vznikla pred trinástimi rokmi v Prahe,
akoby podľa scenára o americkom sne na česko-slovenský
spôsob. Medzi najlepšie eu-

rópske firmy ju pozdvihol majiteľ - Slovák Alojz Ryšavý. Jeho
šperky z nedávnej návštevy na
Slovensku si odniesla aj herečka Pamela Andersonová, vlastní ich aj Angelina Jolie.
Tvárou reklamnej kampane
ALO diamonds je svetová
topmodelka Petra Němcová.
Tohto roku firma vyrobila aj
korunku pre Miss Universe SR
Sandru Manákovú v hodnote
1,7 milióna korún. Je vyrobená
zo 14-karátového bieleho zlata,
dominuje na nej 1641 diamantov, zakúpených na špeciálnej
diamantovej burze v belgických Antverpách, a 142 bielych
topasov. Výroba skvostu trvala
takmer pol roka.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

SENČAN október 2008

ZAUJALO NÁS

5

Pohotovosť zrušili, názory sa rôznia
Zatiaľ diametrálne odlišné
reakcie zaznamenávame na
zrušenie pohotovosti v seneckej poliklinike, prevažujú
skôr negatívne.
Od 1. októbra majú obyvatelia
z tejto spádovej oblasti možnosť riešiť si zdravotné problémy dvoma spôsobmi: od 18.
hod. cez pracovné dni, resp.
v dňoch pracovného pokoja
môžu ísť autom na pohotovosť do ružinovskej nemocnice
v Bratislave, alebo zavolajú na
telefónne číslo 155, resp. 112.
Pôvodné číslo pohotovosti
4592 4444 bude po vytočení
presmerované. Tam rozhodnú,
akú sanitku k pacientovi pošlú.
Rýchla lekárska pomoc má byť
u pacienta do 10 minút, sanitka bez lekára do 30 minút, na
návštevnú službu budete čakať
zhruba od dvoch do štyroch
hodín.
Na poliklinike v Senci majú
všeobecní lekári pre dospelých, resp. pre deti upravené
ordinačné hodiny nasledovne:
Od pondelka do štvrtka do
18. hod. sú v prevádzke dve
ambulancie pre dospelých
a jedna pre deti a dorast,
v piatok po jednej ambulancii. Ktorý lekár je k dispozícii,
sa dozviete z vývesky na ambulanciách, resp. na oznamovacej tabuli na poliklinike.
Lekárka Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľga
Veselá, CSc., zrušenie pohotovostnej služby v Senci o. i.
odôvodňuje „snahou zabezpečiť poskytovanie kvalitnej,
komplexnej lekárskej služby
prvej pomoci“, keď časť okresu Senec bola zaradená do
spádovej oblasti Bratislava:
dospelí do polikliniky v Ružinove (od 19. h) a deti do ambulancie v Detskej fakultnej
nemocnici na Kramároch (od
15.30 h). V oboch prípadoch
sú
ambulancie
situované
v blízkosti ústavného zariadenia a lekárne, čo podľa lekárov
zabezpečuje vysokú kvalitu
a komplexnosť poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. V prípade zvýšenej chorobnosti
obyvateľstva (chrípka a pod.)

budú pohotovosti v Bratislave
posilnené o ďalších lekárov.
K dispozícii má byť aj viac sanitiek. Lekárska pohotovosť nie
je súčasťou centrálneho príjmu
(akútne, život ohrozujúce stavy, alebo tam pacienti idú po
odoslaní lekárom).
Nesúhlas so zrušením pohotovosti v Senci prejavujú niektorí
lekári (tí budú slúžiť na pohotovosti v Bratislave) aj pacienti.
Lekárom prekáža nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti a jej časové obmedzenie, keď napr. môže dôjsť
k vážnemu ohrozeniu života pri
anafylaktickom šoku (reakcie
po uštipnutí včelou, alergické
reakcie a pod.), kedy je rýchla
pomoc lekára nevyhnutná a tú
mohli poskytnúť aj na pohotovosti v Senci.
Podľa zástancov novej služby
prvej pomoci má ísť o zjednodušený systém. Čo to však
v praxi prinesie, ukáže čas. Navyše keď sa majú rušiť aj ďalšie
pohotovosti patriace pod Bratislavský samosprávny kraj.
Po zrušení pohotovosti stratilo
opodstatnenie aj fungovanie
pohotovostnej lekárne, v tejto
pozícii sa lekárne striedali. Najdlhšie otvorenou v Senci je lekáreň v Tescu, až do 21. hod.

Postavení
pred hotovú vec

Bolo niečo pred pol desiatou večer. Poslednou pacientkou na
pohotovosti bola 30. septembra štvorročná Laura s mamou.
Od nasledujúceho dňa pohotovosť v Senci zanikla.

Viacerí obyvatelia Senca sa sťažujú na nedostatočnú osvetu
a informovanosť, v súvislosti so
zrušením pohotovosti. Posťažovala sa nám aj matka 17-ročnej Lucie. Jej zdravotný stav sa
zhoršil náhle, dostala vysokú
horúčku, triašku. Bol problém
vôbec ju dostať do auta. „Boli
sme nepríjemne prekvapení, že
pohotovosť nefunguje. Nevedeli sme, čo máme robiť. Napokon
sme ju odviezli na Kramáre. Neboli sme jediní, aj iní vypliešťali oči a nevedeli, čo sa deje.
V Bratislave sa o ňu postarali,
podobných prípadov mali viac.
Ale hnevá ma, že ľudí v Senci
postavili pred hotovú vec. Veď
určite sa to pripravovalo už dlhšie, len zabudli na pacientov.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

6

SPEKTRUM

SENČAN október 2008

Dôchodcovia pod vodopádmi

V Chorvátsku, v rybárskej dedinke Grebaštica, dovolenkovali
dôchodcovia z Klubu dôchodcov v Senci. Majitelia ich privítali
príjemným pohostením, ubytovali sa v apartmánoch. Každý si
mohol vybrať svoje miestečko
pri mori, pred vilou či na ústrednej pláži.
K dobrej nálade a pohode pris-

pelo horúce slnko. Delegátka
Lýdia z cestovnej kancelárie
Piešťany - Tour im pripravila
krásne celodenné zájazdy loďou do Národného parku Krka
k vodopádom. Senčania využili
možnosť a vykúpali sa aj pod
vodopádmi. Druhý celodenný
zájazd loďou, spojený s plávaním v mori, bol na ostrov Kor-

nati. Na lodi počúvali melodické
piesne o Dalmácii, aj si zaspievali. Pri večernej návšteve historického mestečka Primošten
využili taxikárskej služby.
Dovolenka bola plná zážitkov.
Vďaka za pekný pobyt patrí vedúcej klubu dôchodcov Helene
Majorovej.

