ŠPORT: Futbalisti SFM Senec – Veľký Biel majú vysoké ambície
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Petíciu podpísalo
viac ako dvetisíc
občanov

Vianočné sviatky
plné čarovného
pokoja, hojnosti,
spokojnosti
a radosti
praje všetkým
Senčanom
primátor
Karol Kvál.

Do akcie Petícia občanov mesta Senec a spádových obcí
proti zrušeniu zdravotnej pohotovostnej služby sa zapojili
mnohí. Svojimi podpismi pod
petíciu vyjadrili nesúhlas so
zrušením pohotovosti k 1. októbru tohto roka.
Iniciátorky petičnej akcie - členky Regionálnej pobočky Top
centra podnikateliek zozbierali 78 podpisových hárkov,
na ktorých je viac ako dvetisíc
podpisov nielen Senčanov, ale
aj občanov okolitých obcí.
Petície zaslali prezidentovi SR,
ministerstvu
zdravotníctva,
Bratislavskému
samosprávnemu kraju a mestu Senec
(BSK).
V petícii rezonuje, že rozhodnutím BSK sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti
nezlepší, práve naopak. Jej
kvalita aj dostupnosť sa čoraz viac občanom vzďaľujú.
Občania žiadajú kompetentných, aby sa vzniknutou situRadosť z príchodu Mikuláša, čerta a anjela, ako aj pekného áciou zaoberali a urýchlene ju
programu na seneckom námestí pokazil dážď. foto Ján Lauko riešili.

Lucia získala bronz
Senčanka Lucia Debnárová
získala v pretláčaní pravou
rukou (do 60 kg) na majstrovstvách sveta v kanadskom
meste Kelowna bronzovú medailu. (Minulý rok v Bulharsku
vybojovala striebornú.) Pred
odchodom vyjadrila svoje
ambície stručne a opatrne:
„Pripravovala som sa veľmi
poctivo. Myslím, že mám natrénované na dobré umieste-

(el)

(viac na str. 6)

nie.“ Senec mal v Kanade aj
ďalšie zastúpenie – slovenskú
reprezentáciu sprevádzal prezident Slovenskej asociácie
pretláčania rukou Milan Čapla
a lekár výpravy MUDr. Miroslav
Babiak. M. Čapla: „Luckina
medaila je pre mňa najväčším
prekvapením.“ Na svetovom
šampionáte sa zišlo vyše 700
športovcov zo 41 krajín.
(el)

Slasti aj strasti
zábavnej pyrotechniky
Používanie zábavnej pyrotechniky prináša nielen zábavu, ale
aj nešťastie v prípade nedodržania návodu na používanie či po
domácky vyrobenej pyrotechniky. Presvedčili sa o tom viacerí, ktorí utrpeli rôzne, aj ťažké
zranenia. Blíži sa záver roka a
s ním spojený Silvester, ktorého súčasťou sú rôzne - zrak aj
sluch očarujúce či ohlušujúce

atrakcie. Ich predaj a používanie však majú svoje pravidlá,
ktoré je potrebné dodržiavať.
V opačnom prípade sa vymykajú spod kontroly. S pyrotechnikou žije oddávna aj Senčan
Jozef Takáč. Je aj „otcom“ ohňostroja pri tradičnom otvorení
letnej turistickej sezóny, má úspechy, pochodil svet.
(viac na str. 9)
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Pozvanie k vianočnej radosti

Pozvánky
Spieva zbor
Belcanto
Spevácky zbor Belcanto pozýva na Vianočný koncert dňa 21.
decembra (nedeľa) o 19. hod.
v Rímskokatolíckom kostole
(r)
v Senci.

Trojkráľový
koncert
Trojkráľový koncert speváckeho zboru pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Senci sa
uskutoční 6. januára o 15. hod.
v evanjelickom kostole. Koná
sa v spolupráci s mestskou
knižnicou. Srdečne vás pozýniečo zo svojich ozdôb. Pomoc, vame.
(r)

V posledné sobotné popoludnie
mesiaca november pastoračné
centrum v Senci nezvyčajne
ožilo. Dôvodom bola udalosť, už
rokmi v našej farnosti opakovaná – adventné dielne. V nedeľu
sa totiž začalo obdobie adventu, ktoré si mnohí z nás nevedia
predstaviť bez vlastnoručne vyrobeného adventného venčeka.
Ako pred každou udalosťou, ani
teraz tomu nebolo inak. Ferko
Podolský s animátormi zboru

všetko vopred pripravili. Upravenú sálu snáď do posledného miesta pri stole postupne
zapĺňali deti a rodičia. Každý
si priniesol niečo na jedinečné
vyzdobenie svojho venčeka.
Pod rukami detí i rodičov sa
rodili krásne vence. Práca s ihličím síce nebola ľahká, napriek
tomu každý svoje dielko dokončil. Keď čosi nešlo, boli nablízku
pomocné ruky suseda, ktoré
pridržali vetvičku, alebo ponúkli

Zdravie, šťastie,
pohoda

Kaufland s diskontnými cenami

úsmev a ochota niečo požičať
boli samozrejmosťou. Venčeky
boli vyzdobené rôzne: slamienkami, stužkami, kolieskami pomarančov, anjelikmi či šuškami.
Pre mnohých to bola celorodinná udalosť. Pokiaľ mamičky so
staršími deťmi usilovne tvorili,
ockovia robili spoločnosť maličkým. Atmosféra voňavého ihličia a vianočnej hudby dotvorila
rodinné prostredie. (Ernestína)

V Senci pribudol ďalší obchodný dom. Predajná plocha Kauflandu je 2700 metrov štvorcových. Otváracie hodiny sú od 7. do 22.
Rok sa s rokom stretáva a opäť
hod. Počas vianočného obdobia (od 1.12.2008 do 2.1.2009) platia
sú tu najkrajšie sviatky. Požehšpeciálne otváracie hodiny. Ako uviedla marketingová pracovníčka
nané a milosti plné Vianoce
Erika Pfundtnerová, „od konkurencie sa odlišujeme tým, že zákazv kruhu najbližších a v novom
níkom okrem širokého sortimentu prinášame aj vysokú kvalitu výroku zdravie, šťastie a pohodu
robkov, pohodlný nákup, vynikajúci servis a to všetko za diskontné
všetkým Senčanom zo srdca
ceny. Aktuálne prebieha aj kampaň s názvom Zmrazili sme ceny
želá viceprimátorka Helena Nenajmenej do Veľkej noci!, v ktorej garantujeme, že ceny v Kauflande
mcová.
neporastú najmenej do budúcich veľkonočných sviatkov.“
(el)

Bočné oltáre žiaria novotou
Dva neobarokové bočné oltáre
v kostole sv. Mikuláša v Senci,
ktoré pochádzajú z rokov 17501760, sa v tomto roku podarilo zreštaurovať. Pochádzajú
z obdobia, kedy panovala Mária
Terézia. Vtedy v Senci založili
prvú ekonomickú vysokú školu „Collegium Oeconomicum“
v Monarchii (budova Starého
Štiftu). Oltáre sú vyhotovené
z dreva. Reštaurátori z tímu
UMAR sa úspešne zhostili
úlohy a citlivo zladili farby maľovky s koloritom oltárov. Ich
znovuvysvätenie sa konalo 29.

novembra v rámci slávnostnej
sv. omše, ktorej hlavným celebrantom bol Doc. ThDr. Jozef
Haľko. Asistovalo mu ďalších
šesť duchovných otcov. Celkové náklady na reštaurovanie sa
pohybujú okolo 700-tisíc korún,
mesto aj bratislavská župa prispeli po 200-tis. Sk. Presné číslo
bude známe po celkovom vyúčtovaní nákladov, ktoré v kostole
zverejnia obvyklým spôsobom.
Farský úrad a organizačný výbor vyslovujú vďaku všetkým,
ktorí pomohli pri reštaurovaní!
Text a foto Gabriel Agárdy

Otužilci
na jazerách
Trojkráľové kúpanie v studenej
vode Slnečných jazier už má
svoju dlhoročnú tradíciu. Opäť
sa uskutoční na severe jazier
za hotelom Senec 6. januára
o 13. hod. Príďte, zohreje vás
(r)
varené vínko!

Jablkáreň Dodofruct
(v uličke pri Nostalgii)

Jablká
vlastnej produkcie,
rôzne druhy
od 5 Sk/kg (0,17 €)
Pon. - pia.: 14. do 18. hod
Sobota: 8. do 12. hod.
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Senčan obvinený z obchodovania
s drogami
Bratislavskí policajti zaistili
opäť drogy. Výsledky z predbežnej expertízy potvrdili, že
išlo o 225 až 451 obvykle jednorazových dávok pervitínu.
Patrika Č. (36) zo Senca obvinili zo zločinu nedovolenej
výroby a držby omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.
V prípade dokázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody až
na desať rokov. Senčana ako
vodiča vozidla Opel Astra policajti z Obvodného oddelenia
PZ Senec skontrolovali v obci
Veľký Biel počas bežného výkonu služby.
Keďže vo vozidle sa nachádzal
podozrivý materiál a vzniklo

Pod lupou
Nenechávajte veci
v aute
Do vozidla zn. Škoda Fabia sa
v noci na 8. novembra vlámal
neznámy páchateľ. Poškodená mala vozidlo zaparkované
na parkovisku hotela Nostalgia
v Senci. Páchateľ rozbil okno
a z auta odcudzil peňaženku
a rôzne iné doklady, čím spôsobil celkovú škodu 13-tis. Sk (432
€). Polícia začala trestné stíhanie
vo veci úmyselného prečinu krádeže.

