Seneckí taekwondisti so zlatom z majstrovstiev sveta
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Najväčší a najkrajší!

Pri príležitosti Seneckého leta – otvorenia letnej turistickej sezóny,
odpálili historicky najväčší a najkrajší slovenský ohňostroj. Pozrieť
si ho prišlo rekordné množstvo ľudí z celého Slovenska, ale aj zo
susedných krajín či Chorvátska. Ohňostroj, ktorý divákmi úplne
zaplnil južnú pláž, fascinoval nielen laického diváka, ale priniesol
uznanie aj odbornej verejnosti.
(viac na str. 13)

Padol REKORD, dážď KARNEVAL neutopil
Na karnevale v Senci padol veľkolepý
rekord, aj keď zo začiatku to vyzeralo
úplne inak. Okolo pol piatej sa spustil nespútaný lejak, nálada klesala
a málokto veril, že slovenský rekord
v počte masiek na jednom mieste na
Veľkom letnom karnevale v Senci prekonáme. Aj primátor Karol Kvál uviedol, že len dúfal... Na 13. ročníku však
masiek postupne pribúdalo, napokon
sprievod cez pešiu zónu trval viac
ako 50 minút a komisár slovenských
rekordov Igor Svítok vyhlásil fantastický výsledok: V Senci sa zišlo 3356
masiek na jednom mieste (vlani 2233) Adelka Kováčová ako Pinocchio.

nielen zo Senca, ale aj okolitých obcí
a ďalších miest Slovenska. Najviac
prišlo detí, ktoré mali úžasný zážitok.
Medzi nimi bolo aj veľa masiek ešte
v detských kočíkoch. Školáci vítali
v maskách začiatok letných prázdnin
a dali si záležať. Napríklad v maske
Titanic zo ZŠ Tajovského išlo 40 detí,
na tvorbe sa podieľali spolu s vychovávateľkami zo školského klubu (s
nápadom prišla Janette Strnisková,
k nej sa pridali Monika Škovránková
a vedúca klubu Ľubica Šimovičová)
a rodičmi.
foto Ján Lauko

(viac na str. 4)
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Jednohlasné NIE SPAĽOVNI
Mestskí poslanci v Senci sa
jednohlasne postavili proti zámerom súkromnej spoločnosti
Vinos, s. r. o., ktorá chce vybudovať zariadenie na separáciu
a recykláciu odpadov a jeho
následné termické spaľovanie. Projekt sa má realizovať
na katastrálnom území Veľké
Šenkvice, v tesnom susedstve
katastrálneho územia Senec.
Od mestskej časti Svätý Martin by spaľovňa bola vzdušnou
čiarou vzdialená len jeden

a pol kilometra, bola by v priamom susedstve Martinského
lesa. Ten je známy vzácnou
- zákonom chránenom flórou,
s viac ako 70 druhmi spevavcov, srnčou, diviačou a bažanťou
zverou. Obyvatelia
a sympatizanti Svätého Martina pripravili proti tomuto zámeru petíciu.
Podľa vyjadrenia JUDr. Kvetoslavy Holickej podarilo sa
získať písomné materiály
o tejto akcii, ktorá môže spô-

sobiť zánik lesa, fauny, flóry
a predovšetkým svojimi dioxínmi môže natrvalo ovplyvniť životné prostredie mesta
Senec. Ako ďalej vo svojom
liste seneckým poslancom
píše, ide o utajovaný projekt,
kvôli ktorému obec Šenkvice
mimoriadne menila svoj územný plán a poslanci mimoriadne
zasadali. Obec Šenkvice je od
zamýšľanej spaľovne vzdialená až štyri kilometre.

MOZAIKU VÝSTAVBY mesta dopĺňa
aj Farské námestie
Hovoríme s Ing. Gašparom
Józanom, mestským poslancom a členom komisie
výstavby a ÚP.
V súčasnosti vyrastá v Senci
na Farskom námestí ďalšia
zaujímavá časť nášho mesta. Ako ju vnímate?
-Zapadá do načatej mozaiky,
do ktorej spadala nadstavba
kultúrneho domu a revitalizácia námestí. Nová časť na
Farskom námestí bude slúžiť
každému, kto túži po pokoji, oddychu, ale ponúkne aj
pekný pohľad na zaujímavé,
nie tuctové riešenie. Na Dome
smútku a jeho okolí sa finišuje
a znova už slúži svojmu účelu.
Farské námestie postupne odhalí svoju novú tvár. Bude tam
veľa zelene, ale aj upravených
chodníkov a pohodlnejších
lavičiek, či vkusné intímne
osvetlenie.
Ako bude Farské námestie

Senecký festival dychovej hudby sa koná 1. augusta o 15.30
hod. Dychovky vystúpia na
juhu Slnečných jazier na hlavnom pódiu pri Lobsteri. Srdečne vás pozývame!
(r)

Karneval
POD VODOU

Ojedinelý 2. Medzinárodný
potápačský karneval sa uskutoční v sobotu 22. augusta od
(el)
10. hod. na severe Slnečných
jazier (piate jazero od Reckej
cesty). Vlani sa ponorilo 129
potápačov v maskách a vytvorili ustanovujúci slovenský rekord. Tento rok sa ich prihlásilo
minimálne dvojnásobne, záujem majú aj účastníci z Českej
republiky a Maďarska. Podujatie organizuje divecentrum
Lighthouse spolu s Piccardom
(r)
Senec.

Pripravujú
VÝROČIE SNP

Do starej nevyhovujúcej pošty sa zahryzli mechanizmy a zmizla. Na
jej mieste bude parkovisko.
foto Ján Lauko

prepojené s centrom mesta?
-Hľadáme také možnosti, aby
vyhovovali občanom predovšetkým z pohľadu bezpečnosti, ale aj koncepčnosti. Začína sa realizovať parkovisko
pri novej budove pošty. Sú vypracované aj varianty na výs-

tavbu kruhovej križovatky pred
novým parkoviskom a poštou,
je to zrejme najvýhodnejšie
riešenie. Treba pripomenúť, že
aj tu zohrávajú veľmi dôležitú
úlohu financie. Mesto sa snaží
využívať v prvom rade financovanie z fondov EÚ.
Eva Lauková

PREBYTOK presunuli do rezervného fondu
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili presunutie
prebytku hospodárenia mesta Senec za rok 2008 vo výške viac ako 1 mil. 587-tis. eur
(takmer 47 mil. 823-tis. Sk)
do rezervného fondu mesta.
Prostredníctvom
rozpočtu
mesta sa použije v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Z hľadiska zadlženia mesto ku

FESTIVAL
dychovej hudby

koncu minulého roka vykazovalo zostatok úveru v celkovej
výške 18 mil. 564-tis. Sk.
Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci
o. i. schválili zvýšenie bankových úverov o 1 mil. 258-tis.
eur, čo súvisí s obstaraním
budovy polikliniky. Schválili aj
dotáciu pre ŠK SFM Senec Veľký Biel 150-tis. eur.