(M. Antaličová, A. Szőcsová)

Zvieratká prilákali aj rodiny
Viac králikov ako vlani sa objavilo na trojdňovej XII. Seneckej výstave králikov, hydiny a holubov, ktorú v amfiteátri usporiadala ZO
Slovenského zväzu chovateľov Senec. Vystavovali 557 zvierat od 60
vystavovateľov, okrem hlavných udelili 35 čestných cien. Počasie
zo začiatku neprialo, ale na záver v nedeľu sa objavilo aj slniečko
a prilákalo i rodiny s deťmi, ktoré mali veľkú radosť zo zvieratiek
a možnosti aj ich kŕmiť. Podľa Ota Lévaia senecká výstava si kvalitou udržiava dobrý štandard, za ostatnými výstavami nezaostáva.
Okrem tradičných vystavovaných kusov sa v Senci objavili aj voľne
divo žijúce husi a kačice, ktoré chovateľ nechová na pekáč...
Víťazi výstavy: Ján Noška (králiky), Alfréd Bognár (hydiny), Oto Lévai (holuby), všetci zo Senca. Víťazné kolekcie: Ján Noška (králiky),
Tibor Mészáros, Dunajská Streda (hydina), 15-ročný Peter Šurica,
Senec (holuby). Ceny mesta: Vladimír Fiala (husi), Milan Andelek
(holuby), obaja Senec.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Povzbudenie
pre podnikateľky
Na celoslovenskej konferencii
Top centra podnikateliek (TCP),
ktorá sa konala v hoteli Kaskády
na Sliači, sa zúčastnili aj podnikateľky z novovzniknutej regionálej pobočky v Senci. Prišla aj
čestná prezidentka TCP, prvá
dáma Silvia Gašparovičová, poslankyňa europarlamentu Anna
Záborská i poslankyňa Národnej
rady Iveta Radičová.
Odzneli zaujímavé príspevky,
ktoré povzudzujú ženy do ďalšej
práce. Vystúpila aj predsedkyňa
TCP Senec Jana Turanská. Postarané bolo aj o zábavu, ktorá
sa večer začala tradičnou Dáždnikovou párty, dámy využili aj
skvelé hotelové wellnes a fitnes
služby, zažili adrenalín pri jazde
na štvorkolkách.
Viac info na stránke www.podni(el)
katelka.sk

Viac miest
škôlkarom
Ďalších 35 detí zo Senca sa
mestu podarilo umiestniť v materskej škole, keď zainvestovalo takmer dva milióny korún
a v bývalých priestoroch ZUŠ na
Kollárovej ul. vytvorilo dve nové
triedy. Záujem o umiestenie detí
bol však väčší, žiadostí prišlo
viac ako 60. Dôvodom neuspokojenia viacerých žiadateľov bol
aj fakt, že 20 detí nenastúpilo do
základných škôl a museli sa do
(el)
škôlky vrátiť.

Utekajme, už ide!
Bolo krásne jesenné sobotňajšie ráno, ulicou sa vznášal
jemný opar hmly, všade ticho.
Ticho pred búrkou! Pozornejšiemu okoloidúcemu neuniklo
niečo zvláštne, čosi iné, ako
bežne vídať na uliciach plných
rodinných domčekov. Dnes totiž
mal prísť ON.
Tváre prilepené na okenné sklá,
oči za plotmi a bránami, netrpezlivé prestupovanie, uši nastavené na zachytenie toho dôležitého zvuku, ktorý odštartuje
– čo vlastne?
Utekajme, už ide! Ulicou sa ozýva škripot koliesok na fúrikoch,
dupot nôh v ťažkých topánkach,
šuchot konárov a listov ťahaných po zemi. Konečne prišiel
ON - kontajner. Situáciu, ktorá

nastala, nemožno nazvať inak
ako PANIKA. Kým totiž prídu ku
kontajneru prvé vozíky, predbiehajú ich dodávky plné odpadu, ľudia hádžuci dnu staré
koberce, nábytok, škatule plné
ktoviečoho, obaly, konštrukcie,
staré matrace, nájde sa aj detský bicyklík... Nastupuje beznádej, hnev, sklamanie... Už sa
tam nič nezmestí, nezostáva
iné, iba cesta späť s plným nákladom. Príde ešte raz?
Vravíme si: „Zhromaždíme to
zatiaľ pred domom. Keď znovu
príde, len to rýchlo naložíme.“
Hlavou mi prebleskne strašidelná myšlienka, ktorú nadhodím
upachtenému manželovi stojacemu uprostred obrovskej kopy
konárov: „A čo ak už nepríde?“

Výrok v sebe skrýval čosi desivé. Podobné pocity zmietali aj
ostatnými na ulici. V takýchto
chvíľach sme všetci ako jedna
rodina. Vozíme, ťaháme, zdravíme sa, žartujeme, hromžíme
a čakáme, či príde ešte ďalší
prázdny železný kamarát. Túto

situáciu by som smelo nazvala
novou dimenziou, ktorá sa nám
otvára vždy na jar a jeseň.
Ľudia brázdili ulicu až do neskorého popoludnia. Zas je za nami
jeden krásny jesenný deň. Ale
poviem vám, ešteže prišiel...!
Jarmila Blahová
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Senčan po stopách slovenských
legionárov na ďalekej Sibíri

M. Bilský (prvý zľava so zástavou) s ľuďmi, ktorých zaujímajú osudy legionárov počas 1. sv. vojny

Senčan Miroslav Bilský, predseda Klubu vojenskej histórie
(KVH) Tatranci, žije so svojím
koníčkom veľmi intenzívne. Na
pozvanie odboru Všeruskej
správy pre vojnové pamätníky
a hroby strávil tri týždne na Si-

bíri. On, jediný Slovák a traja
Česi. Cieľ? Umiestiť pamätnú
tabuľu československým legionárom neďaleko kláštora
Posoľskoje pri Bajkalskom jazere.
V týchto miestach pred 90 rok-

mi z troch parníkov vystúpila
skupina, veliteľom bol podplk.
Ušakov. Jej súčasťou bola aj
rota 7. streleckého Tatranského pluku, ktorá sa podieľala
na zničení poslednej bašty
boľševickej moci na Bajkale.

Premiéra
ojedinelého filmu
Premiéra amatérskeho dokumentárneho filmu Čs. légie,
malá armáda s veľkými víťazstvami, sa uskutoční 30.
októbra o 18. hod. v Labyrint
centre mestského kultúrneho
strediska.
Dvadsaťminútový
film, na ktorom robili dva a pol
roka, je súčasťou medzinárodného projektu Československých légií Chicago – Praha
– Bratislava.
Okrem členov projektu z USA
a ČR sa na ňom podieľali aj
partneri z Ruskej federácie,
Ukrajiny, Kanady a Venezuely.
Za slovenskú stranu činnosť
V kameňolome si sami opracovali pamätnú tabuľu.
koordinoval Miroslav Bilský.

Miro si bol overiť, kde sú vojaci
pochovaní. „Sedí to, blízko železničnej stanice Pasovskoje.
Pátral som aj v Irkutsku, kde
školili slovenských dobrovoľníkov pred vstupom do légií.
Identifikovali tam aj hroby československých legionárov, bol
medzi nimi i Pezinčan Daniel
Klasovitý, desiatnik 12. roty
7. streleckého pluku (narodený 23. 12. 1893 v Pezinku,
pochovaný v Irkutsku). Miesta
ich odpočinku nie sú označené a preto sme v kameňolome
opracovali pamätnú tabuľu.
V dedinke Kultuk, ležiacej pred
obcou Sľudjanka, kde prebiehali boje, zastal čas, vyzerala ako pred sto rokmi. Bol to
úžasný pocit, vidieť tieto miesta na vlastné oči. Do tajgy nik
nechodí, v stanici Mysovaja
sme našli ešte aj zákopy, kde
bojovali legionári. Boli s nami
aj dvaja Česi z ministerstva
obrany.“
Miro propagoval Slovensko,
prezentoval fotografie. V tamojšom múzeu si nechali aj
slovenskú zástavu. Takú ešte
nevideli.
Viac na www.tatranci.sk.