Škoda v reštaurácii

podozrenie z protiprávneho
konania, policajti vodiča predviedli na oddelenie. Podozrenie sa potvrdilo a skončil

v cele policajného zaistenia.
Vyšetrovateľ spracoval podnet
k návrhu na jeho vzatie do
(r)
väzby.

S pyrotechnikou
nie sú žarty
Čas Vianoc a príchod Nového
roka je predo dvermi. Nezabúdajme však počas sviatkov
na naše deti. Obchody a trhy
sú presýtené zábavnou pyrotechnikou - najrozličnejšími
druhmi delobuchov, pirátov,
svetlíc, rakiet, bengálskych
ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojných telies.
Sú pomerne ľahko dostupné
v predaji a mnohokrát ich zadovažujú deťom aj samotní
rodičia. Pri neodbornej manipulácii sú veľmi nebezpečné
a pri nedodržaní bezpečnostných opatrení dokážu veľmi
ľahko spôsobiť ujmu na zdraví,
či požiar bytu, domu alebo
iných priestorov.
Aj tento rok nad bezpečnosťou
počas celých sviatkov budú
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia
môžete s dôverou obrátiť - na
telefónne číslo 150, alebo
číslo integrovaného záchranného systému 112.
Želáme vám príjemné prežitie
nastávajúcich sviatkov v kruhu
najbližších.
Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ v Pezinku.
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Na oknách a balkónových dverách reštaurácie Twins v Senci
páchateľ rozbil sklo v noci na 8.
novembra a spôsobil škodu 30tis. Sk (996 €). Páchateľovi za
úmyselný prečin poškodzovania
cudzej veci hrozí trest odňatia
slobody až na jeden rok.

Využil nepozornosť
Ráno 19. novembra v Ivánke pri
Dunaji, OD Metro, v priebehu pol
hodiny ukradol neznámy páchateľ počas vykladania tovaru z nákladného vozidla zn. LIAZ čiernu
koženú tašku s obsahom osobných dokladov, dokladov od vozidla a iných vecí. Ukradol tiež
štyri mobilné telefóny. Potom sa
páchateľ snažil o tri výbery hotovosti z bankomatu na námestí
v Ivánke, nebol však úspešný.
Poverený príslušník skráteného
vyšetrovania v Senci začal trestné stíhanie vo veci úmyselného
prečinu krádeže.

Tak ako každý rok, ani tento nie je výnimkou: Blížil sa Mikuláš
a s ním aj dilema, kde zohnať veľký vianočný strom, ktorý sa osadí pri
kultúrnom dome. Tento rok ho mesto získalo spred bytovky na Pribinovej ulici v Senci. Ide o pseudotsugu, strom podobný jedli. Vysoký
je okolo pätnásť metrov a jeho prevoz a osadenie sponzorsky zabezpečila firma Doprastav.
(el)

Uzávierka januárového
čísla mestských novín Senčan
je v utorok 23. decembra.
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Zmeny organizácie pohotovosti
nie sú nemenné
V súvislosti so zrušením Lekárskej služby prvej pomoci
(LSPP) v Senci a okolí, ku
ktorému Bratislavský samosprávny kraj pristúpil od 1.
októbra, riaditeľka odboru
zdravotníctva BSK MUDr.
Oľga Veselá, CSc., uviedla,
že je to reakcia na vzniknutú
situáciu.
Podľa nej v okrese Senec
je nedostatok lekárov, ktorí
navyše za poskytovanie nepretržitej lekárskej služby prvej pomoci neboli adekvátne
finančné ohodnotení. Vyplýva
to z nastaveného systému.
Veľká časť z nich odmietala
zabezpečovať takéto služby.
Ako MUDr. Veselá dodala,
časť územia seneckého okresu už pred týmto zásahom
patrila pod Bratislavu a aj
preto nepretržitú LSPP využívalo málo ľudí. Preto krajská

samospráva hľadala riešenie,
ako zabezpečiť poskytovanie
kvalitnej i komplexnej zdravotnej starostlivosti.
Pre obyvateľov spomínanej
spádovej oblasti to znamená,
že môžu navštíviť všeobecného lekára, ktorý ich v prípade akútnych problémov
musí vyšetriť bez ohľadu na
rajonizáciu. Pacientom poskytnú neodkladnú zdravotnú
starostlivosť od pondelka do
štvrtka v čase do 18. hod. dve
ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a jedna
ambulancia pre deti a dorast,
a v piatok do 18. hod. jedna
ambulancia pre dospelých
a jedna pre deti a dorast.
Druhou možnosťou je využitie návštevnej LSPP (tel.
č. 4592 4444, resp. 155), ktorú
kraj nezrušil a ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosť v čase
od 18. do 6. hod. ráno, čakať

Lekárne cez sviatky

však na ňu je potrebné dlhšie.
Rýchlu lekársku pomoc (záchranku) si môžete zavolať na
tel. č. 155, resp. 112.
MUDr. Veselá: „Obyvatelia
seneckého okresu nemusia
nikam cestovať, návštevnú
pohotovosť si môžu zavolať.“
Ďalšou možnosťou je navštíviť
LSPP v Bratislave v Ružinovskej poliklinike (dospelí) a deti
a dorast v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou na
Kramároch.
Aké ďalej MUDr. Veselá uviedla, zmeny organizácie LSPP
v Senci nie sú nemenné, avšak vychádzali z reálnej situácie – počtu lekárov, ich ochoty slúžiť za nízke ohodnotenie
(až šesťnásobne nižšie ako
v Bratislave) a nedostatku financií. Dodávame, že to je už
otázka pre ministerstvo zdravotníctva.
Eva Lauková

V Senci budú počas sviatočných
dní zabezpečovať pohotovostnú
službu: Lekáreň Pharmacum
Senec v Hypermarkete Tesco
(24. 12. od 9. do 12. hod., 26. 12.
od 9. do 21. hod., 31. 12. od 9.
do 17. hod.), Lekáreň Timea na
Tureckej 2/B (25. 12. od 8. do 18.
hod.), Lekáreň T-med, Lichnerova 4376 (1. 1. 2009 od 8. do 18.
hod.)
(r)

Špecialistov sa
rajonizácia netýka
Bratislavský samosprávny kraj
vyzýva lekárov – špecialistov,
aby neodmietali vyšetriť pacientov z dôvodu rajonizácie, ktorý
je v ich prípade neopodstatnený
a nemá oporu v žiadnom predpise. V prípade, že sa pacient
s takouto situáciou stretne, môže
kontaktovať odbor zdravotníctva Úradu BSK na tel.: 02/4826
4922, e-mail: anna.mosatova@
region-bsk.sk. Takýto postup
odborných lekárov prešetríme
a v prípade opodstatneného podania prijmeme opatrenia.
(r)

Banky pred príchodom eura: Maximum pre spokojnosť klientov
Najväčšia banka na Slovensku,
Slovenská sporiteľňa, zrušila klientom - nepodnikateľom poplatky za vklad hotovosti na účet aj
za manipuláciu s mincami už
v tomto roku. Klienti tak nemusia čakať do začiatku roka a už
v decembri môžu vložiť prebytočnú hotovosť na účet úplne
zadarmo. Banka prevedie všetky korunové produkty na eurové automaticky a bez poplatkov.
Prinášame ďalšie užitočné informácie.
Vklady
V súčasnosti banky odporúčajú
klientom využívať predovšetkým
termínované vklady. Dôvodom
sú najmä atraktívne úrokové sadzby. Vkladanie prebytočných
korunových úspor má niekoľko
výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky všetky korunové úspory zamenia
na prelome rokov 2008 a 2009
za eurá automaticky a bez poplatku. Klienti určite ocenia, že
ich vklady sú v banke v úplnom
bezpečí, keďže sú chránené
Fondom ochrany vkladov podľa
podmienok stanovených zákonom. Je výhodné vložiť penia-

ze do banky ešte v tomto roku.
Klienti sa tak vyhnú prípadnému
čakaniu v obchodných miestach
bánk začiatkom roka 2009.
Bankomaty
Bankomaty Slovenskej sporiteľne budú do posledného dňa
roka 2008 vydávať slovenské koruny a od 1. januára 2009 už len
eurá. Technickú prestávku pri
bankomatoch na prelome rokov
2008 a 2009 obmedzí Slovenská
sporiteľňa maximálne na niekoľko minút. V posledných dňoch
roka 2008 budú bankomaty
Slovenskej sporiteľne vydávať
100 a 1000 korunové bankovky,
v prvých dňoch nového roka 10

a 20 eurové bankovky, neskôr
aj 50 a 100 eurové bankovky.
Platobné karty
Klient môže aj po prechode na
euro využívať rovnakú platobnú
kartu ako doteraz. Pri debetných
a kreditných platobných kartách
budú limity, resp. celkové úverové rámce na používanie kariet
v bankomatoch aj u obchodníkov prepočítané konverzným
kurzom a aritmeticky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Elektronické bankovníctvo
Banky budú v bežnom režime
fungovať od 5. januára 2009.
Od 1. do 4. januára 2009 ne-