Na
základe
požiadaviek
odborných útvarov mesta
a posúdenia plnenia rozpočtu poslanci odsúhlasili úpravu
rozpočtu schváleného v decembri 2008. Celkové príjmy
mesta sa zvýšili na 14 mil.
412-tis. eur, rozpočtované výdavky sú 14. mil. 412-tis. eur .
(el)

V našich dejinách máme dosť
významných udalostí, ktorí si
pripomíname pre ich historickú osobitosť a stále aktuálny
význam. Medzi ne patrí i Slovenské národné povstanie.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pod záštitou Mestského úradu v Senci sa chystá
osláviť 65. výročie SNP 28. augusta od 16. hod. na Námestí
prvého mája pred kultúrnym
strediskom. Na spomienkovej
slávnosti bude účinkovať dychová hudba Senčanka a žiaci
ZUŠ. Veríme, že občania nášho
mesta svojou účasťou vyjadria
úctu a poďakovanie žijúcim
i padlým hrdinom SNP.
Výbor ZO SZPB

NOVINKA!!!

• ranné cvičenia
• individuálne poradenstvo
• víkendové pobyty

joga / pilates

ORIENTÁLNY TANEC
odblokovanie/kineziológia
objednávky: 0903 223 547
Milka Baštová
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CHYTIL ZLODEJA na cintoríne

Pod lupou

Finančnú odmenu od primátora
Karola Kvála za dolapenie páchateľa, kradnúceho zo seneckého cintorína tuje a okrasné
dreviny, dostal Robert Várady
(31), zamestnanec pohrebnej
služby v Senci. Všimol si podozrivého chlapa, ktorý mu nevedel odpovedať na otázky, čo
tam robí, pri ktorom hrobe bol
a pod. „Videl som, že ten človek
nevedel, ktorou bránou vojsť do
cintorína. Najprv tvrdil, že tam
má pochovaného syna, stále
viac sa zaplietal, klamal. Zavolal som mestskú políciu s tým,
že mám podozrenie na krádeže
stromkov. Polícia zistila, že na
cintoríne chýbajú tuje, v kontajneroch boli nachystané igelitové
tašky. Chlap z Medera napokon
priznal, že z cintorína bral tuje
a okrasné dreviny a lacno ich

Olúpil muža
V noci 14. júla o 1.45 h prechádzal po Železničnej ulici
v Senci Jozef Š. (28). Lúpežne
ho prepadol Jaroslav CH. (32),
ktorý mu pod hrozbou násila
zobral rôzne veci a spôsobil
škodu asi 600 eur.
Prišiel o mobil

predával súkromníkom. Štve
ma to, veď mnohí starší ľudia
kupujú nie lacné stromky, aby
ich pri hroboch vysadili a takíto ľudia ich okrádajú.“ Primátor

Ráno o pol deviatej 7. júla
v Senci na Bratislavskej ul. pri
novinovom stánku vedľa pošty neznámy zlodej ukradol
z uzavretého vrecka plecniaka,
ktorý mal poškodený na sebe,
ocenil, že Robert sa o tento prí- mobilný telefón zn. iPhone 3G.
pad zaujímal a nenechal zlodeja Spôsobil mu škodu 360 eur.
odísť bez toho, aby to dotiahol
do konca.

(el)

Prvá OBEŤ NA JAZERÁCH

Planeme šľahali
LICHNERKOU
Bolo niečo po druhej hodine
ráno v pondelok 13. júla, keď
na začiatku Lichnerovej ulice pri
kultúrnom dome začali šľahať
plamene. Len nedávno otvorené
občerstvovacie zariadenie, ktoré si získavalo čoraz väčšiu obľubu aj u mamičiek s deťmi, bolo
úplne zničené, podľahlo založenému požiaru.
(el)

Vyradenie fyzicky
neexistujúceho
vozidla z evidencie
Polícia oznamuje, že držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla sa
v prechodnom období od 4. februára 2009 do 31. októbra 2009
umožňuje vyradiť fyzicky neexistujúce staré vozidlo z evidencie.
Stane sa tak na základe predloženého čestného vyhlásenia
o skutočnosti, že vozidlo už fyzicky neexistuje, bez predkladania potvrdenia o jeho odovzdaní
na spracovanie.
(r)
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Ktovie, čo viedlo tridsiatnika z východného Slovenska k tomu, aby
v nedeľu 12. júla okolo 17. hod. vyliezol na chatku z komplexu BoraBora pri reštaurácii Lobster a skočil do vody. Ako uviedol vedúci
vodnej záchrannej služby na Slnečných jazerách Štefan Bordács,
voda mala hĺbku iba okolo pol metra. Nepomohol ani okamžitý zásah prítomnej záchranky, muž si už necítil nohy, pri ošetrovaní si
prestával cítiť aj ruky. Do nemocnice ho bral vrtuľník, všetko nasvedčovalo tomu, že si vážne poškodil chrbticu. Pri „hrdinskom skoku“
asistoval aj požitý alkohol. Š. Bordács apeluje na návštevníkov, aby
sa vyvarovali skokov do vody v miestach, kde presne nepoznajú
hĺbku vody, resp. na tých, ktorí pred skokom do vody popíjajú alkohol. Na pozore by sa mali mať aj ľudia s chronickými ochoreniami,
napr. epileptici či kardiaci.
(el)

Poškriabal lak na aute
Neznámy páchateľ od 19. h 4.
júla do rána 6. júla na Slnečných jazerách - juh na parkovisku poškodil zaparkované
vozidlo BMW X3. Neznámym
predmetom poškriabal lak po
celom obvode auta, čím spôsobil leasingovej spoločnosti
škodu 1 800 eur.
Ukradli skúter
Na Kysuckej ul. v Senci neznámy páchateľ odcudzil od večera do rána 27. júna z vchodu
bytovky skúter modrej farby.
Škoda je 600 eur.
Vlámal sa do chaty
Do chaty na Slnečných jazerách - juh sa vlámal nezistený
páchateľ od večera 26. júna do
nasledujúceho rána. Odcudzil
rôzne kuchynské vybavenie
a spôsobil celkovú škodu 700
eur.