Eva Lauková
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INZERCIA
• Hľadám opatrovateľku
k deťom v Senci.
Kontakt: 0911 352 805
• V kinosále MsKS
sa našiel
mobiliný telefón.
Ak ste si ho tam
zabudli, zavolajte
na tel. č.: 0903 726 727

• Stavebná rozpočtárka
s vyše 30-ročnou
praxou hľadá prácu
vo firme v Senci.
Kontakt:
botkova@designfactory.sk
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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.)
Tel.: 033/6411311
0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Mesto Senec prijme do pracovného pomeru

Vyučenú kuchárku
Požiadavky:
- stredoškolské vzdelanie (kuchár)
- zdravotný preukaz
prax v školskej jedálni alebo
v závodnom stravovaní vítaná
Bližšie informácie v Stredisku sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ulici v Senci, tel. č.: 02/4592 3125
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
a životopis zašlite alebo doručte na adresu:
Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

RegEclub
Relax a terapia
Edita Žittňanová, Mierové nám. 5, Senec, Pasáž oproti MsÚ
Objednávky: 0902 143 697
• Masáže - klasická
- indická antistresová masáž hlavy
- mäkké techniky
• infraterapia • oxyterapia
• etikoterapia • poradenstvo

Relax a regenerácia pre celú rodinu

Komplexný program zmierňovania a odstraňovania bolestí
a zápalov svalov, kostí, kĺbov masážami, infražiarením alebo
telovými sviečkami. Znižovanie hladiny cholesterolu, tuku,
podpora redukčných programov, liečba kožných chorôb.
Zvyšovanie imunity, zlepšenie dýchacích ťažkostí, prejavov
astmy, psychických problémov a depresií. Vhodné pri srdcových a cievnych problémoch, ťažkostiach s krvným tlakom.
Podpora pri rehabilitácii, po úrazoch, pri onkologických chorobách, pri dialýze. Kyslík vitalizuje organizmus, zmierňuje
prejavy starnutia, zvyšuje výkon, odbúrava alkohol. Elixír
mladosti

Oslavujeme 5. výročie

Jazykovej Školy ANTI
Špecializujeme sa na anglický jazyk

Začiatočníci - Elementary
Mierne pokročilí - Pre-Intermediate
Pokročilí - Intermediate
Vyššie pokročilí – Upper-Intermediate
Obchodná angličtina – Business English
Vyberte si zo širokej ponuky jazykových kurzov
Skupinové - Individuálne - Firemné kolektívy

Akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
Lektorov máme rodených rečníkov, 31-ročná skúsenosť
v zahraničí.
Otváracie hodiny od 7.30 – 19.30 hod.
ZAVOLAJTE, NEBUDETE ĽUTOVAŤ!

Tel.: 02/ 4592 3900, 0903 329 020
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Na Behu zdravia zvíťazili všetci

Okresné kolo cezpoľného
behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl organizovala ZŠ Mlynská 23. septembra. Vo vytrvalostnom behu
na severnej strane Slnečných
jazier súťažilo 72 žiakov z jedenástich škôl. Víťazstvo a postup na krajské majstrovstvá
si vybojovali žiačky Gymnázia
A. Bernoláka v Senci, žiaci ZŠ
Tajovského, študentky Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
a študenti Gymnázia A. Bernoláka. Víťazi okresných kôl Bratislavského kraja sa 6. októbra
opäť stretli na Slnečných jazerách. Na majstrovstvá Slovenska postúpili žiaci ZŠ Malacky,
žiačky Gymnázia Tilgnerova,
študentky Gymnázia J. Hronca
a študenti Gymnázia Malacky.

V pondelok sme sa zobudili do
hmlistého rána. No každý veril,
že okolo obeda slnečné lúče
zahrejú pláž na južnej strane Slnečných jazier, kde sa už po 19.
raz stretli športovci - bežci súťaže Beh zdravia. Pri hoteli Amur
sa 13. októbra zišlo 330 žiakov
Mgr. I. Sabová a žiačok 3. až 9. ročníka z ôs-

mich ZŠ. Zvíťazili aj tí, ktorí nezískali medailu, ale mali krásny
pocit z behu pre svoje zdravie
a z reprezentácie svojej školy.
Výsledné poradie: 1. ZŠ Tajovského Senec, 2. ZŠ Mlynská
Senec, 3. ZŠ Blatné, 4. Gymnázium A. Bernoláka Senec, 5. ZŠ
Kráľová pri Senci, 6.-7. ZŠ Nová

Dedinka a ZŠ A. Molnára Szencziho v Senci, 8. ZŠ Báhoň. Tradíciu Behu zdravia udržuje ZŠ
Mlynská od svojho založenia
v roku 1990 a každoročne začiatkom októbra si merajú sily
v behu všetci športovci, ktorí
majú chuť a záujem súťažiť.

plynové masky, Kamil Schön
zo vzdelávacieho strediska
z Limbachu im predviedol aj
koženú masku z roku 1937,
porozprával im veľa zaujímavého z histórie a súčasnosti
CO.

Oba prvé celky pripravovala
Mgr. Alžbeta Vinczeová, so
zabezpečením súťaže jej pomáhali Oľga Králová a Ľubka
Blahová.

Mgr. I. Sabová, foto Ján Lauko

Spoznávali
históriu aj
súčasnosť
Víťazom súťaže Mladí záchranári CO sa na Slnečných jazerách stalo družstvo ZŠ Tajovského B (561 bodov) pred ZŠ
Tajovského A (547) a ZŠ Kráľová pri Senci (540). Ocenenie
si odniesla aj ZŠ Dunakiliti z
Maďarska. Víťazný celok (na
obr. vpravo) zastupovali Natália Kolembusová, Lukáš Mráz,
Jaroslav Bučan a Dominika
Bučanová. A ceny naozaj stáli za to – vyhrali napr. mobily,

MP3, víťazná škola si odniesla
LCD monitor.
Záchranári súťažili v zdravotnej
príprave, protipožiarnej ochrane, streľbe zo vzduchovky,
súčasťou súťaže boli aj testy
a topografia. Kým si nasadili

(el)
foto: Marek Kovačič

Deťom rozdávajú rady
aj pohodu

Terézia Záhumenská, pán Csáki z Mosonmagyaróváru a MUDr. Eva
Hučalová

Dve obetavé senecké dámy,
ktoré zdravotníctvu zasvätili život. MUDr. Eva Hučalová
a Terézia Záhumenská sa už
roky venujú žiakom seneckých
základných i materských škôl.
Nechýbajú na lyžiarskych či
plaveckých výcvikoch, ako
zdravotníčky rozhodujú rôzne
súťaže, rady rozdávajú v školách prírody. Sú súčasťou seneckých olympiád či hliadok
mladých zdravotníkov. A žiaci

sa na ne radi obracajú, pretože
okrem dlhoročných skúseností a praktických rád rozdávajú
aj pohodu a dobré slovo. Obe
oslávili okrúhle životné jubileá.
Touto cestou im veľa zdravia
do ďalších rokov života želajú
aj predstavitelia mesta. Aby
im elán vydržal ešte dlhé roky,
aby sa medzi deťmi objavovali
čo najdlhšie.
(el), foto Marek Kovačič
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Odpadky nechávajú nielen deti,
ale aj dospelí