Ktoré obchodné miesta Slovenskej sporiteľne budú otvorené v bratislavskom regióne začiatkom roka 2009?
Slovenská sporiteľňa otvorí viac ako 30 najvyužívanejších obchodných miest vo všetkých okresoch bratislavského regiónu. Eurá za
koruny si v prvých dňoch roka 2009 budú môcť klienti zameniť v 26
obchodných miestach vo všetkých častiach Bratislavy, ale aj v Pezinku, Malackách, Modre, Senci a Stupave. Väčšina obchodných
miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo štvrtok 1. januára
2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8
až do 18 hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod. Otváracie hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si mal každý klient overiť,
kedy bude otvorená pobočka, ktorú chce navštíviť.

bude možné vykonávať žiadne
transakcie
prostredníctvom
elektronického bankovníctva.
Klienti budú môcť zadávať len
platobné príkazy s dátumom
realizácie najskôr 5. januára
2009. Od 1. do 4. januára 2009
sa bude zobrazovať v elektronickom bankovníctve stav účtu
k 31. decembru 2008.
Úvery
Úvery v korunách prevedú banky po zavedení eura automaticky na novú menu. O výške
splátky úveru v eurách bude
banka včas klientov informovať.
Úrokové sadzby
Vývoj úrokových sadzieb bude
aj naďalej závisieť od vývoja
ceny peňazí na medzibankovom trhu. Kým doteraz ho
ovplyvňoval najmä vývoj sadzieb Národnej banky Slovenska, po prechode na euro ho
bude ovplyvňovať vývoj úrokových sadzieb vyhlasovaných
Európskou centrálnou bankou.
Úrokové sadzby vkladov aj úverov, ktoré sú fixované na určité
obdobie, sa môžu zmeniť až po
uplynutí doby fixácie.
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Informácie o zavedení eura na Slovensku si vypočuli aj seneckí dôchodcovia. Stretnutie s predstaviteľkou Národnej banky Slovenska Zuzanou Kolačanovou (vpravo) sprostredkoval mestský úrad. S novým rokom prichádza na Slovensko aj nová mena – euro. Zo začiatku si budeme musieť zvykať. Bude
treba aj veľa trpezlivosti, tolerancie. Predovšetkým v obchodoch, v poštových novinových stánkoch,
autobusoch a inde. Oveľa väčšiu hodnotu budú mať „drobné“.
foto Eva Lauková

Eurokalkulačka
ako pomocník
Eurokalkulačka sa od bežnej
líši tým, že má naprogramovaný konverzný kurz, ktorým
sa preratúvajú koruny na eurá
a naopak jediným tlačidlom.
V obchodoch kalkulačka až
taká potrebná nebude. Zíde
sa v malých predajniach či
prevádzkach so službami, kde
nemusia byť dve sumy pri každom tovare, ale len zoradené
v cenníku. Poslúžiť môže aj pri
kontrole, či obchodníci prerátali sumu správne, alebo pri prepočítavaní veľkých súm. Dajú
sa využiť aj webové eurokalkulačky. Nachádzajú sa na viacerých internetových stránkach,
napríklad www.euromena.sk,
alebo na stránkach bánk či internetových obchodov.

Pevné nervy, veľa trpezlivosti
Niektoré obchody otvoria
v novom roku neskôr, musia počkať na eurá z banky.
Stretávať sa však budeme aj
s inventúrami. Začiatkov pri
platbách s eurami sa hrozia
predovšetkým v malých obchodoch či poštových novinových stánkoch, ale aj šoféri
autobusov. Boja sa situácií,
keď zákazníci vyrukujú pri platbách s veľkými peniazmi. Ak
budú napríklad chcieť platiť za
30-korunový nákup tisíckou,
vydať už musia v eurách. No
toľko europeňazí predávajúci
nemusia mať. Preto sa treba
obrniť trpezlivosťou, nezačínať
s hádkami. A pripraviť si menšiu hotovosť. Nutné je skontrolovať si vrecká a tajné skrýše
s odloženými peniazmi. Na

posledné decembrové dni sa
oplatí nechať si len nevyhnutnú hotovosť, zvyšné koruny je
najlepšie vložiť na účet v banke, kde sa na eurá zmenia automaticky a bez poplatku.
Eurobalíčky ako prišli, tak
zmizli. Na pošte, v bankách.
Starší ľudia, ale aj ostatní, ktorí ešte nevideli euro „naživo“,
majú obavy. Predovšetkým
z toho, že si nebudú vedieť prerátať výdavok, že budú zdržiavať, vypytovať sa. Avšak vždy
je lepšie spýtať sa, ako zostať
oklamaný. Mnohých škrie, že
sa k eurobalíčkom nedostali,
pretože do konca roka by sa
mali naučiť rozpoznávať mince
a bankovky. Na všetko sa však
dá zvyknúť, chce to len čas.

Nebudú slúžiť
ako zmenárne
Počas duálneho hotovostného
obehu, teda prvých šestnásť
dní v januári, bude možné pri
platbe v hotovosti na pošte
používať eurové bankovky
a mince, aj korunové bankovky
a mince. Rozdiel medzi zaplatenou sumou a reálnou cenou
tovaru a služby bude pracovníčka pošty vydávať klientovi
už iba v eurách.

Platnosť
telefónnych kariet

Telefónne karty s označením
v korunách sa budú môcť používať do doby ich platnosti,
ktorá je vyznačená na telefónnej karte. Predplatené karty
nestratia platnosť ani po 1. januári 2009. Zostávajúci kredit
sa v tento deň automaticky
(el) prepočíta na eurá.

Spoločnosť Böllhoff, s.r.o., zaoberajúca sa logistikou
spojovacieho materiálu, so sídlom v Senci

Naučte sa s nami anglicky hovoriť

prijme pracovníka na pozíciu
príjem a kontrola tovaru

Kurzy angličtiny Callanovou metódou

Požiadavky: • nemecký jazyk • vzdelanie strojárenského
prípadne technického zamerania
Nástup: možný ihneď
Plat: dohodou
Iné výhody, benefity, možnosť ďalšieho vzdelávania a rastu.
Životopisy posielajte na adresu sloerinczova@boellhoff.com.
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zamerané na komunikáciu
pre začiatočníkov aj pokročilých v Senci.
Začiatok kurzov: január 2009
Zápis: Jazyková škola English 4 you.
Ukážkové hodiny zdarma.
Kontakt: 0911 373 013
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Mikuláš, čo nám dáš?
Pršalo a pršalo. Radosť z príchodu Mikuláša, čerta a anjela, ako aj pekného programu
na seneckom námestí sčasti
pokazil dážď. Rozžiarené detské očká spod čiapok a kapúc
však nedokázal zahasiť. Deti
sa tešili napriek škaredému
počasiu. Mali odvahu – pekne
spievali a recitovali, vyslúžili si
tak sladkú odmenu. Na zdo-

bení námestia sa zúčastnili
aj žiaci základných a umeleckých škôl v Senci, postavené
stromčeky netradične vyfintili.
Zo stánkov voňali dobroty, lákala vianočná hudba. A keď sa
farebnými svetielkami rozžiaril
veľký stromček, bolo jasné,
že Vianoce sú už veľmi, veľmi
blízko...
(el), foto Ján Lauko
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Počet detí v škôlkach narastá
Viacerí ste sa na nás obrátili s otázkami súvisiacich
s možnosťou umiestiť dieťa
do materskej školy v Senci.
Keďže platia určité nevyhnutné opatrenia a do platnosti vstúpil nový školský
zákon, oslovili sme kompetentných.
Prednosta Mestského úradu
v Senci Henrich Polakovič. „V
minulosti bolo v Senci menej
malých detí. Kapacity v materských školách boli dostatočné,
mohli sme brať aj deti mladšie
ako trojročné. V súčasnosti
sa v Senci veľmi rozširuje bytová výstavba, mladých rodín
s deťmi pribúda čoraz viac.
Navyše od 1. septembra tohto roka platí nový školský zákon. Vyplýva z neho okrem
iného, že päť- až šesťročné
deti – tzv. predškolákov, do
škôlky musia prijať. Počty detí
v škôlkach tak narastajú, pretože nie všetky tieto deti tam
dovtedy chodili.“ Každý rok je
ťažké odhadnúť aj počet detí s
odloženou povinnou školskou
dochádzkou či dodatočne
odloženou školskou dochádzkou. Aj ich príchodom sa počty detí v škôlkach zvyšujú.
Ako uviedol Mgr. Anton Kubliniak zo Školského úradu
v Senci, do škôlky môžu byť
prijaté aj deti po dovŕšení
dvoch rokov, ale iba vtedy, ak
sú vytvorené vhodné materiálne, priestorové a iné podmienky. Keď škôlky majú voľné miesta, žiadateľom vyjdú
v ústrety. Ak kapacity nema-

Mgr. Anton Kubliniak (vľavo) a prednosta MsÚ Henrich Polakovič

Najväčšia škôlka s novými priestormi
Materská škola na Kollárovej ulici je v súčasnosti najväčšia
v Senci, má najviac – 190 detí. Po zrekonštruovaní nových
priestorov tu od septembra tohto roka prijali nielen 35 ďalších
detí, ale aj učiteľky a nepedagogických zamestnancov. Rekonštrukcia sa udiala vo veľmi krátkom čase ôsmich týždňov. Ako
uviedla riaditeľka škôlky Mgr. Eva Jonášová, „dielo by sa nám
určite nepodarilo, keby myšlienke na prestavbu nebolo naklonené mesto, konkrétne pán prednosta.“

Veľké Ďakujeme! chceme povedať všetkým
Naša dcéra sa volá Katrin Mészárošová a je žiačkou 6. A triedy
na ZŠ J. G. Tajovského v Senci.
Možno ju poznáte, možno ste
o nej počuli a možno ste jej i vy
pomohli. Život ju poznačil onkologickým ochorením, s ktorým
statočne bojuje už osem mesiacov. Keď ležala v nemocnici
a potom doma, veľkou útechou
jej boli pozdravy, kresby a darčeky z nášho okolia, ako aj slová povzbudenia.
Chceme sa poďakovať lekárom,
zvlášť pani primárke MUDr.
Senjovej s tímom lekárov a ses-

tier v nemocnici, pani učiteľke,
ktorá ma dobíja tou správnou
energiou.
Ďakujeme za všetky peňažné
dary. Vieme, že každý potrebuje peniaze a nemá ich nazvyš.
Preto si veľmi vážime, že ste dokázali myslieť aj na našu dcéru.
Veľké ĎAKUJEME patrí našej
rodine: rodičom – mame a otcovi, sestre s manželom, bratovi,
tetám a sesterniciam z manželovej strany, bratrancovi, všetkým súrodencom a ich deťom.
Vďaka patrí aj tete – zdravotnej
sestre Marike.