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na bezplatné telefónne číslo 159. Dnes sa
to týka iných, zajtra to môže postihnúť vás.
(r)

Uzávierka septembrového
čísla mestských novín Senčan
je v piatok 28. augusta.
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KARNEVAL
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Dážď KARNEVAL neutopil
(dokončenie zo str. 1)

Po sprievode sa na juhu Slnečných jazier hodnotili masky hromadné, rodinné aj individuálne.
Z nich hádam najviac zaujal
Pinocchio s tatkom Gepettom,
ktorých stvárnili tri a polročná
Adelka Kováčová s otcom Richardom. „Výborný nápad,
spracovanie. Pinocchio reagoval na tatkove povely, obaja
si to užívali,“ hodnotil kráľ karnevalu Jaroslav Lehocký, ktorý prevzal vládu nad mestom.
V predchádzajúcich jedenástich ročníkoch pútal pozornosť

Karnevalu kraľoval Jaroslav Lehocký.

svojimi maskami v sprievodoch a zbieral ocenenia. Jeho
trojročný syn Dominik chcel
byť tento rok najprv krtkom,
potom myškou. Sen sa mu
splnil. Medzi najkrajšie masky (porota mala naozaj ťažkú
úlohu) patrili Titanic, Bociany,
Sviečky, Piráti na lodi, Duchovia, rodinná – aktuálna maska
Prasacia chrípka, rodinka ako
Doba ľadová, Kleopatra, Salamandra a mnoho ďalších. Najmladšou ocenenou maskou
bola malá čarodejnica, štyri a
pol mesačná Nelly Griačová.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Riaditeľ kultúrneho strediska Peter Szabo s dcérou Luckou.

fotoreportáž na stránke www.senec.sk
Karnevalovú náladu mal aj kôň.
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KRAJINA DOBROMYSEĽ chytí všetkých
„Neviem veľmi rozprávať, radšej píšem. Ale viem snívať,“
vyznala sa pri príležitosti uvedenia do života svojho prvého – ojedinelého románu pre
dospelých Senčanka Mária
Čechovičová, deťmi nazývaná
babka Mary. Jej kniha Krajina
Dobromyseľ, ktorú do angličtiny preložil Anti Michálek, chytí
čitateľa od začiatku. „Nech sa
Jakubisko poponáhľa, príbeh
chcem ponúknuť do zahraničia,“ vraví so smiechom Mária.
Tí, čo knihu čítajú, ju však vážne pobádajú, aby čo najskôr

napísala ďalší diel. Sú zvedaví,
ako sa ďalej budú vyvíjať osudy
Tomora, vládcu zlých mocností
a jeho troch synov strigôňov.
Svetlo sveta uzrela aj zbierka
básní Spievajúce verše. „Je
v nich kus môjho života, aj
vtipné aforizmy. Počujem verše spievať, preto ten názov.
V zbierke spomínam aj na moju
rodnú dedinku Halmeš. Rada
sa vraciam do minulosti.“

Román Krajina Dobromyseľ pri jeho zrode vyšibali vŕbovým prútím.
Vŕby zohrávajú v románe dôležitú úlohu, v ich korunách strigy privádzali na svet malých strigôňov. Mária Čechovičová v strede.
foto Ján Lauko

NOVÁ cestovka

Hold MISIONÁROM kresťanstva

Svoje obchodné zastúpenie
otvorila po dlhom čase v Senci
nová cestovná kancelária - Satur.
Ponúka komplexný cestovateľský servis pre všetky destinácie,
dostupné na trhu. Ako uviedla
vedúca obchodného zastúpenia
Zlatica Kovácsová, ich služby sú
pre široké spektrum obyvateľstva. „Máme najširšiu ponuku
na trhu, ponúkame pobyty celoročne, aj mimo letnej sezóny.
Okrem letných pobytov sú to aj
poznávacie a exotické zájazdy,
ale i exkluzívne dovolenky, luxusné plavby, exotické svadby,
wellness pobyty či lyžovačky, no
predovšetkým fantastické last
minute zájazdy. V ponuke máme
aj pobyty na Slovensku.“ CK sídli
na Lichnerovej ul. 37A (od Tureckej ul.), tel. č.: 20207777.
(el)

Pripomínajúc si udalosti, týkajúce sa príchodu najväčších misionárov kresťanstva Sv. Cyrila a Metoda, MO Matice slovenskej v Senci
pozval vokálnu skupinu SKLO z Bratislavy, aby svojím koncertom
prispela k slávnostným okamžikom. Vynikajúci koncert sa konal
v evanjelickom kostole, úryvky zo Životopisu sv. Cyrila a Metoda,
básnickú skladbu Proglas od sv. Konštantína predniesla Monika
(H.Č.), foto Ján Lauko
Bučanová.

Na Kleopatru
ČAKÁ CENA

Nechápavá: Máš rečí ako koza
bobkov, vravievala babka a pritom dojila kravu. (mč)

Eva Lauková

VYHRAJTE
zaujímavé ceny

Dve nové súťaže - fotografickú
a literárnu - vyhlasuje Bratislavský samosprávny kraj pre všetkých, ktorí radi nielen vyhrávajú, ale aj tvoria. Odfotografujte
Bratislavský kraj, alebo o ňom
napíšte vtipný príbeh. Fotografická súťaž Ľudia (z) regiónu vytvára priestor pre všetkých, ktorí
zachytili/zachytia obyvateľa či
návštevníka kraja v netradičnej,
klasickej, vtipnej či inej situácii.
Cieľom literárnej súťaže s názvom Kraj plný fantázie je vytvoriť
vtipný a nápaditý príbeh, ktorý
bude obsahovať mená obcí, alebo miest bratislavského regiónu.
Máte šancu spojiť ich do nových
súvislostí a vytvoriť tak mozaiku,
ktorá vyvolá smiech, úsmev či
zamyslenie.
Uzávierka oboch súťaží je
v piatok 21. augusta. Prihlášky
Výborné úspechy zaznamenali žiaci hudobného odboru ZUŠ Fánda podrobnosti nájdete na www.
lyho na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme, ktorá sa
bratislavskykraj.sk.
Najkrajšiu
konala v Bojniciach. Získali dve zlaté pásma (Angelika Fábryová,
fotografiu a najvtipnejší príbeh
Jozef Novák), dve strieborné (Mária Szitka, Kristián Kierulf) a jedvyhlási predseda kraja Vladimír
no bronzové (Drahomír Mrózek). Všetci zaujali precíznymi výkonmi.
Bajan na Tyršovom nábreží v soPripravovali ich pedagógovia Andrea Dittingerová, Renata Ruttkaybotu 12. septembra.
(r)
(el)
ová, Mária Bednárová a Ilona Takácsová.