A XXXIX. Szenczi Molnár
Albert Napok műsor

2008. október 25. (szombat)
16.00 óra - Hangverseny a jókai
református templomban. Közreműködik az Alistáli Te Deum
Laudamus kórus.
18.30 óra - Hangverseny a rétei
református templomban. Közreműködik az Alistáli Te Deum
Laudamus kórus.
2008. november 5. (szerda),
Szenc - VMK
19.00 óra - Molnár-ZerkovitzKellér: A doktor úr zenés vígjáték a komáromi Jókai Színház
előadásában.
2008. november 15. (szombat), Szenc - VMK
14.00 óra – Vallási mozgalmak
a reneszánszban – szeminápapier šup! vedľa seba. Povie- rium. Előadók: Vásárhelyi Judit,
te si, pubertiaci. Omyl, mnoho Mészáros Klára, Kovács László,
odpadkov nechávajú na det- Németh Imre. Műszaki munkaskom ihrisku na Sokolskej ul. társ Liszkai Béla
(naproti Plecháču) rodičia. Do 16.30 óra - Ünnepi záróműsor
výstavby tohto ihriska vložilo a Szenczi Molnár Albert Ala-

Dojedia pizzu, obaly skončia
na zemi. Dopijú minerálku,
odhodia fľaše. Rozbalia niečo,

mesto okolo 500-tis. korún.
Jedna hojdačka je už zničená, vandali sa podpísali aj pod
ďalšími prvkami.
(el), foto Ján Lauko

piskolában Közreműködnek az
iskola diákjai és az Arcok Énekegyüttes. Műsorvezetö: Rácz
Melina Ünnepi beszédet mond
Bárdos Gyula, parlamenti képviselő, a Csemadok OTE tagja és
a Szenci Területi Választmányának elnöke.

25. októbra (streda): 16. hod. - Jelka, ref. kostol: Koncert súboru
Te Deum Laudamus z Dolného Štálu, 18.30. hod. - Reca, ref. kostol:
Koncert súboru Te Deum Laudamus z Dolného Štálu
5. novembra (streda) - Senec MsKS, 19. hod. - „Pán doktor“, divadelné predstavenie v troch dejstvách v podaní komárňanského
Jókaiho divadla
15. novembra (sobota) - Senec MsKS, 14. hod. - Renesancia a náboženské hnutia - seminár. Prednášatelia: Judit Vásárhelyi z MR,
Klára Mészáros, László Kovács, Imre Németh, 16.30 hod. – ZŠ. A.
M. Szencziho, Slávnostný program a kladenie vencov k reliéfu A.
M. Szencziho. Slávnostnú reč prednesie Gyula Bárdos, poslanec
NR SR, predseda OV Csemadoku Senec. Účinkujú: žiaci ZŠ A. M.
Szencziho, skupina Arcok a Melinda Rácz.

A Szenci Molnár Albert Óvoda Szülöi Tanácsa,
2008. november 15-én (szombaton)
19.00 órai kezdettel

OVI BÁLT, szervez
Helyszín: Vállalkózói Szakiskola nagyterme
(volt Montostroj tanonciskola).
Zene: Royal
Belépődíj: 500 Sk vacsorával + kávé
Jegyelővétel: Szenci Molnár Albert Óvoda,
Fándlyho 20, Szenc

Mindenkit szeretettel várunk.
Információ: 02/4592 3510
Mesto vynovuje juh Slnečných jazier, v jednej jeho časti zaliali
jamy, položili nový asfaltový koberec. Pre spokojnosť šoférov,
cyklistov aj korčuliarov.
foto Ján Lauko

Materská škola A. M. Szencziho usporiada
v Strednej odbornej škole (Montostroj)
OVI BÁL (škôlkarsky ples).
Vstupné 500 Sk (večera + káva)
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Megtisztít az élet
Megtisztít az élet, szent igazság, ezt hidd,
ez ezer hű tanács ,mit kap tőle ember,
bár fáraszt minden út ... de te a terhed vidd,
megkönnyebbül bízvást nehéz élethenger.
Repülnek robogva napjaink, s az élet,
verejték meg könnyek, gördülnek, peregnek,
bemocskolhat gazul a sok földi vétek,
de kik szíve érző: bizony célba érnek.
Megtisztít az élet, mint a csermely maga,
hisz vize kristályos, élénkít, felüdít,
csak meg kell keresni, a hűség nem laza,
hibáink lemossa, s ember leli üdvit.
Mégis oly szép, drága, ha tisztul a lélek,
mert nem tud az ember fetrengni a sárban,
ha mégis fetrengett, azt kéri az élet:
emelkedj, magasodj, ne maradj mocsárban!
Amit rosszul tettünk, tudom helyrehozza
egyetlenegy élet, ha mi is akarjuk,
mert az ember olyan, bár a vétek vonzza,
de ennek au útját időben kiadjuk.
Megtisztít az élet ! csak ennek kell lenni!
érdemnek ,hűségnek, másnak itt nincs helye,
tanuljuk követni, csak azt merni tenni,
amiért ö megtart, így semmi nincs veszve!
Jártában – keltében, ezt, azt lát az ember,
vágyak űzik, hajtják, parancsol az élet,
de mi t nem kellene, teszi azt nem egyszer?!
bántja szívét, lelkét, de miért is téved?
Mocsár, iszap ha fed, az Élet megtisztít!
mindig felénk nyútja segítőn kezét,
létünk mint liliom hófehéren virít
és már csak helyesen követi az eszét.
Mgr. Katona Roland

Ki mit tud?
A szenci Csemadok helyi szervezete szeptember 27-28-án rendezte meg az első
„Ki mit tud“ versenyét. A várakozásokkal
ellentétben 7 és 75 év között volt a jelentkezők életkora. A zsűri itélete alapján 15
résztvevő kapott lehetőséget bemutatkozni a vasárnapi gálaműsorban. A közönség
tapssal kísért véleménye alapján meg kell
rendezni ismét 2009-ben is - vannak még
tehetséges szenciek és környékbeliek!!!
Gratulálunk a Csemadok kezdeményezésének.

Kto čo vie?
Miestna organizácia Csemadoku v Senci organizovala 27. a 28. septembra prvú
súťaž v hľadaní talentov s názvom Kto čo
vie? Veková hranica účastníkov od sedem
do 75 rokov prekonala očakávania. Na
základe rozhodnutia poroty pätnásť účinkujúcich malo príležitosť predstaviť sa aj
na nedeľňajšom galaprograme. Búrlivý
potlesk a reakcie obecenstva napovedali,
že podujatie je potrebné zorganizovať aj
na budúci rok, pretože v Senci a v jeho
blízkom okolí sa naozaj nachádzajú talentovaní ľudia.
(ag)
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Az „isteni“ festő
1-én került sor Nagy József festőművész (Pozsonypüspöki) kiállításának
megnyitójára, ahol egy „Istenes“ festő
kiváló munkájából láthattunk ízelítőt.
Utána Böröndi Lajos költő (Mosonmagyaróvár) új, „A Bárány vére“ című verseskötetét mutatta be Bárdos Ágnes a költő
kiegészítő mondanivalójával. Köszönet
a rendezőknek, a kultúrház új részlege
megtelt érdeklődőkkel. Nem felejthető
élményben volt részünk!