Naše poďakovanie patrí pani
riaditeľke a celému vedeniu ZŠ
Tajovského, učiteľskému zboru, katechétkam, psychologičkám, vychovávateľkám, paniam
z ekonomického, kuchárkam,
školníčke a upratovačkám. Ale
aj všetkým spolužiakom našej
dcéry a ich rodičom. Aj keď si to
nepraje, zaslúži si našu vďaku žena s veľkým srdcom, triedna
pani učiteľka. Ďakujeme aj všetkým vyučujúcim v ZUŠ, bývalým žiakom ZŠ a ostatným darcom. Radi by sme poďakovali
všetkým sponzorom - senec-
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• V súčasnosti je v Senci päť
materských škôl (530 detí,
z nich 150 je predškolákov),
ktorých zriaďovateľom je mesto a dve súkromné škôlky (68
detí, z nich 14 predškolákov).
jú, v prvom rade poskytujú
predškolskú starostlivosť pre
deti občanov mesta Senec.
Z nového zákona vyplynul aj
fakt, že program vzdelávania
v škôlkach je koncipovaný pre
deti od troch rokov. „V zmysle zákona prijímame predovšetkým deti nad tri roky. Zo
záujmu o umiestenie detí do
predškolských zariadení nám
vyšlo, že asi 60 nie je prijatých. Aby sme situáciu zmiernili, začali sme robiť opatrenia.
Z budovy na Kollárovej ulici,
kde sídli aj materská škola,
sme presťahovali súkromnú
ZUŠ. V súčasnosti má sídlo
v maďarskej ZŠ. Mohli sme
preto rozšíriť priestory v materskej škole, kde mesto do
rekonštrukcie investovalo približne dva a pol milióna korún
a prijali sme 35 detí. Vychádzajúc z počtu žiadateľov, v súčasnosti je v materských školách
umiestených 96 percent detí,
čo je veľmi pozitívne,“ vysvetlil
H. Polakovič a dodal, že ak sa
situácia s umiesťovaním detí v
škôlkach vyvinie v budúcnosti
dramaticky negatívne, mesto
bude hľadať ďalšie riešenie.
Do materských škôl sa deti
prijímajú priebežne (ak sú
voľné miesta), alebo na ďalší
školský rok od 15. februára
do 15. marca, ako stanovuje
vyhláška.
Text a foto Eva Lauková

kým podnikateľom, lekárni OLMED, firme Holger Christiansen
a pracovníkom automobilky
Volkswagen i všetkým ostatným.
Ďakujeme za všetky modlitby
za uzdravenie našej dcéry.
Veľmi si vážim aj porozumenie
a ústretovosť môjho vedúceho
pána Bučana.
Vždy sme vedeli, že je okolo nás
veľa dobrých ľudí s veľkým srdcom. Ale až teraz sme sa presvedčili, že ich je nesmierne veľa
a ich dobrota sa obrátila k nám.
Rodičia Štefan a Mária
Mészárošovci
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Slasti aj strasti
zábavnej pyrotechniky
Ako vraví J. Takáč, ten, kto
predáva zábavnú pyrotechniku, musí vedieť vysvetliť návod
a tr. II predávať len osobám
nad 18 rokov. V opačnom prípade mu hrozí strata preukazu
predavača pyrotechniky. Týka
sa to predaja pyrotechniky
triedy II. (rímske sviece, fontány, gejzíry, guľové bomby,
petardy alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, atď.),
predať ju môžu iba osobám
nad osemnásť rokov. Nemalo
by sa stávať, že si ju deti môžu
voľne kupovať. Deje sa tak
zväčša v niektorých obchodných reťazcoch.
Jozef Takáč je profesionálny
odpaľovač ohňostrojov, ale
aj strelmajster pre povrchové
dobývanie nerastov. Vo svete
pyrotechniky, plnej úžasných
ohňostrojov, sa už pohybuje
roky. Najviac ho očarili talianske ohňostroje. Zvlášť firma
Parente. „Ich ohňostroje sú
dynamické a emotívne. Majú
úžasné výrobky, ktoré by sme
radi použili v budúcej akcii Seneckého leta,“ prezrádza. Firework, ktorý je vždy atraktívnou bodkou za otvorením letnej turistickej sezóny v Senci,
býva famózny. Ten posledný
- so zakotvením veľkej plávajúcej plošiny na prvom jazere,
dal priestor pre veľký ohňostroj, pozostávajúci z dvoch
odpalíšť riadených na diaľku.
Bude ťažké ho prekonať, sám
prekonal očakávania. Spotrebovali sa pri ňom dva kamióny
pyrotechniky, príprava zabrala 700 hodín, robilo na ňom
osem ľudí. „Konkurencia, aj
zahraničná, ani v našej branži
nespí. Aj v Senci sa bola pozrieť, čo sme vymysleli.“ Nič
podobné nikto na Slovensku
ešte nerealizoval. J. Takáč
svoje ohňostroje vidí až dodatočne na videu, vníma ich skôr
sluchom.
Ako vzniká ohňostroj? „Je za
tým množstvo matematických
rovníc, tabuliek, skúseností
a kreativity. Je to ako sklada-

Exkluzivný záber 1/1000 sekundy po výstrele ohňostroja pred parlamentom v Budapešti.

nie hudby – niekedy ma aj mesiac nič neosloví, inokedy za
jediný deň dáme na papier aj
30 percent ohňostroja.“
Firmu Pyrostar založili v roku
1993 a na začiatku predávali
zábavnú pyrotechniku. Neskôr sa pridali aj ohňostroje,
spočiatku len malé. Až potom
sa to rozbehlo. Dnes sa firma
drží v prvej trojke slovenských
pyro-firiem a spolupracuje
s ruskými, maďarskými, českými či poľskými pyrotechnikmi.
Čo stojí za úspešnosťou firmy?
„Predovšetkým dobrý tím pyrotechnikov a v neposlednom
rade vytvorenie modelu svižného, bezpečného a cenovo
prístupného ohňostroja,“ vraví
J. Takáč. Medzi svoje top ohňostroje radí tie cez Senecké
leto, lebo „sú celé od srdca.“
Patria sem aj ohňostroje pre
súkromné párty, mobilných
operátorov, ale aj zahraničnú
klientelu v Chorvátsku, vo Visegráde či Budapešti. „Zvlášť
tohtoročný ohňostroj v Budapešti bol úžasný. Hlavný py-

Príprava na ohňostroj. Na ten senecký boli potrebné dva kamióny
pyrotechniky.

rotechnik bol Austrálčan, ktorý pôsobil aj pri veľkolepom
ohňostroji na olympiádach
v Sydney a naposledy v Pekingu a synchronizoval ohňostroj 20. augusta v Budapešti.
Naša časť bola na lodi priamo
pred parlamentom.“ Či sa pri
realizácii ohňostroja nebojí?
„Strach tu nemá miesto, stále
však mám veľký rešpekt.“

V súčasnosti je situácia s pyrotechnikou zložitá. V celej
Európe chýba nielen profesionálna, ale aj zábavná, z toho
vyplývajú aj obrovské cenové
rozdiely v predajniach. Súvisí
to aj s olympiádou v Pekingu,
kde v prístavoch zostali tisíce
plných a nenalodených kontajnerov.
Eva Lauková, foto Jozef Takáč
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Okrúhly stôl o aktuálnom dianí

Helena Nemcová, Ing. Gašpar Józan a Zdenek Černay

Napriek zlému počasiu mnohí Senčania prišli, aby si vypočuli aktuálne informácie
o dianí v Senci.
Tradičný Okrúhly stôl na témy
Aktuálny stav vo výstavbe,
Nový územný plán mesta
a Perspektívne riešenia pre
Senec sa konal v piatok 21.
novembra v mestskom kultúrnom stredisku. Prezentáciu
pripravil Ing. Gašpar Józan