Piano v MODERNOM RYTME

Rudava v duchu MYŠLIENOK OLYMPIÁD

Porota Veľkého letného karnevalu vyzýva masku - Kleopatru,
aby si prišla prevziať cenu na
mestský úrad (Mgr. Alžbeta Vinczeová).
(r)

Športovú pochodeň v duchu
myšlienok skutočných Olympiád privezú do Senca motokrosoví jazdci Motoklubu
Senec. Pelotón motoriek, áut,
starých veteránov a skvelých
ľudí sa v Senci zastaví vo štvrtok 23. júla okolo 14.15 hod.
na námestí pred kultúrnym

domom, pokračovať bude do
Pezinka, kde pochodeň odovzdajú.
Športovú pochodeň ponesú
z Gerlachu na Záhorskú nížinu
viacerí športovci, kluby, organizácie. Predchádza jednému
z najväčších celoslovenských
letných športovo-kultúrnych

podujatí Športová pochodeň Summerbeach Rudava
2009, ktoré sa uskutoční od
24. do 26. júla na Rudave pri
Malých Levároch. Návštevníkov čaká bohatý kultúrny
a športový program. Viac na
www.rudava.sk.

Návšteva u grófskych detičiek
...hrané nočné prehliadky so scénkami
na hrade Červený Kameň...
Kedy?
V sobotu – 8. augusta 2009 a 29. augusta 2009
od 19.40 hod.
organizátor: SNM - Múzeum Červený Kameň
viac info: www.hradcervenykamen.sk
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Cena za najlepší detský DABING
pre Senčana
David Hartl (15) už siedmy
rok dabuje mnohé známe postavy a za svoje pozoruhodné
výkony získal prémiu Literárneho fondu a prémiu za detský dabing vo filme. V dabingových štúdiách trávi takmer
každý deň. Odborná porota
ocenila, že svoje postavy dabuje maximálne prirodzene.
Vzorom sú mu známi herci
- predovšetkým Tomáš Maštalír či Emanuel Hason.
Prvý film daboval v deviatich
rokoch. „Bola to menšia postava vo filme Frankie a Johny. Väčšiu úlohu som získal
o rok vo filme Angelin popol.“
Dabing si užil aj v desiatich
častiach krimi seriálu CSI
Miami, kde daboval sedem
postáv. Svoj hlas uplatnil aj
vo filme Harry Potter (4,6), vo
filme Peter Pan daboval hlavnú postavu, hlavným predstaviteľom zapožičal svoj hlas aj

vo filmoch Polárny expres,
Hľadanie krajiny nekrajiny,
Billy Elliot či v seriáli Moesha.
„Daboval som aj Breda Pitta
v jeho mladších rokoch,“
smeje sa David. Najnovšie
daboval vo filme Hannah
Montana.
V dabingu chce pokračovať,
ale jeho cieľom je uplatniť
sa aj v televízii či ešte viac
v rozhlasovom dabingu. Najviac ho však ťahá divadlo.
„Najradšej by som chcel byť
na voľnej nohe, ale to je otázka budúcnosti.“ A má ešte
jedno želanie: „Rád by som
nadaboval hlavnú postavu
Gugaraja z románu Krajina
Dobromyseľ od babky Mary
(Mária Čechovičová).“ David
sa však uplatňuje aj ako výborný moderátor, recitátor,
herec, spevák a konferanciér, naposledy konferoval
koncert Taktikov v Pezinku.

David robí interview pre Slovenský rozhlas so Štefanom Janákom.
foto Ján Lauko

„Aby som nezabudol, spieval
som aj v Tarzanovi,“ nezaprie
humor David, ktorý študuje
hudobno-dramatický odbor,
muzikálové herectvo na bratislavskom konzervatóriu. Rád
spomína na ZUŠ Fándlyho
v Senci: „Na tejto umeleckej
škole mi dali veľmi dobré zák-

RADOSŤ Z TANCA odovzdávajú deťom
Desať rokov sa venujú deťom
– tanečníkom v ZUŠ na Fándlyho ulici. Rukami Moniky
a Mikuláša Czingelovcov prešlo
za ten čas množstvo detí, Monika konštatuje: „Ubehlo to. Keď
sme začínali, učili sme dvanásťtrinásťročné deti. Niektoré už
vídavam s kočíkom. Až vtedy si
to človek uvedomí.“ Zamyslí sa
a spomína, ako deti neznášali
tancovať klasiku, a pritom „to
je základ tanca. No naučili sa,
vedia už, že je to potrebné. Klasický tanec nie je strašiak, ale
nutnosť, aby sa mohli rozvíjať aj
v iných štýloch.“ A čo v ich práci
pred desiatimi rokmi absentovalo? „Tanec s partnerom. Teraz
ho využili pri tanci Čajkovského.
Za tie roky šla však do popredia
aj kostýmová zložka, na kostýmoch si dávame záležať.“
Monika má na choreografiu tancov talent od Boha, s manželom
sa dopĺňajú. On stavia viac na
ľudovom repertoári, je odchovancom SĽUK-u, ona má bližšie
ku klasickým či muzikálovým
číslam. Z nich vychádzajú aj tzv.

finálovky na koncertoch, ktoré dvíhajú
zo stoličiek.
Tento rok absolvovalo tanečný odbor
sedemnásť žiakov
1. stupňa a päť druhého. Odtancovali
tri koncerty a zakaždým bola kinosála
nabitá. V programe
tancovali okolo 20
čísiel, nacvičovali
ho desať mesiacov.
Jeho
špecifikom
bolo, keď v jednom
tanci spájali dva-tri
ročníky.
Z bratislavského tanečného konzervatória Evy Jaczovej
dostali Czingelovci
pochvalu za prísun
žiakov, na ktorých
je viditeľná dobrá technika tanca, pretože sa
s nimi pracuje na profesionálnej
báze. „Uznanie nás samozrejme
teší, rovnako úspechy na súťažiach. Aj nedávno v Malackách

na celoslovenskej súťaži v kategórii Duo získali Róbert Leginus
a Anna Špótová 3. miesto s klasickým duetom Dotyky.“

Eva Lauková
foto Ján Lauko

lady, na ktorých staviam. Podobne ako v zbore Radosť či
Melodyk. Rovnako Mária Čechovičová, ktorá ma zoznámila s kabaretným divadlom
a dodala mi odvahu, profesionálne sa ďalej rozvíjať.“
Eva Lauková