Nagy József festőművész

Csemadok Szenci Területi Választmánya
és városi szervezete, valamint a városi
könyvtár szervezésében 2008. október

Výstava „božského“ maliara
V rámci Dní A. M. Szencziho sa v seneckom kultúrnom dome konala vernisáž
výstavy akademického maliara Józsefa
Nagya z Petržalky. Prítomní mali možnosť vidieť ukážky vynikajúcich diel „božského“ maliara. Následne Ágnes Bárdos
predstavila novú básnickú zbierku básnika Lajosa Böröndiho z Mosonmagyaróváru s názvom Krv barana a s doplňujúcimi informáciami autora. Organizátormi
boli Územný výbor a Miestna organizácia
Csemadoku v Senci v spolupráci s mestskou knižnicou. (ag), foto Gábor Agárdy

Nyárbúcsúztató
Csemadok - 2008. szeptember 12. - nyárbúcsúztató a Fehér Egérben a Napfényes Tavak északi oldalán: vidáman
búcsúztunk a nyártól. Hangos zeneszó
mellett finom gulyással és sült hallal...
meg jó borokkal! Táncra is perdültünk
- főleg a fehérnép Az ízletes gulyásnak
nagyon jó ára volt - 20 Sk . A Fehér Egér
tulajdonosa, Horgosi Róbert azon kívül,
hogy a helyet biztosította még ezzel az

árral is támogatta a Csemadok rendezvényét. Ezúton is köszönjük . Jövőre ismét találkozunk - tavasszal a majálison!
De szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a majális előtt a Nostalgiában
megrendezett Katalin bálon ugyanilyen
(ha nem még jobb!) hangolatot biztosít
a Csemadok vezetősége, melyre szeretettel várunk mindenkit.

Rozlúčka s letom
S letom sme sa veselo rozlúčili v bufete
U Bielej myši na severnej strane Slnečných jazier. Podujatie sprevádzala dobrá
muzika, pripravený bol chutný guláš, pečené ryby... a samozrejme dobré víno. Aj

sme si zatancovali – predovšetkým nežnejšie pohlavie. Pri cene guláša 20 korún
sme si zaspomínali aj na časy minulé.
Majiteľ bufetu tak prispel miestnej organizácii Csemadoku. Patrí mu vďaka.

Na výlet budeme spomínať
Boli sme na peknom výlete. Dňa 8. októbra sa naša trieda spolu s 8. B a deviatakmi našej
školy vybrala na výlet do Bratislavy. Sprevádzali nás učiteľky Erika Takács a Margita Svardová. Prvú zástavku sme mali pri budove parlamentu, kde nám dovolili vyskúšať si kreslá
poslancov a ministrov a mohli sme vidieť najstaršie pečatidlo mesta, ktorého odtlačok sa
zachoval na listine z roku 1302. Zastavili sme sa aj pri kostole Dóm sv. Martina. Gotická
katedrála pripomína slávu Bratislavy, keď bola korunovačným mestom uhorských kráľov.
Naša cesta viedla aj popod Michalskú bránu, ale predtým sme sa zastavili oddýchnuť
si v Grassalkovičovej záhrade, mieste prechádzok a koncertov. Stojí v nej kópia sochy
Márie Terézie a fontána Mladosť od sochára Tibora Bártfaya. Obdivovali sme aj Academiu
Istropolitana. Bola to najstaršia univerzita v strednej Európe, dnes je národnou kultúrnou
pamiatkou, sídlo v nej má Vysoká škola múzických umení. Domov sme sa vracali vlakom.
Rozišli sme sa vo veľmi dobrej nálade.
Naďa Lakatošová , ZŠ A. M. Szencziho, 8. A
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Úspory od 30 do 70 percent
Všetko o teple...
Aké opatrenia treba urobiť
a aké poradie krokov by mali
zvoliť vlastníci bytov a nebytových priestorov, aby dosiahli
úspory pri spotrebe tepla vo
svojich bytových domoch. Na
túto tému sme sa rozprávali
s Ivanom Fendekom, riaditeľom
akciovej spoločnosti Dalkia,
ktorá je centrálnym zásobovateľom tepla a teplej úžitkovej
vody v Senci.
-Treba začať s opatreniami, ktoré
majú rýchlu návratnosť - sú finančne menej náročné a ekonomicky vysoko efektívne. Preto je potrebné, podľa týchto kritérií, ako
prvé realizovať hydraulické vyregulovanie a inštaláciu termostatických ventilov. Ďalej pokračujeme zateplením domu a výmenou
okien v spoločných priestoroch
a na schodištiach. Proces uskutočňovania energetických úspor
zakončíme izoláciou tepelných
rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody v dome.
Toto je ideálny vzorec opatrení
a ich časovej postupnosti. Spoločný záujem domu ako celku
však predbehli mnohí vlastníci bytov - vymenili si drevené
okná za plastové a začali individuálnym šetrením. Neunáhlili
sa?
-Ide o individuálne rozhodnutia
jednotlivých vlastníkov. Prirodzene reagovali na situáciu vo vlastnom byte, na nevyhnutné, ale aj
komfortné zmeny v ňom. Drevené okná, ktoré slúžili mnohé roky,
často už netesnia a nespĺňajú ani
estetické požiadavky obyvateľov.
Úniky tepla cez ne sú značné,
často cítiť prievan a zimný chlad.
Obyvatelia už vnímajú tepelné
straty ako straty v peňaženkách
- finančné náklady za teplo sa
zvýšili. Často poškodené, fyzicky
a morálne amortizované okná esteticky neumocňovali postupnú
modernizáciu bytov a vyšší štandard ich zariadení. Toto všetko sú
dôvody na výmenu starých drevených okien za nové - plastové.
Takáto individuálna výmena okien
nie je v rozpore so záujmami bytového domu ako celku a ekonomicky ho nezaťažuje. Je to individuálna a súkromná záležitosť.
Nie je ani časovou nevýhodou,
pretože istým spôsobom uľahčuje nasledujúce kroky, urýchľuje

a zvyšuje ich efektívnosť.
Ako je to s postupnosťou realizácie úsporných opatrení?
-Každá postupnosť má svoju
logiku. Je dokázané, že 10- až
30-percentné úspory spotreby
tepla dosiahneme stavebnými
úpravami, akými sú zateplenie
fasády, výmena okien, oprava
a zateplenie strechy a podobne.
Ak sa však tieto stavebne úpravy
uskutočnia pred hydraulickým
vyregulovaním domu, najmä termostatickej regulácie radiátorov,
tak vykurovanie bude pracovať
rovnako ako v pôvodnom stave.
Dom dostane rovnaké množstvo
tepla a zvýšenú teplotu v bytoch
je možné riešiť väčšinou len otvorením okien. Takto samozrejme
nedôjde k úsporám. Použitím
termostatickej regulácie dôjde
pri dosiahnutí nastavenej teploty
k uzatvoreniu prívodu vykurovacej vody do radiátora, a tým aj
k zníženiu - alebo aj zastaveniu
- prúdenia vody cez fakturačný
merač tepla. Takto dochádza
priamo k šetreniu tepla a nákladov naň. Lebo najväčšou úsporou je také teplo, ktoré nespotrebujeme, teda ho netreba vôbec
vyrobiť.
V čom je podstata hydraulického vyregulovania domu, aký má
zmysel a aké sú jeho efekty?
-Zo strany Dalkie ide o dlhodobú koncepciu. Pred niekoľkými
rokmi sme začali s rozsiahlou
rekonštrukciou a modernizáciou
všetkých súčastí výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej
vody. Okrem zabezpečenia maximálnej možnej účinnosti a využitia týchto druhov tepelnej energie
a radikálneho zníženia negatív-