(poslanec a člen komisie výstavby a územného plánovania), ktorý spolu s predsedom
komisie Zdenkom Černayom
a viceprimátorkou Helenou
Nemcovou informovali obyvateľov mesta. Napriek daždivému počasiu prišli v pomerne
peknom počte.
Dozvedeli sa, ako pokračuje
výstavba v katastrálnom území mesta, zaujali aj informácie o tvorbe nového územné-

ho plánu (ÚP). Súčasný bol
schválený ešte v roku 1993,
medzitým sa pätnásťkrát aktualizoval. V etape Prieskumy
a rozbory, v ktorej sa tvorba
nového ÚP nachádza, schválili mestskí poslanci 42 lokalít s celkovou plochou 447
hektárov (nové plochy, resp.
zmeny funkčného využitia).
V rámci tretej témy si prítomní
vypočuli o. i. informáciu o aktivitách týkajúcich sa obchva-

tu Bratislavy, s ktorým úzko
súvisí aj riešenie dopravy
v Senci, v popredí aktualít bola
rekonštrukcia Domu smútku
a Farského námestia, ale aj
pripravovaná mestská doprava či ďalšie projekty financované z fondov Európskej únie,
na ktorých mesto pracuje.
V diskusii kompetentní odpovedali na viaceré otázky občanov.
text a foto Eva Lauková

Žasli nad radosťou Radosti

Začiatkom novembra zopár
spevákov z nášho zboru Radosť prežilo pekné chvíle
v Nemecku. Usilovná príprava na koncerty priniesla svoje
ovocie. Šiestimi vystúpeniami
v Bonne i Kolíne sme splnili
poslanie nášho zboru: reprezentovali sme naše mesto
a darovali sme radosť. Hoci
koncert vždy so sebou prináša i chvíle napätia, nepokoja
a stresu, počas vystúpenia už
naše tváre žiarili a počúvajúcich ľudí sme nakazili úsmevom. Ako Nemci sami povedali, žasli nad našou radosťou,
kvalitným spevom, ľudovými
piesňami aj tancami. Aj odozvy po našom odchode boli
veľmi pozitívne. Vraj sa potešia, keď sa opäť v budúcnosti
objavíme.
Bude to pomerne skoro, pretože nás pozvali na jar na
ďalších šesť koncertov do

rôznych miest Nemecka. Náladu sme mali plnú radosti,
veď prečo pekne neprežiť čas,
ku ktorému nás pozýva Pán
i naši blížni. Krajina, ktorú sme
navštívili, nás obdarila dokonca i pekným jesenným poča-

sím. Pobyt v Nemecku bol pre
všetkých obohacujúcim zážitkom. Veľká vďaka patrí mestu
Senec, don Jožkovi Lančaričovi, nášmu vedúcemu zboru ujovi Ferkovi Podolskému,
Jankovi Krigovskému, Emovi

Debnárovi a všetkým ochotným ľuďom a dobrodincom
na Slovensku i v Nemecku,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli a umožnili tento príjemný čas v zahraničí.
Michaela
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Zlatá dychovka Senčanka

Speváčky dychovky Katarína Múcsková, Viera Hrdličková (na fotke chýba Alexander Labuda), uprostred umelecký vedúci Robert Madarász, úplne vpravo kapelník Ing. Ján Tkáč

Ocenenie Zlaté pásmo cum laude (s pochvalou) a postupom
na celoslovenské kolo v Lednických Rovniach získala senecká
dychová hudba Senčanka. Za-

hrala tri orchestreálne sklady,
súčasťou ďalších troch bol aj
spev (Přes Pavlovskú dolinečku, Fialôčka modrá, Kolo nás,
popred nás).

Chodenie poza školu
Záškoláctvo patrí v súčasnosti
k najčastejšie riešeným výchovným problémom v základných aj
stredných školách. Hoci sa tento
jav u detí a mládeže vyskytoval
vždy, alarmujúci je fakt, že za posledné roky sa zvýšila tolerancia
voči neplneniu si školských povinností detí. Záškoláctvo sa najčastejšie vyskytuje v kritickom období puberty, ale objavuje sa už aj
na prvom stupni základných škôl
a neustále ho pribúda.
Príčiny záškoláctva. Určenie
príčin záškoláctva u každého
dieťaťa je veľmi dôležité, pretože
od toho závisia možnosti nápravy aj prevencie. Môžu súvisieť so
školou (negatívny vzťah ku škole,
vyhýbanie sa povinnostiam, neúspech v škole, šikanovanie), môžu
súvisieť aj s rodinou (ľahostajný
postoj rodičov, nedôslednosť vo
výchove, nadmerné pracovné zaťaženie rodičov). Môže však ísť aj
o celkom iné príčiny, napr. túžba
po dobrodružstve, upútanie pozornosti rovesníkov, zháňanie peňazí na drogy a iné. Záškoláctvo
je asociálne správanie a je vždy
odrazom aktuálneho psychického
stavu dieťaťa.
Aké má záškoláctvo následky?
Na základe vymeškaných vyučovacích hodín žiaci musia zopakovať ročník, neukončia základnú
školskú dochádzku, a tým majú
obmedzenú možnosť voľby povolania. Záškoláctvo je často prvým
krokom k asociálnej a delikventnej „kariére“, Navštevovaním herní a pohostinstiev sa môžu začať

vytvárať rôzne formy závislostí.
Čo má robiť rodič? Pokiaľ rodič
nedostane oznámenie zo školy,
nemusí si nič všimnúť. Keď však
zistí, že jeho dieťa chodí poza školu, mal by sa s ním porozprávať
o tom, čo ho k tomu vedie. Vhodné je, ak sa do toho zapojí nezávislá osoba, najlepšie psychológ,
ktorý pomôže rodičovi analyzovať
príčiny záškoláctva a zároveň mu
navrhne vhodnú reakciu a ďalší
postup pri odstraňovaní zistených príčin, prípadne, ak to bude
potrebné, odporučí spoluprácu
s inými odborníkmi. Rodičia by
mali po odhalení záškoláctva zaviesť doma určité pravidlá, ktoré budú na určitý čas prísnejšie
– ako logický dôsledok činu dieťaťa. Hlavne ide o jeho zvýšenú
kontrolu a častejšiu komunikáciu
so školou.
Čo je dôležité v prevencii? Veľmi
dôležité je, aby sa rodičia dieťaťu
venovali, aby sa zaujímali o jeho
problémy, aby vedeli, kde sa ich
dieťa po škole nachádza, s kým
sa kamaráti, aby neumožňovali
dieťaťu bezdôvodne vymeškávať
vyučovanie. Významnú rolu hrá
rozvíjanie kvalitných záujmov dieťaťa, ktorým sa venuje vo voľnom
čase. Najdôležitejšia v prevencii
je úzka spolupráca rodiny a školy, vytváranie pozitívnych väzieb
v oboch prostrediach, pretože
v nich trávi dieťa najviac času.

PhDr. Daniela Kösegiová,
psychologička
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Senci

Senčanka už raz získala na
krajskej súťaži zlato, ale postup do celoslovenskej súťaže
sa jej podarilo zabezpečiť si až
teraz. Krajská súťaž sa konala

v Šenkviciach, jej organizátorom
bol Bratislavský samosprávny
kraj, Osvetové stredisko Modra
a obec Šenkvice.

(el)
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Zabíjačkové hody zastrešil Mikuláš

Primátor Karol Kvál (v strede) bol s vydarenou akciou spokojný.
Opäť sa stretli priatelia, známi aj neznámi.

Spolok seneckých podnikateľov bol spoluorganizátorom zabíjačkových hodov. Prišiel Tibor Labuda (vľavo), prezident spolku Mikuláš
Pinnel, ako aj podpredsedníčka Rita Tornyaiová (vpravo). Zabíjačku
si nenechala ujsť ani poslankyňa Národnej rady Lucia Žitňanská.

Štyri prasce padli za obeť ukážke ľudovej zabíjačky, ktorú na
deň spojený s Mikulášom pre
Senčanov pripravil primátor
Karol Kvál a Spolok seneckých
podnikateľov. Mnohí s obavami
hľadeli na oblohu už od rána,
napokon sa počasie ustálilo
a zabíjačkové hody sa mohli
začať. Zatiaľ čo tím pod vedením Františka Šušlu začal
„rozoberať“ posledné prasa
a spracúvať ho na výrobky, na
deň vopred pripravených dobrotách (v rámci dovolenky...) si
už návštevníci mohli pochutnať.
Organizátorov bolo zďaleka
vidieť, zdobili ich mikulášske
čiapky, niektorých aj čertovské
rožky. Návštevníci boli spokojní, viacerí už pochopili, že zabíjačková koštovka sa robí pre
všetkých, že do tašiek nakladať
sa nepatrí.
Organizátori rozdali približne
tisícpäťsto cigánskej pečienky, jaternice mali okolo dvesto
metrov, klobás urobili viac ako
50 kíl. V kotloch bublala kapustnica, ale aj paprčkovo-kolienkový guláš, ktorým je partia
kuchárov už preslávená.
Nechýbalo vínko varené aj surové, čapovalo sa pivo, pre deti
čaj. Dobrá nálada pri veselej
muzike vydržala až do konca.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Miénk az álom

Képzőművészeti siker

Miénk az álom, csak miénk!
nem az éji ő, s mit vágyunk:
mint tavasz eljön, még várunk...
virágot fakaszt! agy bízzék!