SPOMIENKY
zostávajú...
Desať žiakov zo ZŠ Tajovského
sa pod vedením Mgr. Eriky Sevkovej zúčastnilo v spolupráci
partnerskou školou v Györi na
jazykovom pobyte v Semmeringu. V krásnom prostredí rakúskych Álp strávili pred ukončením
školského roku pekný týždeň.
V dopoludňajších hodinách sa
venovali zdokonaľovaniu sa v
nemeckom jazyku pod vedením
rakúskych lektorov. Poobede
mali fakultatívne výlety do okolitých miest. Navštívili rodisko hudobného skladateľa J. Brahmsa
v mestečku Murzuschlag, zámok
Oberklappenberg pri Grazi, kde
si mohli vyskúšať aj dobové oblečenie. Nezabudnuteľný zážitok
mali na exkurzii v čokoládovni
LINDT v meste Gloggnitz, kde
im pripravili aj ochutnávku všelijakých dobrôt. Nevynechali ani
zábavný park Rust pri Neusiedler See. Spokojní a obohatení
zážitkami i novými vedomosťami
sa vrátili domov. Ich motto znie:
„DEUTSCH MIT SPASS UND
SPIEL.“
(es)
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Vytancovali si DRUHÉ MIESTO

Druhé miesto v kategórii Duo
mládež vyhrali na celoslovenskej tanečnej súťaži v Malackách Petra Krchová a Katarína
Časná (ktorá skupinu aj vedie)
z tanečnej skupiny No Limits.
Tancovali aj v kategórii Hip-hop
skupiny s ostatnými dievčatami.

Prídite medzi nás
Tanečná skupina No Limits už
druhý rok pôsobí pri mestskom
kultúrnom stredisku. Kto má
záujem pridať sa a rozvíjať svoj
tanečný talent, nech príde na
nábor, ktorý sa koná 1. septembra od 14. hod. v MsKS (zozadu, kde je piercingové štúdio),
alebo sa môžete kontaktovať na
telefónnom čísle 0903 191 398.

Dychová hudba
SENČANKA opäť zlatá

Priatelia
a MAĽOVANÉ RYBKY
Už desať rokov navštevujú
každé leto členovia a klienti
o. z. Záhrada nádeje z Košíc
svojich kamarátov z Betánie
v Senci. Riaditeľ seneckého
zariadenia pre mentálne postihnutých Miro Krupa sa smeje:
„Nechcú chodiť do Chorvátska, ale ku nám, na Slnečné
jazerá.“
Spoluprácu si pochvaľuje, tento rok ich na týždenný pobyt
prišlo pätnásť. „Páči sa mi aj
tvorivý spoločenský priestor,
kde sa na dnešných aktivitách
stretávame. Ručne vyrobené

predmety si každý vezme domov. Túto spoluprácu budeme
využívať častejšie.“
V ústrety im vychádza Ing. Eva
Kožíková zo sympatického obchodíka EvArt na Krátkej ul.,
kde si cvičili predovšetkým
manuálne zručnosti - na sadrové odliatky maľovali temperovými farbami, resp. využívali
servítkovú techniku. Z ich rúk
vychádzali neuveriteľné dielka. Občerstvenie sponzorsky
poskytlo zariadenie Bufáč, kde
vraj robia najlepšie langoše.
(el)

Na sadrové odliatky maľovali farbami, alebo využívali servítkovú
techniku.
foto Ján Lauko

Dychová hudba Senčanka
triumfovala na XX. celoštátnej
súťažnej prehliadke malých
dychových hudieb v Lednických Rovniach. O výborný
výber skladieb, ktoré kapelu
predstavili v plnej paráde, sa
pričinil umelecký vedúci Róbert Madarász a kapelník Ing.
Ján Tkáč. Na súťaži sa zúčastnilo osem dychových hudieb
z rôznych regiónov Slovenska.
Po kvalitnom odprezentovaní skladieb Senčanka zožala

obrovský aplauz a obhájila
Zlaté pásmo cum laude - s pochvalou! Odborná porota sa
uznanlivo vyjadrila o speváckom výkone Viery Hrdličkovej
a Kataríny Múcskovej. Antona
Jendeka a Miroslava Kročku
ocenili za najlepší inštrumentálny výkon. K celkovému hodnoteniu patrí aj vzhľad dychovky. Vďaka patrí vedeniu mesta
za možnosť reprezentovať
v krásnom oblečení.
(r)
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Helena Nemcová: Sme na vás HRDÍ
Viac ako 70 žiakov a študentov seneckých škôl ocenili za
výborné výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach.
Ako v úvode uviedla predsedníčka mestskej školskej rady
Mgr. Božena Venerčanová,
prostredníctvom nich sa šíri
dobré meno mesta nielen v okrese či kraji, ale aj na Slovensku a v zahraničí.
Ocenenie výnimočným, ktoré
udeľuje primátor mesta, odovzdala viceprimátorka Hela
Nemcová, ktorá pri tejto príležitosti uviedla: „Je mi cťou, privítať a pozdraviť vás, vaše výsledky – to je aj naša sláva, tešíme sa spolu s vami. Ďakujem
aj pedagógom, ktorí vás viedli
a fandili vám, aby ste dosiahli
tieto úspechy. Sme na vás hrdí,
rovnako, ako vaši rodičia.“
(el)

• ZŠ MLYNSKÁ - Janka Beňušková: 1. na celoslovenskej
súťaži Šaliansky Maťko, Diana
Čičmancová: 1. miesto na KK
Hviezdoslavov Kubín, 4. miesto na celoslovenskej súťaži
Rozprávkové vretienko, Marián
Zimmerman: 1. miesto na okresnom kole (OK) matematickej
olympiády (MO) v 4. roč., Marek Kaplán: úspešný riešiteľ KK
MO, 2. miesto OK MO a 3. miesto na OK Pytagoriády, Peter
Bordáč: úspešný riešiteľ chemickej olympiády na KK, Hana
Remenárová: 1. na OK geografickej olympiády, Lucia Fulová:
1. miesto na celoslovenskom
kole Rozprávkové vretienko
• ZŠ s VJM A.M. SZENCZIHO
- Katarína Mária Csikmáková:
1. na KK v recitácii a účasť na
celoslovenskom kole Tompa
Mihály Napok, Daniel Bíro: 3.
na KK Poznaj slovenskú reč, Veronika Bognárová: 3. na celoslovenskom kole Pekná maďarská reč, Simon Bence: 1. na OK
Pytagoriády, 5-násobný Klokan
v MO, Richard Vincze: 1. na OK
MO, 5-násobný Klokan v MO,
Adam Halász: 1. na OK MO, 3. v
šachu na KK, 5-násobný Klokan
v MO, Beáta Kášová: úspešná
riešiteľka KK MO, 5-násobný
Klokan v MO, Renáta Koloditsová: 3. v šachu v KK
• ZÁKLADNÁ UMELECKÁ