nych vplyvov na životné prostredie, sledujeme aj stabilný tepelný komfort zákazníkov. Môžu si
ho riadiť sami a teda rozhodovať
o spotrebe tepla a nákladoch
naň. Umožnili to investičné akcie,
ktorých súčasťou bolo aj hydraulické vyregulovanie rozvodov.
Hydraulickým
vyregulovaním
vonkajších rozvodov a časti vnútorných rozvodov sa zabezpečuje správne fungovanie vonkajšej
vykurovacej sústavy, čo znamená zabezpečenie okamžitého požadovaného prietoku do jej častí
- do jednotlivých odovzdávacích
staníc a domov. Toto opatrenie
zabezpečí rovnomerné prerozdelenie tepla pre všetky vetvy
vykurovacej sústavy, reguluje
a vyrovnáva prietok vo vetvách
rozvodov a stúpačiek, vďaka
čomu sústava udržuje požadované parametre pre všetkých odberateľov. Odstráni sa prekurovanie
bytov v horných poschodiach
a nedokurovanie bytov v spodných poschodiach.
Aká je situácia s hydraulickým
vyregulovaním vykurovacej sústavy domov, ktoré vykurujete
v Senci. Kto zabezpečoval toto
hydraulické
vyregulovanie?
V koľkých seneckých bytových
domoch ste doteraz uskutočnili
hydraulickú reguláciu? Kto hradí tieto investície?
-Výrobca a distribútor tepla je
zodpovedný za vyregulovanie
tzv. primárnych a sekundárnych
rozvodov tepla a teplej úžitkovej
vody. Tie sú v prípade našej spoločnosti v Senci realizované kompletne a hradili sme ich my. Zodpovednosť za vnútorné rozvody
nesú vlastníci objektov, resp.

v ich zastúpení správcovia. Podľa nám dostupných informácií je
v Senci z 98 objektov vyregulovaných približne 90 %. Z povahy
investície zároveň vyplýva, že ju
hradí vlastník, resp. vlastníci.
Inštaláciou regulačných prvkov
na všetkých uvedených úrovniach dosiahneme optimálne prerozdelenie tepla v dome. K určitej
úspore tepla, na úrovni 5 až 10
percent, dochádza už pri realizácii statického vyregulovania stúpačiek a poschodí. Nasledujúcim
krokom je inštalácia termostatických regulačných ventilov na
vykurovacie telesá. Možnosťou
individuálneho nastavenia požadovanej vnútornej teploty môže
dôjsť k zníženiu spotreby tepla
o 20 až 40 percent. Následne je
potrebné vykonať výmenu okien
v bytoch - niekedy stačí vymeniť
len jedno okno, zvyčajne na severnej strane a pozitívne výsledky sa prejavia okamžite - ako aj v
spoločných priestoroch a potom
realizovať izoláciu vonkajšieho
plášťa budovy a strechy. Týmito
opatreniami môžeme ušetriť 20
až 35 percent pôvodnej spotreby tepla. Nakoniec prichádza na
rad zaizolovanie vnútorných rozvodov, čím môžeme dosiahnuť
ďalšiu až 10 percentnú úsporu
tepla.
Sumarizujme všetky technické,
technologické, stavebné a prevádzkové opatrenia: aké môžeme dosiahnuť celkové úspory?
Nemožno vysloviť univerzálne
a platné číslo pre všetky domy.
Konkrétne číslo pre konkrétny
dom závisí od predchádzajúcich podmienok - prekurovania,
technického stavu, ale najmä od
nastavenia požadovanej teploty
v jednotlivých miestnostiach na
termostatických
radiátorových
ventiloch. Ak sa uskutočnia všetky uvedené opatrenia v časovej
postupnosti, potom možno znížiť
spotrebu tepla v dome od 30 až
do 70 percent. Dôležitým motívom na vzbudenie záujmu obyvateľov domu o šetrenie tepla je
osadenie pomerových meračov
vykurovacích nákladov. Tie síce
neprinášajú priamu úsporu tepelnej energie, ale nabádajú obyvateľov k ekonomickému správaniu sa.
(ZK)
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Treba sa hýbať, poctivo trénovať.
Víťazstvo príde

V zápase s Iskrou Bratislava hrali juniori: zľava Juraj Horváth, Šimon Smrtič, Pavol Gavora, Balazs Kováč, Adrian Šebők.

Naplno sa v súťažiach rozbehli aj seneckí basketbalisti. Aj
keď krédom trénerky Gabriely
Rebrovičovej nie je vyhrávať
za každú cenu, ale „nech sa
hýbu, poctivo trénujú, a víťazstvo príde, no túžba po víťazstve rezonuje vždy.“
V klube Senec Lakers začali
už v druhej sezóne hrať v ob-

lastnej súťaži Západ juniori.
Zatiaľ sa v súťaži rozbiehajú,
z pôvodného kádra odišlo šesť
hráčov (postup medzi mužov,
resp. odchod do zahraničia).
Prišli noví, zatiaľ majú čo doháňať.
Mladší žiaci hrajú krajovú súťaž
prvý raz, medzi nimi vynikajú
Martin Šegita, Samuel Hanák,

Adam Schmiedl, Adam Szabo
a Victor Ibara. Senec zastupujú aj muži v 2. lige Západ,
prvé dva zápasy naznačili, že
pomaly sa začínajú zohrávať.
G. Rebrovičová vraví, že sú ťahákom pre mladších, majú kde
postupovať. Najpočetnejšia je
prípravka, no a trénovať začali
už aj dievčatá. Je ich zatiaľ de-

sať, aby sa mohli prihlásiť do
súťaže, ešte päť musí pribudnúť. Spolu má klub okolo 90
hráčov a to už je pekné číslo.
Okrem Gabriely Rebrovičovej
sú na trénerských postoch
Tomáš Boleček, Pavol Franko
a Viktor Blažíček.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Lukostrelci strieľali, aj sa bavili
Aj keď počasie lukostreľbe
nežičilo, prítomní sa nedali
odradiť. „Však sme športovci
a hlavne, že neprší,“ zľahčovali. Na juhu Slnečných jazier
sa stretlo na tradičných pretekoch Šíp Piccardu 77 strieľajúcich pretekárov, zhruba 30 sa
prizeralo a kibicovalo, alebo
robilo náladu. Veď do Senca
všetci radi chodia. Na svoje
si prišli aj deti či celé rodiny.
Výsledky a poradia neboli prvoradé. Rezonovalo stretnutie
s priateľmi a výborná atmosféra. Dva tituly si však usporiadatelia na čele s Petrom Jankovičom neodpustili: Jedným
bol Strieľajúci postrach Piccardu (prišli zväčša potápači
a tak ich nazvali lukopotápačmi) a druhým sa hrdil luko-

strelec s najlepším dobovým
kostýmom. Jedla a pitia bolo
dostatok, ale zlatý utajený
klinec - pečené prasiatko á la
Lukostrelecká sviňa so zapichnutým šípom viacerých pohladila po žalúdku.
Duša podujatia P. Jankovič vymýšľal a vyrábal ceny a trochu
si aj zaspomínal na prvé preteky, ktoré sa konali pred trinástimi rokmi na námestí. „Všetci
robievali preteky v horách, my
na námestí. Potom sa však už
začali tradovať na jazerách.“
Usporiadatelia pozvali aj zakladateľa slovenskej lukostreľby
Karola Noskoviča z Viničného
(75), ktorý priblížil 50-ročnú
históriu tohto športu.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Pohár v Jarkových rukách

Na preteky chodí zväčša celá rodina spolu. Zľava Jarko mama
Andrea, otec a sponzor Július Kakaš. Chýba brat Miško.