ze Mária, iskolánk 7. osztályos
tanulója eredményesen szerepelt, ezért felkészítő tanárával, Mgr. Svarda Margittal egyetemben meghívást kapott arra
a tanulmányi úttal egybekötött
ünnepi kiállításra és eredményhirdetésre, amelyre 2008.
november 20-án került sor Pozsonyban. Majd egy rövid sétát
tettünk a Duna parton és visszamentünk a múzeumba, ahol a
kiállítás megnyitója következett.
A kiállítást Jarábik Gabriella, az
intézmény igazgatónője, valamint Jókai Tibor és Pék László
nyitották meg, majd az eredményhirdetésre - az oklevelek és a
díjak átadására - került sor.
Marika oklevelet és ajándékkönyveket kapott. Alkotásának
címe: „ Mátyás király és a humanista művészet“. A díjkiosztás
után ünnepi fogadáson vettünk

Holnapba visz el, ez a cél!
nem süllyed hajónk, int a part,
álommag kikel, hisz akart!
az álom nekünk nagy remény .
Elmúlik az ősz, kel a nap!
rokonfájdalom csak megedz,
ő valóban vált, s mert szeretsz
a vágyálom így időt szab.
A búza érett! kasza kell!
arat minden szív, ez igaz,
valóság lesz így, nem vigasz,
mMert ki álmodik: jövőt nyer!
Tavaszunk többé nem álom!
mert itt nagy hitünk már sarjad!
tudom! vége lesz a bajnak,
mondd: a jövőnket kívánom!
Lásd az álmokat, de megtedd,
mit elvár a sors: valósítsd!
az álmok kellnek, sokasítsd,
mert ez tenni kell, ez kedved.
Álmok voltak, rég, oly nagyok,
és tetté váltak, mert mertek
a bátrak, hősök és nyertek,
nevük biz itt már: fény, ragyog!
Mindnyájunk álma:győzelem,
valóraváltja szív - ezer,
így sarjad jövőnk, mely emel,
s testvért testvérben ölelem.

2008 október végén bekapcsolódtunk a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége és
a SZNM Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma által kiírt „Alkotni
jó“ című képzőművészeti pályázatba. A munkákat november 6án egy szakmai zsűri értékelte.
A pályázatra beérkezett közel
1000 alkotásból 98 rajzot kiállításra javasolt, közülük 43 rajz
alkotóját oklevéllel és ajándékkönyvvel jutalmazta meg. Vinc-

Szép második helyezés

Krásne druhé miesto
Pekný úspech - druhé miesto v kategórii začiatočníkov na celoslovenskej súťaži študentov maďarských gymnázií v anglickom jazyku
v Dunajskej Strede získala prváčka Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským A. M. Szencziho Gabriella Kamenárová.
(susla)

Elment a Tanár Úr
Életének 81. évében elhunyt
PhDr. Párkány Antal, nyugalmazott középiskolai tanár.
Földi maradványait november
6-án szeretett szülővárosában
Galántán helyezték örök nyugalomba.
Ötven évvel ezelőtt, az
1958/59-es iskolaévben lett
a szenci magyar tanítási nyelvű gimnázium, - az akkor
induló Tizenegyéves Általános Műveltséget Nyújtó Iskola
igazgatója, majd egészen nyugdíjba vonulásáig a magyar
irodalom és történelem tanára. Szeretve tisztelték tudásáért, műveltségéért és azért
a pedagógiai képességéért,
ahogy ezt tanítványainak átad-

ta. A tanítás nemcsak foglalkozása, hanem mesterfokon
végzett hivatása is volt. Több
nemzedéknyi diákjába oltotta
az anyanyelve, irodalma és
történelme szeretetét. Számos középiskolai tankönyvet,
valamint tanulmányt - Szenc
múltjából -, és monográfiát írt.
Városunk polgármesterének
díjával tüntették ki 1999-ben.
Most az ittmaradottakon a sor,
tisztelni és megőrizni emlékét,
emberségét.
Utolsó útjára elkísérték volt
tanítványai, kollégái, jóbarátai, tisztelői valamint városunk
képviselői. Családja ezúton
fejezi ki köszönetét a részvét
szavaiért és virágaiért.

Ocenenie za vlastnú tvorbu
Žiačka ZŠ A. M. Szencziho
Mária Vinczeová si prevzala
ocenenie za prácu „Kráľ Matej
a humanizmus“ na slávnostnom
vyhodnotení projektu Tvoriť je
dobré. Túto súťaž vo výtvarnom
umení zorganizoval Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
a Slovenské národné múzeum
– Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku. Z tisíc detských prác
v piatich kategóriách odmenili 43. Celodenný program bol
spojený s návštevou Bratislavského hradu a ďalších historických pamiatok.
Mgr. Margita Švardová
ZŠ s vjm A. M. Szencziho

Csemadok ASZ Szenc

A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium elsőse,
Kamenár Gabriella nagyon szép sikert ért el a szlovákiai magyar
gimnáziumok angol nyelvű versenyén a napokban Dunaszerdahelyen. A kezdők kategóriájában a tizenkét versenyző között kiválóan
szerepelt és összesítésben a második helyet szerezte meg.

Mgr. Katona Roland

részt. Élményekben gazdagodva, lelkileg felüdülve, de nagyon
fáradtan értünk haza.

Rozlúčka
s pedagógom
Vo veku 81 rokov nás navždy
opustil PhDr. Anton Párkány,

KARÁCSONYI KONCERT
Fellépnek:

az óvodások, az alapiskola és
a gimnázium diákjai, valamint
Rigó Mónika
karácsonyi összeállításával
lép a színpadra
2008. december 14 - én
(vasárnap) 15:00-tól a szenci
kultúrházban
A rendezvény támogatója
a Szenci Városi Hivatal

stredoškolský profesor, prvý
riaditeľ gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
v Senci. Svoje nevyčerpateľné
vedomosti s láskou rozdával
a vštepoval svojim študentom. V našom meste učil viac
ako štyridsať rokov. Bol autorom stredoškolských učebníc
a štúdií aj z histórie Senca. Za
svoju obetavú prácu prevzal
v roku 1999 Cenu Primátora
mesta. Na jeho poslednej ceste ho odprevadili okrem rodiny
aj bývalí študenti, priatelia, kolegovia a predstavitelia nášho
mesta.
Rodina aj touto cestou ďakuje
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
(mp)
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Všetko o teple… od spoločnosti Dalkia
Plánovanie a vývoj ceny tepla
Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody patrí medzi regulované
priemyselné odvetvia a stanovovanie a kontrola cien podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (URSO). Výrobca deklaruje
svoje predpokladané celoročné náklady na výrobu a distribúciu a regulačný úrad stanoví maximálnu cenu tepla na celý kalendárny rok.
Z pohľadu cenotvorby sa náklady spoločnosti delia na fixné a variabilné
a zároveň na oprávnené a neoprávnené presne tak, ako ich vymedzuje
výnos URSO. Keďže schválená cena je záväzná na 12 mesiacov, každý
výrobca si musí veľmi starostlivo plánovať celý hospodársky rok vopred.
Ako sa robí takýto odhad?
Fixné náklady ako údržba,
opravy, revízie a ostatné
prevádzkové náklady vie
výrobca tepla kvalifikovane odhadnúť. Avšak ceny
vstupných energií, najmä
zemného plynu a uhlia, sa
predvídajú oveľa ťažšie.
URSO, ako regulačný orgán, si stanovuje vlastné
predpovede vývoja cien
zemného plynu a pred každým regulačným obdobím oznámi ich predpokladanú výšku na nasledujúci rok. Táto priemerná cena by mala byť
dostatočná a pokryť kolísanie ceny zemného plynu počas roka.

strednoodberu) a ceny za odobratú kWh. Spomínané fixné zložky ceny
plynu pre rok 2008 výrazne vzrástli. Variabilná zložka ceny, ktorá odzrkadľuje reálnu spotrebu, nie je pevná ako v prípade sadzby za odobratý plyn u domácností. Určuje sa na základe 9-mesačného priemeru
vývoja cien ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov (uvedené komodity
sú závislé na cene ropy) a mesačného priemeru kurzu dolára voči slovenskej korune, publikovaného Národnou bankou Slovenska. Aj napriek skutočnosti, že Slovenská koruna mala od januára tendencie posilňovať voči americkému doláru, ani tento vývoj nedokázal zmierniť rast
cien zemného plynu. To sa samozrejme následne prenieslo do rastu
cien všetkých tovarov a služieb.
Aký vplyv mal rast ceny plynu na cenu tepla?
Regulačný úrad vydáva záväzné priemerné ceny paliva na nasledujúci rok, s ktorými výrobcovia pripravujú svoje kalkulácie, už v októbri.
V novembri zasielajú na URSO výrobcovia svoje záväzné cenové kalkulácie na schválenie. Už vo februári bola cena plynu fakturovaná SPP
v kategórii strednoodber a veľkoodber, čo sa týkalo väčšiny výrobcov,
o 16 % až 18 % vyššia ako predpoklad regulátora.