David Varga, majster SR v šachu

Lenka Vrábelová

ŠKOLA Fándlyho - Iľja Takács:
zlaté pásmo v speve na celoslovenskom Detskom hudobnom
festivale J. Cikkera v Banskej
Bystrici, Janka Beňušková:
1. na KK Hviezdoslavov Kubín,
Diana Casanova: strieborné
pásmo v speve na celoslovenskom Detskom hudobnom
festivale J. Cikkera v Banskej
Bystrici, Jana Šipošová: bronzové pásmo v komornej hre na
celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava, Iveta Šipošová:
bronzové pásmo v komornej
hre na celoslovenskej súťaži
Schneiderova Trnava, Lenka
Vrábelová: bronzové pásmo
v komornej hre na celosl. súťaži
Schneiderova Trnava, Veronika
Antalíková: bronzové pásmo
na celosl. súťaži v sólovej hre na
klavíri v Trnave, Matej Majtan:
bronzové pásmo na 16. medzinárodnom Bienále detskej tvorivosti v Toruni - Poľsko
• ZŠ J. G. TAJOVSKÉHO - Ladislav Horváth: 1. na OK DO,
FO, Pytagoriáde a 3.miesto na
OK MO, Matej Hinca: 1. na OK
FO, 2. na OK MO, úspešný riešiteľ MO na KK, 6. v celosloven-

skom kole Krimichémia, Simona Vraníková: 1. na OK GEO, 1.
na OK AJ kategória „A”, Matúš
Bača: 1. na OK BIO, 5. na KK
kategória „C”, Radovan Kohút:
1. na OK BIO „E”, úspešný riešiteľ KK, Ján Rohár: 1. na OK
DO, úspešný riešiteľ KK, Zuzana Hulíková: 1. na OK GEO, 1.
na OK HMZ, Dominik Novotný:
1. na OK ONJ, úspešný riešiteľ
na KK, 3. na OK DO, Lenka Vrábelová: 2. na KK, 2. na OK BIO
„C”, úspešná riešiteľka na celoslovenskom kole, Žofia Nádaždyová: 1. na OK a úspešná riešiteľka na KK OSJ, Martin Tittel: 1. na OK DO, Juraj Potočár:
1. na OK DO, Družstvo chlapci,
kat. A: 3. na KK Gymnastického
štvorboja (David Mrva, Samuel
Varga, Silvester Mihok, Andrej
Kováčik), Družstvo dievčatá,
kat. B: 3. na KK Gymn. štvorboja (Martina Juhászová, Nikola
Kafúnová, Viktória Revická, Frederika Ďurčová), Tomáš Csápai: 1. na OK OAJ „B”, 1. na KK
súťaže mladých záchranárov
CO, Filip Janko: 2. na KK BIO zoológia, 3. na OK, Magdaléna
Kráľová: 3. na KK, 2. na OK BIO
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kat.„E”, Diana Mrázová: 1. na
OK BIO kat.„E”, 4. na KK, Christian Barnaby: 1. na OK OAJ kat.
„1C”, Jaroslav Bučan: 1. na OK
BIO, Juraj Balogh: 1. na OK
DO, Družstvo mladých záchranárov CO: 1. na KK (Cveková
Martina, Tomáš Chalász, Michaela Rekeňová), Pavol Gavora: 2. vo vrhu guľou na krajskej
súťaži, 3. v družstvách, Jessica
Görfölová: 2. v hode kriketovou
loptičkou, Jakub Matiasovič: 1.
na KK Mac Donald Cup
• GYMNÁZIUM A. BERNOLÁKA - David Varga: majster SR
v šachu, Viktória Modrocká:
3. na KK CHO, Marek Pribus:
úspešný riešiteľ KK CHO, Tomáš Krajčovič: úspešný riešiteľ
KK CHO, Adriana Majtanová:
úspešná riešiteľka KK CHO, 2.
na KK olympiády ľudských práv
a úspešná riešiteľka národného
kola OĽP, Lídia Lehkar: 1. na
OK OAJ a úsp. riešiteľ KK, kat.
2.B, Miroslav Uram: 1. na OK
OAJ a úsp. riešiteľ KK, kat. 2.A,
Vojtech Pozsonyi: 1. na OK
ONJ a úsp. riešiteľ KK, kat.
2.A, Lenka Petráková: 1. na
OK ONJ a úsp. riešiteľ KK, kat.
2.B, Alexandra Tošič: 1. na OK
ONJ a úsp. riešiteľ KK, kat. 2.E,
Lea Poórová: 1. na OK ONJ a
úsp. riešiteľka KK, kat. 1.C, Dominika Melničuková: 2. na KK
BIO a úsp. riešiteľka národného
kola, Lenka Poórová: úspešná
riešiteľka KK BIO, Jakub Mikluš: 1. na OK Pytagoriády,
• SPOJENÁ ŠKOLA S VJM
A.M. SZENCIHO - Beata Bognárová: 2. na celoslovenskom
kole Poznaj slovenskú reč,
Karina Kollárová: 2. na krajskom kole Poznaj slovenskú
reč, Lívia Töröková: úspešná
riešiteľka medzinárodnej matematickej súťaže, Ildikó Kontár:
úspešná riešiteľka medzinárodnej matematickej súťaže, 2. na
celoslovenskej súťaži MAKS, 4.
na celoslovenskej kole talentov
stredoškolákov v anglickom jazyku
• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Judita Knapová: 1. na OK
olympiády AJ a 4. na KK olympiády AJ, Milan Štiglic: 1. na
OK v súťaži „autoopravár“ a 4.
na celoslovenskom kole, Simona Babušeková: 3. na celoslovenskom kole v spracovaní informácií na počítači.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Daniel Mudrik, Tadeáš Žilka, Kristína Lezová,
Ema Tibenská, Lucia Novotná, Simona Farkasová, Filip Šelinger, Adam Duchoň, Dávid Buček, Nela Bittarová, Linda Földesová, Šimon
Labuda, Pavol Sebastian Prechtl, Jasmine
Al-Ali, Lenka Vaňúrová, Patrícia Haladová, Tomáš Mundok, Danka Tatranská, Martin Strapáč, Viktória Márhoffer