Jarko v plnom nasadení.

Jarko Antalič, 10-ročný žiak
ZŠ Tajovského v Senci, sa
stal celkovým víťazom Malokarpatského pohára v motokrose.
Pred posledným kolom v Gbelcoch (celkovo osem kôl) mal
vysoký bodový náskok pred
súpermi, len musel dojazdiť.

Otec Jaroslav vraví, že deň bol
dramatický aj pred pretekmi.
„Najprv sa nám pokazilo auto,
potom som zaplatil pokutu,
nestihli sme prvý tréning pred
pretekmi. V druhom sa Jarkovi
pokazila brzda, jazdil bez nej.
Napokon všetko dobre dopadlo, v dvoch pretekoch skončil
druhý, resp. tretí, celkovo však

vyhral. V porovnaní s minulým
rokom je istejší, vyjazdenejší. Veď v každom kole Malokarpatského pohára stál na
stupni víťazov.“ Darilo sa mu
aj v ďalších súťažiach, vyhral
aj Stredoslovenský pohár a na
medzinárodných pretekoch
v Maďarsku skončil štvrtý, keď
pred ním sa umiestnili chlapci

Olympionici na Slnečných jazerách
Súťažili špičkoví jachtári, najlepším Slovákom Senčan Róbert Poór
Známi jachtári olympionici
boli ozdobou medzinárodného Pohára Slovana - 1. ročníka memoriálu Tonky Malej
v triede FINN 2008 (olympijská trieda). Konal sa 20.
a 21. septembra na Slnečných
jazerách. Prišiel Čech Michael
Maier, majster sveta v kategórii masters a štvornásobný
účastník olympijských hier,
ale aj výborný Slovinec Vincenc Gasper (obaja súťažili
aj na OH v Pekingu). Preteky
si nenechala ujsť celá špička
českej reprezentácie. Taká
kvalitná účasť na Slnečných
jazerách ešte nebola. Štartovalo 34 lodí. Najlepším zo
Slovákov bol Senčan Róbert
Poór, ktorý má veľkú zásluhu
na uskutočnení pretekov (spoluorganizovali YC Slovan Bratislava a ALT FINN). Odjazdilo
sa osem vydarených rozjázd,

Zľava Róbert Poór, Peter Šabo

prvé tri miesta obsadili Česi
(Michael Maier, Michal Bělunek, Ruda Lidařík).
Nezávisle od týchto pretekov sa konali aj majstrovstvá
Slovenska v detskej triede
Optimist, ktoré sú veľkým stimulom pre jachtárske nádeje.
Pred desiatimi rokmi ich založil predseda YC Slovan Bratislava Peter Šabo.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

o pár rokov starší. Otec hodnotí sezónu ako ťažkú, veď
každý víkend boli na dvoch
pretekoch.
Svojich rovesníkov Jarko výkonnostne prevyšuje, jazdí so
staršími. V budúcej sezóne by
mal pretekať vo vyššej kubatúre.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Futbalisti s novým trénerom
Karol Brezík už nie je trénerom SFM Senec. Po zápase
v Nitre, v ktorom Senčania
nešťastne prehrali v nastavenom čase sa zišli predstavitelia klubu a rozhodli, že
sa pokúsia oživiť mužstvo
novým trénerom.

Odvolaný tréner Karol Brezík

Stal sa ním Branislav Kriška,
ktorý robil druhého trénera
v mužstve FC Senec. Viedol
už posledný domáci zápas,
v ktorom seneckí futbalisti
vyhrali s Vrbovým 1:0. Posledným víťazstvom v Jaslovských
Bohuniciacha 2:3 sa posunuli
v tabuľke zo štvrtého na tretie
miesto, so šesťbodovou stratou na vedúce Vráble, s ktorými hrajú doma už v sobotu
25. októbra o 18. hod. Ako

Vyhodnotia
najlepších
športovcov

reagoval Karol Brezík na svoje
odvolanie? Taký je futbalový
život. Majitelia neboli spokojní
s výsledkami. Mužstvo sa rozbiehalo, postupne zohrávalo.
Potrebovalo ešte čas, posily
prichádzali tesne pred sezónou aj počas úvodných zápasov. Sám som inicioval, aby
mužstvo hralo lepší, záživnejší
futbal, aby sme ho smerovali
na postup do 1. ligy.“ Tréner
Brezík to zobral aj z lepšej
stránky: „Aspoň mám čas dať
sa zdravotne do poriadku, nikdy som si ho nevedel nájsť.“
Nový tréner B. Kriška ocenil
svojho predchodcu slovami,
„robil výbornú robotu“. Zdôraznil však, že „keď sa nedarí
dlhšie podľa predstáv, treba
zmenu. Vymeniť viacerých
hráčov sa nedá, odchádza tréner. Myslím si, že v tejto súťaži
máme najlepší káder, ale aj
hráči si uvedomujú, že postavenie v tabuľke je za očakávaním. Chýba mi však aj väčšia
podpora divákov.“
Prezident klubu Alexander
Matlák uviedol, že k zmene

došlo po vzájomnej dohode. „Chceli sme dať mužstvu
nový impulz. Začali sme strácať kontakt so špicou tabuľ-

ky, rozhodnutie nebolo ľahké,
dospeli sme k nemu po desaťdňových úvahách.“

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Úspechy vďaka spolupráci a podpore

Komisia športu pri Mestskom
zastupiteľstve v Senci organizuje koncom roka vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov
za rok 2008.
Žiadame športové kluby a telovýchovné jednoty, aby do 15.
decembra písomne nahlásili zoznam športovcov alebo
športových kolektívov, reprezentujúcich mesto na medzinárodných či celoštátnych
súťažiach. Návrhy sa predložia
Komisii športu pri MsZ. Zoznam športovcov a športových
kolektívov písomne nahláste
tajomníčke komisie Mgr. Alžbete Vinczeovej na Mestský
úrad v Senci. Komisia pripravuje prekvapenie pri organizácii podujatia.
(r)

Keď v minulej sezóne starší
dorast MŠK Kráľová postúpil
do 3. ligy, radosť bola veľká.
Radovali sa aj Senčania, veď
viac ako polovica futbalovej
mládeže, ktorá hrá v Kráľovej,
býva v Senci.
Na základe dobrej spolupráce so seneckými klubmi sa
viacerí hráči zapojili do športového života v MŠK Kráľová,

keď počas dvoch rokov sa
podarilo postúpiť z 5. dorasteneckej ligy do 3. najvyššej súťaže regiónu Bratislava, ktorá
je prínosom pre celý senecký
región.
Na úspechoch sa podieľali
mnohí. Vďaka patrí predstaviteľom obce Kráľová pri Senci,
vedeniu MŠK na čele s Dušanom Šebokom, Vojtechom

Veľký deň dorastencov MŠK, keď postúpili do 3. ligy.