Ako sa vyvíjala cena plynu?
Tohtoročný rast cien zemného plynu, ako najčastejšie využívaného paliva pri výrobe tepla, bol naozaj výrazný.
Podľa objemu ročnej spotreby sa odberatelia delia do niekoľkých kategórií:
• domácnosti a maloodber (do 60 000 m3)
• strednoodber (60 000 – 400 000 m3)
• veľkoodber (nad 400 000 m3)
Podľa cenníkov spoločnosti SPP kategórie „strednoodber“ a „veľkoodber“ spadajú do jedného segmentu tzv. veľkých zákazníkov a od roku
2008 sa obchodná jednotka za odobraté množstvo plynu zmenila z m 3
na kWh.
Všetko o cene tepla

Z tohto dôvodu boli výrobcovia tepla nútení požiadať regulačný úrad
o zvýšenie ceny, jej variabilnej zložky, ktorá zahŕňa náklady na vstupné
energie. Ak by tak neurobili, nárast cien vstupných nákladov by museli
hradiť z vlastných zdrojov. To by viedlo k zadlženiu spoločností, prípadne neschopnosti splácať svoje záväzky. Výrobcovia by nemali zdroje
na dodržanie investičných plánov, potrebné opravy a údržbu zariadení.
Z dlhodobého hľadiska by výsledkom mohla byť zvýšená poruchovosť
a zníženie kvality dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, čím by trpel
hlavne klient.
Nové prepočty cien tepla na konci roka ukázali, že aktuálny 46% nárast
nákladov na zemný plyn sa pri nezmenených nákladoch ostatných položiek cenotvorby prejavil 25% celkovým nárastom ceny tepla. Podiel
nákladov na zemný plyn voči celkovým nákladom na jeden GJ bez DPH
sa zvýšil z pôvodných cca 68 % na približne 74 %.
Ako ďalej?

Cena zemného plynu pre veľkých zákazníkov, výrobcov tepla, sa skladá z fixných mesačných platieb, ročnej sadzby za výkon (s výnimkou

Tento negatívny vývoj, bohužiaľ, nemôže nikto z nás ovplyvniť. Ako výrobca sa však snažíme o zvyšovanie efektívnosti výroby a účinností
našich zariadení, čo vplýva aj na ceny výrobkov a služieb.
Nie sme distribútorom ani predĺženou rukou SPP a našou snahou je znižovať náklady na výrobu, aj na vstupné energie, akou je zemný plyn.
Bez zodpovedného prístupu k úsporám na strane klientov však nedosiahneme uspokojivý výsledok. V tomto prípade platí, že jediné ušetrené teplo, je to, čo neminieme. Úsporné opatrenia zabezpečia vašu
tepelnú pohodu a zároveň zamedzia zbytočným tepelným únikom.
A znížená spotreba sa jednoznačne prejaví na poklese celkových nákladov.
Zdroj Dalkia, a. s.
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Tuningové šprinty
medzi elitou
Členovia seneckého EL-TÍMU
dosiahli so svojimi škodovkami
v tomto roku pekné výsledky
na celoslovenských tuningových súťažiach – šprinty na 400
m: František Časný (dvakrát
1. miesto v Trenčíne, 2. miesta v Piešťanoch a Hubiciach, 3.
v Brne), dcéra Katka zvíťazila
v Piešťanoch. Attila Koczkás (trikrát získal 3. miesto – Trenčín,
Hubice, Piešťany), manželka Karin sa na súťažiach umiestňovala
na pekných 4., resp. 5. miestach.
Pritom ženy si merali sily spolu
s chlapmi.

Triumf pre Senčana

Squashový turnaj amatérov zakladá mikulášsku tradíciu
Víťazom druhého ročníka seneckého squashového turnaja amatérov SC Cup 2008 sa
stal Senčan Igor Podmanický
mladší. Vo finále zdolal Adriana Borša z Kostolnej 2:1.

(el)

Najlepší strelci
Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky sa konalo v ZŠ Blatné 7.
novembra.
Výsledky – družstvá, dievčatá: 1. ZŠ Tajovského (Senec), 2.
ZŠ Blatné, 3. ZŠ A.M. Szencziho
(Senec), chlapci: 1. ZŠ Blatné 2.
ZŠ Tajovského (Senec), 3. ZŠ A.
M. Szencziho (Senec). Jednotlivci - dievčatá: 1. Lucia Útašiová (ZŠ Blatné), 2. Martina Cveková (ZŠ Tajovského, Senec) 3.
Natália Augustovičová (ZŠ Blatné), chlapci: 1. Juraj Urbanovič
(ZŠ Blatné), 2. Juraj Nagy (ZŠ A.
M. Szencziho, Senec), 3. Dávid
Tóth (ZŠ Tajovského, Senec). (r) Najúspešnejší na turnaji: Zľava druhý Adrian Borš, víťaz Igor Podmanický a tretí Stuart McNutt.

Súťaž
v zimnom plávaní
Druhý ročník medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v zimnom plávaní sa uskutoční 27.28. februára 2009 na severe Slnečných jazier pri hoteli Tartus.
Ich organizátorom je Občianske
združenie Slovenské ľadové
medvede – Polar Bears Slovakia a Klub potápačov Piccard
v Senci. Cieľom súťaže je overiť
si a porovnať schopnosti zimných plavcov na Slovensku
a v zahraničí, zároveň získať
prehľad o kvalite plavcov, ktorí
by mohli úspešne reprezentovať
Slovensko na majstrovstvách
sveta v zimnom plávaní v Slovinsku v roku 2010. V Senci sa
ponúka možnosť nadviazať spoluprácu so zimnými plavcami
z rôznych kútov sveta, v pláne je
uskutočnenie svetového šampi(el) Účastníci squashového turnaja v hoteli Senec.
onátu aj u nás.

Na dvoch squashových kurtoch v peknom prostredí hotela Senec prebiehali v sobotu 6.
decembra už od rána urputné
boje o každú loptičku. Hralo sa
na dva víťazné sety do 11, bez
strát. Prihlásilo sa sedemnásť
pretekárov, odvahu nenašla
ani jedna žena. Zato Stuart
McNutt, ktorý skončil napokon tretí, pochádza až z Nového Zélandu, v súčasnosti žije
v Bratislave.
Mikulášske víťazstvo Igora
Podmanického potešilo. Zatiaľ
je viac známy svojimi úspechmi v motokrose, no tento rok
si šťastie naňho sadlo na squashových kurtoch. Na motorke
mal úraz, aj preto jej musel dať
na istý čas pokoj. Potešila ho
aj cena pre víťaza, ktorú darovalo mesto Senec.
Poradie: 1. Igor Podmanický
ml. (Senec), 2. Adrian Borš
(Kostolná), 3. Stuart McNutt
(Bratislava).
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Výborné podmienky, vysoké ambície
Futbalisti SFM Senec – Veľký Biel bilancovali a vytyčovali ciele
„Chceme vychovať z našich
hráčov slušných mladých
ľudí, ktorí športom budú reprezentovať náš klub, školu,
mesto a obec,“ zdôraznil pri
vytýčení hlavných cieľov na
rok 2009 na výročnej členskej schôdzi v Kultúrnom
dome v Senci predseda ŠK
SFM Senec – Veľký Biel Alexander Matlák.
Činnosť klubu v roku 2008 rozdelil na dve etapy. Prvá sa týkala jarnej časti súťažného ročníka 2007/2008, druhá jesennej
časti prebiehajúceho ročníka.
Počas roka 2008 mal klub dvanásť mužstiev, z toho jedno seniorské (účastník 2. ligy), dve
dorastenecké (2. liga), štyri
žiacke (dve 1. liga, dve regionálna liga), tri prípravky (regionálna súťaž) a dve mužstvá
Pusiniek. Celkovo v klube trénuje asi 250 detí a 23 seniorov,
stará sa o nich 32 trénerov
a vedúcich mužstiev. Ako
uviedol A. Matlák, „významným športovým úspechom
v 1. polroku tohto roka bolo
účinkovanie dvoch mládežníckych mužstiev vo francúzskom
Guipavas,“ mužstvo starších
žiakov sa zúčastnilo na turnaji
v Španielsku a prvý raz v histórii klubu tam išlo letecky.
Predseda vyzdvihol 10. ročník
tradičného megaturnaja Okres
Senec a jeho priatelia, keď za
čas jeho organizovania sa na
ňom zúčastnilo viac ako 15-tisíc detí z ôsmich štátov Európy i Afriky. A. Matlák sa však
pozastavil nad tým, ako ďalej,
pretože turnaj nenašiel podporu na ministerstve školstva
a nepodporil ho ani Bratislavský samosprávny kraj.
„Vážim si korektné rokovania
medzi primátorom mesta Senec a starostom obce Veľký
Biel pri zlúčení síl a možností
podpory nášho klubu.“ Predseda zdôraznil, že klub má jedny
z najlepších podmienok na Slovensku. Mrzí ho, že po zániku
FC Senec mali hráči z tohto
klubu možnosť prejsť do SFM,
využili to však len šestnásti.
Za najväčší úspech klubu

v minulej sezóne považuje víťazstvo prípravky B pod vedením trénera Andreja Štellára
v súťaži prípraviek Bratislavského futbalového zväzu. Sklamaním bolo nedotiahnutie postupových ambícií seniorov do
1. ligy.
Predseda za úspech považuje
aj fakt, že v areáli NTC prerobili
schátranú administratívnu budovu. „Vytvorením šiestich šatní a skladových priestorov sa
vytvorili vynikajúce podmienky
pre tréningový proces našich
mužstiev.“
Športové a iné ciele
Vychádzajúc z ďalších možností
klub si určil v novom súťažnom
ročníku vysoké športové ciele.
„Pred začiatkom nového ročníka sme výrazne posilnili hráčsky káder možov, zároveň sme
hráčom zlepšili nielen materiálne, ale aj finančné podmienky,“
uviedol predseda. Áčko mužov,
hoci v jesennej časti súťaže nesplnilo predstavy, má opäť ambície hrať o 1. miesto v súťaži 2.
ligy Západ. O postup sa budú
snažiť aj dorastenci.
„Je potešiteľné, že po trojročnej odmlke sa naši mládežníci
a tréneri objavujú v regionál-

Najlepšia jedenástka
SFM Senec – Veľký Biel
za rok 2008
Peter Brezík (seniori), Imrich
Bedecs (starší dorast), Lukáš
Matlák (mladší dorast), Miroslav Bičár (starší žiaci A), Dominik Benko (starší žiaci B),
Jakub Janek (mladší žiaci A),
Peter Šalkovič (mladší žiaci
B), Andráš Šándor (prípravka
A), Lucas Leginusz (prípravka
B), Filip Rybanský (prípravka
C), Adam Horváth (Pusinky).