Manželstvo uzatvorili
Iosif Benci – Alžbeta Szakálová, Pavol Garaj
– Mariana Lasicová, Ing. Michal Fiala – Ing.
Michaela Dedíková, Július Fehér – Denisa Nemčovičová, Roman Dubovec – Elena Valová,
Ing. Peter Kmoško – Ing. Jana Vyskočová

Blahoželáme jubilantom
Dňa 20. augusta sa naša
drahá mamička, babička

Alžbeta Horváthová, rod.
Olléóvá dožíva krásneho životného jubilea 70 rokov. Zo
srdca jej ďakujeme za všetko, čo pre nás urobila po
skorom úmrtí nášho ocka,
celý život obetovala svojim deťom a vnúčatám. Želáme všetko najlepšie a veľa zdravia.
Betka a Fero s rodinami.
Augusztus 20-án tölti be drága édesanyánk,
nagymamánk Horváth Erzsébet 70. életévét. Ebböl az alkalomból szívböl köszönünk
mindent, sok segítséget és a jó szívet, amivel
minket körül vettél. Kívánunk jó egészséget
Erzsi és Feri családjával – Gábor, Jana, Tomi,
Matyi, Betty, Kitty és Gábor.
Krásnych 80 rokov sa dožila 4. júla Alžbeta
Kolláriková, rodená Michaleková zo Senca.
Drahá naša oslávenkyňa, želáme Ti veľa zdravia , lásky a šťastných chvíľ v jeseni tvojho života a zároveň ďakujeme za všetko, čo si nám
pri výchove a v živote s materinskou láskou
rozdávala. S úctou a veľkým Ďakujeme. Všetko najlepšie želá syn František s manželkou
Ritou, vnučka Kristínka, vnuk Juraj a Richard,
rodina Fulopových z Veľkého Bielu.
Június 17-én töltötte be 70. életévét a szerető
feleség, édesanya és nagymama Kelecsényi
Margit. Ebből az alkalomból sok egészséget
és boldogságot kíván neki férje Zoltán, lánya
Andrea barátjával Bélával, fia Zoltán feleségével Gitával, valamint unokái Dávid, Zolika és
Zsolti. A köszöntőkhöz csatlakozik a Szabó
család, továbbá Susla Margit, lánya Marika és
Vali néni is.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Aurélia Šípošová (80), Anna Bálintová (60),
Anna Hrbačková (60), Helena Šupalová (65),

Rozália Feješová (65), Július Varga (70), Anna
Švihranová (70), Rozália Macáková (70), Terézia Árvaiová (70), Gabriela Miksová (75)

Klub dôchodcov
Július Šramko (80), Anton Galovič (70), Mária
Čaplová (65), Mária Takácsová (65), Anna Bálintová (60), Michal Kostka (80), Gabriela Miksová (75), Mária Gábrišová (70), Július Varga
(70), Rozália Feješová (65), Margita Pajorová
(65), Helena Šupalová (65), Anna Hrbáčková
(60), Helena Schulcová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Igor Sýkora (50), Hana Bodišová (60), Július Kesegh (60), Štefan Bognár (65), Július
Schramko (80), Ján Bacigál (45), Katarína
Švihranová (50), Karol Szabo (55), Anna Tomašovičová (60), Helena Schultzová (60),
Štefan Lopušný (65), Anna Švihranová (70),
Ing. Igor Maršovszký (65)

Navždy nás opustili
Štefan Matejčík (1949), František Radványi
(1941), Rozália Dömenyová (1928), Jozef Janko (1958), Mária Dömötörová (1930), Dana
Vöröšová (1967), Jolana Šulanová (1955),
Emília Jánošová (1966), Anna Kalinayová
(1917)
Dňa 14. júla sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia
nášho milovaného manžela,
otca, syna a dedka Michala
Bučana. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Naša milovaná mamička Mária Dömötörová, rod. Barbora Pomšárová, nás opustila
16. júna vo veku 79 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Jej
spomienka v nás zostáva.
Smútiaca rodina.
Szeretett édesanyánk Dömötötor Mária, szül. Pomsár Borbála elhunyt
június 16-án 2009 ben, élete 79-ik évében.
Mindenkinek köszönet a virágajándekokért és
őszinte részvétért. Emléke szívunkben van.
Gyászoló család.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
tisíckrát denne spomíname.
Márne ťa však naše oči hľadajú, márne nám po tvári slzy
stekajú. Čas plynie, slzy vánok suší, no bolesť v našich
srdciach neutíši... Dňa 13.
augusta si pripomíname 10.
výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý

manžel, otec, brat, dedko Štefan Spuchlák.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 4. augusta si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamičky
a
babičky
Kataríny
Reisengerovej. S láskou na
ňu spomínajú manžel, deti
a vnučky. Nikdy na teba nezabudneme.
Dňa 21. júla si pripomíname desiate výročie úmrtia
našej mamičky Reginy
Pavlusovej. So smútkom
a láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.
Dňa 13. júla sme si pripomenuli rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko
a brat Štefan Matuš. S láskou na teba spomíname,
navždy ostaneš v našich
srdciach. Manželka, syn,
dcéra s rodinou a sestra.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel
emlékezünk julius 13-án halálának első évfordulójára drága halottunkra, Matus Istvánra.
Köszönjük mindenkinek akik velünk emlékeznek. Szerető felesége, fia, leánya családjával és testvére.
Dňa 27. júna bol rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná matka Anna Vargová. S láskou na ňu spomína
dcéra s rodinou a synovia.
Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku.
Dňa
30.
mája
nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a brat
Ladislav Kovács.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
s ním prišli rozlúčiť na jeho
poslednej ceste. Navždy
ostaneš v našich srdciach.
Dňa 9. júla uplynul rok,
kedy nás navždy opustila
naša drahá starká Edita
Naďorďová.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej
venovali tichú spomienku.
S láskou na ňu spomínajú
vnúčatá s rodinami.
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Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané
rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku
zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Program na júl
AMFITEÁTER