Dolinským, Mgr. Darinou Deákovou, trénerom mládeže
Petrom Ternenym, Imrichom
Gábrišom a Ľubomírom Hincom. Výrazne sponzorsky pomohli firmy z Kráľovej.
Mládežnícke kolektívy podporilo aj mesto Senec a senecké
firmy. Všetkým patrí úprimná
vďaka.
(r), foto Ján Lauko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Roman Lakatoš, Marco Ballesteros, Nicolas Fábry,
Milan Lipnický, Richard Frimmer, Damian Matejčík,
Viktória Bieliková, Ján Dubaj, Jerguš Dunajčík, Kristína Antalová, Šimon Pásztor, Vladimír Brdečka, Oliver Baráni, Leona Bosíková, Viktória Straňáková

Manželstvo uzatvorili
Michal Ližbetin - Monika Vojtková, Michal Pikus
- Monika Horváthová, Ing. Andrej Šenkeri - MUDr.
Silvia Sepešiová, Maroš Balay - Jarmila Havranová,
Miklós Mészáros - Melinda Flašková, Anton Novák
- Jana Obrcianová, Milan Kúdela - Soňa Sedláriková, Michal Gura - Hana Žigová, Juraj Lipčák - Stanislava Jankovičová, Ľuboš Ruman - Monika Frčová,
Juraj Vidra - Erika Horáčeková, Jozef Lukács - Mária
Podolská, Marián Barienčík - Zuzana Šimková, Dušan Čeman - Adriana Nguyenová, Ing. Martin Hlavaj
- Mgr. Helena Pitáková, Peter Múčka - Kristína Takácsová, Martin Jakubík - Anna Pokrývková, Štefan
Vincze - Katarína Andresová, Robert Kállay - Ing.
Laura Vinczeová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 16. októbra oslávili
diamantovú svadbu manželia Anton a Helena Bezúrovci. Za starostlivosť a
rodinnú pohodu plnú lásky
a porozumenia, ktorú nám
po celý život dávate, zo
srdca ďakujeme a želáme ešte veľa šťastných spoločných rokov. Deti Anti, Valter a Eva s rodinami.
Našej milovanej mamičke Alžbete Poizlovej pri príležitosti
jej vzácneho jubilea 90. narodenín za všetko ďakujú a želajú
i naďalej pevné zdravie, Božie
požehnanie a pokojnú jeseň
života synovia Ferko, Gabo, Karol a Juraj s rodinami.
Zlatú svadbu oslávia 25. októbra Irena a Bohuslav
Žbodákoví zo Senca. Veľa zdravia a šťastia na ďal-

Program na október
KINO MIER
Začiatok predstavení o 18. h
19. 20. nedeľa – pondelok V BRUGÁCH
O cti a podvodoch. Film sa odohráva v nádhernom
prostredí belgického mesta Brugy, kde sa schovajú
nájomní zabijaci. Krimi komédia. VB/Belg., nevhodné do 12 r., 107 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)
21. utorok ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ
Dva roky filmovania 170 druhov zvierat v 16 krajinách
pod vodou, v močiaroch, v korunách stromov, vo
vzduchu. FR, nevhodné do 12 r., 85 min.
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)
23. 24. štvrtok – piatok RESERVATION ROAD
Ak chcete nájsť pravdu, musíte vedieť, kto ju skrýva.
Psychol. thriller. USA, nevhodné do 12 r., 102 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

šej čo najdlhšej spoločnej ceste želajú a za zlaté
srdcia plné láskavosti a pochopenia ďakujú deti
Rea a Miro, nevesta Paula, ale hlavne vnuci Mirko
a Timko.
Alžbeta Rekeňová sa 11. októbra dožila pekného životného
jubilea 70 rokov. Pri tejto príležitosti jej do ďalších rokov života
zo srdca želáme veľa zdravia,
spokojnosti a pohody. Syn Michal, dcéra Alžbeta s rodinami
a ďalší príbuzní a priatelia.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Ľudmila Fűlöpová (60), Terézia Mádelová (65), Ján
Mikulaštík (65), Cecília Porubská (65), Terézia Kubliková (70), František Stankovič (70), Pavol Trubač
(70), Katarína Waschinová (90)

Klub dôchodcov
Katarína Waschinová (90), Ján Galgóczi (80) Magdaléna Víťazová (75), Helena Škrabáková (75), Terézia Kublihová (70), Terézia Mádelová (65), Ján
Mikuláštik (65), Eva Berglová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Viera Horníková (50), Zoltán Takács (55), Ľudmila Fűlöpová (60), Helena Kováčová (60), Jaroslav
Laky (60), Anna Marková (60), Cecília Porubská
(65), Karol Klebercz (65)

Navždy nás opustili
Terézia Sarköziová (1938), Ján Jendruš (1926),
Marta Heribanová (1942), Václav Knap (1956), Terézia Žilincová (1936)
Megemlékezés
Immár huszonöt éve annak, hogy 1983. szeptember 26-án örökre eltávozott családja köréből a
szerető férj, édesapa és sógor, Susla Béla. Akik
ismerték, szenteljenek emlékének egy röpke pillanatot ezen a szomorú évfordulón. Emlékét örökké
őrző családja.
25. 26. sobota – nedeľa
SUPERHRDINA
Spiderman, X-Men, Batman a celá Fantastická štvorka budú poriadne vytočení! Akčná komédia, paródia. USA, nevhodné do 12 r., 85 min.
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)
27. pondelok JOHN HANCOCK
Will Smith v akčnom thrilleri ako super hrdina bojujúci o svoju povesť. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
čes. dabing
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)
28. utorok
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Zachrániť svet je pekelná drina. USA, nevhodné do
12 r., 120 min.
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)
29. streda NAJKRAJŠIA HÁDANKA
Nová filmová rozprávka Zdeňka Trošku. ČR, nevhodné do 12 r., 98 min.
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)

Dňa 25. októbra bude 47 rokov,
čo nás navždy opustila mama,
babka a svokra Alžbeta Gulyášová, rod. Gabrielová a 18
rokov, čo navždy odišiel otec,
dedko, pradedko a svokor
František Gulyáš. Spomínajú dcéry Eva, Alžbeta, Mária,
synovia František a Štefan
s rodinou.
Dňa 5. novembra si pripomíname 100. výročie narodenia
našej drahej mamy a babičky
Anny Vargovej, rod. Kolárikovej. S láskou spomína syn František s rodinou.
Dňa 5. októbra uplynul rok, čo
nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec Ondrej Zelman.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s našou
drahou Teréziou Žilincovou,
ktorá nás navždy opustila dňa
30. septembra vo veku 71 rokov. Smútiaca rodina.
Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my zostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. Dňa 4. októbra nás vo veku
70 rokov opustil náš drahý
manžel, otec, svokor, dedko,
brat a švagor Vendelín Holocsy. Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom
žiali. Smútiaca rodina
30. 31. štvrtok – piatok BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Historický veľkofilm
režiséra Juraja Jakubiska. SR, ČR, UK, HU, nevhodné do 15 r., 140 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)
Mládežnícke detské filmové predstavenia:
19. nedeľa o 15.30 h. WALL-E
Posledný fungujúci robotík Wall-E nachádza nový
zmysel života. Animovaná komédia.
USA, 103 min. slov. dabing
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)
Kultúrne podujatia: LABYRINT- centrum kultúry
17. 10. piatok o 19. h KONCERT
klavír a viola: súrodenci Július a Ladislav Patkoló
Vstupné: 80 Sk (2,66 €)
25. 10 sobota od 20. do cca 24. h METAL Show
- koncert , tri metalové skupiny z BA
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)
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