Šikovný Lucas Leginusz

nych výberoch a hrajú dôstojnú úlohu. Celkovo sme v roku
2008 mali vo výberoch deväť
chlapcov a päť trénerov a vedúcich mužstiev. Aj v tomto
roku sme vychovali mládežníckeho reprezentanta SR Martina
Lacha, ale ako vždy v minulosti odišiel na hosťovanie do
Trenčína.“ Klub chce v ďalšom
súťažnom ročníku založiť mládežnícku futbalovú akadémiu.
„Na tom však musí mať záujem
nielen klub, ale aj školy, mesto
a Slovenský futbalový zväz.“
ŠK SFM Senec je okrem Žiliny
snáď jediný klub na Slovensku,

ktorý buduje svoje štadióny
a stavia ihriská. Po dobudovaní areálu vo Veľkom Bieli, zásluhou financií z mesta Senec
a iniciatívy pána Moravského
a firmy Sekostav opravili budovu v Senci. Klub začal s pomocou financií z nórskych fondov budovať športový areál na
Kysuckej ul. v Senci, zo strany
SFZ je prísľub financií na vybudovanie osvetlenia.
„Náš klub musí byť klubom
všetkých Senčanov a Bielčanov. Svojou štrnásťročnou činnosťou sme zárukou perspektívy futbalu v našom regióne,“
povedal A. Matlák.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Bibiana Čepelová, Lenka Fialová, Marko Majo, Ema
Zimermanová, Lilien Gorelová, Juraj Fukas, Vivien
Vinczeová, Nicolas Tavali, Samuel Vafek, Júlia Anna
Vinczeová, Dominik Vincze, Lara Grossmanová,
Svätoslav Klympotyuk, Samuel Bulavčiak, David
Mráz

Manželstvo uzatvorili
Maroš Kubovics - Patrícia Némethová, Robert Madarász - Marta Komarová, Rudolf Kuchynka - Mgr.
Andrea Cigalová

Blahoželáme jubilantom
Novemberben ünnepelték házasságkötésük 60. évfordulóját – gyémántlakodalmukat Ásványi László
és felesége Erzsébet. Szeretettel köszöntik õket
és mindent köszönnek lányaik Éva és Marika, vejük
István, unokáik Gábor a feleségével, továbbá Krisztina, András, Katalin a barátjával, valamint dédunokáik Kristóf és Anna.
Édesanyánk Horgosi Zita decemberben betölti életének 70. születésnapját. Ez alkalomból kívánjuk, hogy ez Isten éltesse erőben,
egészségben és boldogságban
még sokáig szerettei körében. Fiai
Ottó, Tibor, Róbert és családjai.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Mária Lopušná (60), Hedviga Mókošová (60), Mária
Bittnerová (70), Mária Gašparová (70), Helena Hrušovská (70), Mikuláš Holócsy (75), Alžbeta Jajcajová
(75), Ing. Demian Macák, CSc. (75)

Klub dôchodcov
Mária Agárdiová (85), Irena Horváthová (80), Jozef
Klimo (80), Mikuláš Holocsy (75), Alžbeta Jajcajová

Program na december
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h
11. 12., štvrtok - piatok NOCI V RODANTHE
Blížiaca sa búrka spojí dvoch ľudí. Hrajú: R. Gere,
D. Lane a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 97 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)
13. 14., sobota - nedeľa
CESTA DO STREDU ZEME
Rodinný film, v ktorom na každom kroku striehne nebezpečenstvo. USA, nevhodné do 12 r., 92 min.
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)

(75), Mária Gašparová (70), Helena Hrušovská (70)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Mária Lopušná (60)

Navždy nás opustili
Ľudmila Jadroňová (1927), Magdaléna Szabová
(1938), Anton Párkány (1927), Alžbeta Gondárová (1925), Mária Uhrinová (1921), Július Magyarics
(1931), Rozália Brindzová (1918), Anna Bošková
(1921), Alžbeta Fejtlová (1930), Valéria Mitková
(1931), Ing. Marta Širaňová (1953), Alexander Mókos
(1944)
Dňa 17. decembra si pripomíname
prvé výročie úmrtia Heleny Demovičovej, rod. Sztupkovej, na ktorú
s láskou spomíname. Syn Pali, vnučka Lucia, nevesta Danka a ostaní
smútiaci a spomínajúci.
Dňa 27. novembra uplynuli štyri roky,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička a babička Irena Slováková. Zároveň 27. decembra uplynú
dva roky, kedy sme
sa rozlúčili aj s naším
oteckom a dedkom Jurajom Slovákom. Kto ste ich poznali, venujte im
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Dcéry s rodinami.
Už nič nie je ako predtým, keď 20. decembra 2005, dotĺklo srdce a stíchol
hlas milovanému manželovi, otcovi,
svokrovi, deduškovia a pradedkovi
Karolovi Horváthovi. Už tri roky spíš
večným snom, tmavý hrob ti je domovom. Nič viac ti už nemôžeme dať, len kytičku kvetov na hrob a s láskou spomínať. Manželka a dcéry
s rodinami.
19. piatok NÁŠ VODCA
Dajte deťom a študentom šancu naučiť sa povedať
NIE ideológii. Nem., nevhodné do 12 r., 110 min.
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)
20. sobota KUNG FU PANDA
Rodinná komédia so zvieratkami... USA, vhodné pre
všetky vekové skupiny, 90 min., slov. dabing
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)
22. 23., pondelok - utorok MAX PAYNE
Policajt vyšetruje sériu záhadných vrážd. Akčný thriller. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

15. pondelok MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
Pokračovanie úspešných snímok Múmia a Múmia sa
vracia. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)

27. 28. 29., sobota - nedeľa - pondelok
QUANTUM OF SOLACE
Najnovšia bondovka. James Bond zabráni teroristom získať neobmedzenú moc nad zdrojmi vody.
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)

16. utorok VESMÍRNI OPIČIACI
Hravé animované dobrodružstvo. USA, nevhodné
do 8 r., čes. dab., 79 min.
Vstupné: 65 Sk (2,16 €)

30. utorok ZABUDNUTÝ OSTROV
Dobrodružný film z exotického prostredia pre deti aj
dospelých. USA, nevhodné do 8 r., čes. dabing
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)

18. štvrtok TROPICKÁ BÚRKA
Američania konečne vyhrajú vo Vietname. Komédia.
USA, nevhodné do 15 r., 103 min.
Vstupné: 60 Sk (1,99 €)

Kultúrne podujatia - kinosála:
10. decembra o 17.30 hod.
Vianočný koncert ZUŠ

Dňa 14. decembra uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babička Alžbeta Pomsahárová. S láskou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a všetci známi.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme.
Trinásť rokov uplynulo odvtedy, čo
nás 10. decembra navždy opustil
náš milovaný otec a dedko František Varga. S láskou spomínajú synovia Ivan, Milan, František a dcéra
Viera s rodinami.
Prvé výročie úmrtia nášho drahého
otca, dedka a svokra Martina Vargu sme si pripomenuli 17. novembra.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 20. novembra uplynul rok, čo
nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, svokra, babička, sestra, švagriná a krstná mama
Zdenka Veselá. Na tvoju lásku, starostlivosť a obetavosť nikdy nezabudneme, navždy ostaneš v našich
srdciach. S láskou spomína manžel Jarko, syn Jarko
s rodinou, dcéra Zdenka s deťmi.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s naším drahým Júliusom Magyaricsom,
ktorý nás 10. novembra navždy opustil. Smútiaca
rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa 1. decembra prišli rozlúčiť s našou drahou Ing. Martuškou Širáňovou, ktorá nás vo veku
55 rokov náhle opustila. Smútiaca
rodina.

14. decembra o 15. hod.
Vianočný koncert v maď. jazyku
17. decembra o 18. hod.
Vianočný koncert SZUŠ R. Madarászovej
21. decembra o 15. hod.
„VIANOČNÝ ČAS“ Vianočný koncert zboru Radosť
Vstupné: 50 Sk (1.66 €)
Mládežnícke filmové predstavenie:
28. nedeľa o 15. 30 hod. QUANTUM OF SOLACE
Najnovšia bondovka. USA, nevhodné do 12 r.
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)
Kultúrne podujatia LABYRINT:
12. decembra (piatok) o 20. hod
Vianočný koncert Zuzana Suchánková a band
(spirituály, blues a soul)
Vstupné: 70 Sk (2,32 €)
Knižnica:
12. decembra o 18. hod.
Šľachtické rody v Senci a na okolí - prednáška archivára, historika G. Strešňáka, spojená s prezentáciou knihy Szenci nemes családok - Strešňák G.
levéltáros - történész előadása könyvbemutatóval
a könyvtárban
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