Začiatok filmových predstavení
do 24. júla o 21.30 hod.
od 25. júla o 21.00 hod.
18., 19. sobota – nedeľa
NA ODSTREL
Vzrušujúci thriller, v ktorom sa pred
kamerou zišli traja držitelia Oscara
(R.l. Crowe, H. Mirren a B. Affleck).
USA, nevhodné do 12 r., 127 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
20., 21. pondelok - utorok
VO ŠTVORICI PO OPICI
Skvelá letná komédia o partii kamarátov, ktorí oslavujú rozlúčku so
slobodou. Keď sa však ráno prebudia, nepamätajú si na nič. Navyše
netušia, kde je ženích! USA, nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
22. streda
PRÍPAD NEVERNEJ KLÁRY
Slávnostná premiéra českého filmu za účasti delegácie
Krimikomédia na tému žiarlivosti
a intríg. Hrajú: C. Santamaria, A.
Geislerová, Z. Fialová, P. Němcová.
ČR/Tal., nevhodné do 15 r., 90 min.
Vstupné: 3 eurá (90,38 Sk)
23., 24. štvrtok – piatok
SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY
Romantická komédia podľa bestselleru S. Kinsella Závislá od nákupov, jednej z najúspešnejších kníh
svojho druhu. USA, nevhodné do
12 r., 104 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
25., 26. sobota – nedeľa
TRANSFORMERS: POMSTA PORAZENÝCH
Druhý Transformers má byť akčnej-

SPEKTRUM
ší, napínavejší a zábavnejší. Akčný
sci-fi film. USA, nevhodné do 12 r.,
105 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
27. pondelok VOJVODKYŇA
Príbeh šľachtičnej Georgiany (Keira
Knigtley), pratety princeznej Diany.
V jej príbehu sa nachádzajú zvláštne paralely so životom lady Diany.
USA/VB/Tal./Fr./Dáns., nevhodné
do 12 r., 110 min.
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
28. utorok ŽENY MÔJHO MUŽA
Film zobrazuje osud mediálne
úspešného manželského páru.
S ich osudom sa spája i vražda
mladého dievčaťa. Hrajú: Z. Studénková, M. Stropnický, T. Pauhofová a ďalší. SR/ČR/Maď., nevhodné do 12 r., 90 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
29. streda
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
Na Zemi žijú monštrá, ktoré ľudia
zavreli v prísne tajnej zóne. Keď ale
planétu napadnú votrelci z vesmíru,
ich schopnosti sa náramne hodia.
Animovaný film. USA, vhodné pre
všetky vekové skupiny, 100 min.
slov. dabing
Vstupné: 2 EUR (60,25 Sk)
30. 31. štvrtok – piatok
TERMINÁTOR SALVATION
Štvrté pokračovanie Terminátora
– v hlavnej úlohe Cristian Bale ako
John Connor. Thriller. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
Pripravujeme
1., 2. augusta, sobota - nedeľa
NOC V MÚZEU 2

Smrť na koľajniciach

Zrejme po hádke s priateľkou zo Senca 12. júla ráno po štvrtej hodine vyhasol po zrážke s vlakom na koľajniciach na Jánošíkovej ul.
život 24-ročného Michala Červeňanského z Turne.
(r)

Miško, chýbaš. Nezabudneme
Prečo? ...túto otázku si dávame mnohí. Osudná nehoda, náhoda, osud? Michal bol človek, ktorý si vážil život, miloval svoju rodinu,
priateľov, hudbu. Vždy si ho budeme pamätať
ako usmiateho chlapca plného života, ktorý
mal plány, chuť žiť, ktorý pomohol každému,
kto to potreboval. Miško, Tvoj odchod ranil
nespočetne veľa ľudí, Tvoje srdce prestalo biť
nečakane a veľmi skoro. Mal si ho plné lásky
ku všetkým ľuďom, ktorí stáli okolo Teba. Tak
sa Ťa chceme opýtať, prečo si musel odísť?
Neveríme, že si chcel, bol to skrat, ktorý si v poslednej chvíli nedokázal ovplyvniť... Skrat, ktorý spôsobil mnohým ľuďom veľkú bolesť
a Teba pripravil o to najvzácnejšie. O život. Veríme, že si našiel pokoj. V nás budeš žiť navždy. Mišo, chýbaš, ostalo tu prázdno a tma.
Nikdy nezabudneme, Červo.
Priatelia
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Mesto Senec
v zastúpení primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála so sídlom na
Mestskom úrade Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
v y h l a s u je
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Pracovná náplň:
• Riadenie spoločnosti a zabezpečovanie jej efektívneho chodu vo všetkých oblastiach v súlade s predstavami majiteľa, t. j. mesta Senec, ktoré je
100% vlastníkom spoločnosti;
• Zabezpečovanie ekonomickej prosperity spoločnosti, komplexná ekonomická stratégia, cenotvorba, kalkulácie, cenové ponuky, odmeňovanie
zamestnancov;
• Navrhovanie a zavádzanie do chodu spoločnosti takých postupov a metód, ktoré pomôžu zlepšiť efektivitu a hospodárske výsledky spoločnosti;
• Sledovanie a získavanie eventuálnych finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných fondov;
• Zabezpečovanie plnenia si povinností spoločnosti vo vzťahu k štátnym,
miestnym orgánom, úradom a inštitúciám vyplývajúcich z príslušných zákonov a predpisov;
• Zabezpečovanie kvalitnej propagácie spoločnosti (webstránka, internet,
informačná turistická kancelária);
• Spolupodieľanie sa na investičnom rozvoji spoločnosti;
Požiadavky na uchádzača:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, technického alebo
právnického smeru;
• Komunikatívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, znalosť aj
iného jazyka vítaná;
• Znalosť MS Office na výbornej úrovni;
• Schopnosť manažovať a koordinovať tím ľudí;
• Proaktívny prístup
• Úplná samostatnosť, zodpovednosť, čestnosť , bezúhonnosť a flexibilita
• Reprezentačné vystupovanie
Výhodou je:
• Skúsenosti z oblasti CR;
• Orientácia zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samosprávy;
Ponuka:
• Trvalý pracovný pomer
• Manažérske ohodnotenie v nadväznosti na hospodárske výsledky spoločnosti
• Maximálna samostatnosť pri riadení
Zoznam požadovaných dokladov:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník
• Životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax (profesijný životopis)
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
• Návrh koncepcie rozvoja Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Pre potreby spracovania Návrhu koncepcie rozvoja SCR Senec, s.r.o.
bude uchádzačovi umožnené nahliadnuť do ekonomických výsledkov
spoločnosti priamo v sídle spoločnosti na Mierovom nám. 19, 903 01
Senec v termíne od 1. 7. 2009 do 24. 8. 2009 vždy v utorok a štvrtok
na ekonomickom oddelení SCR Senec, s.r.o. na Mierovom nám. 19,
903 01 Senec u pani Škablovej (t. č. 02/4592 33 24)
V prípade záujmu prihlášku do výberového konania doručte so
spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke poštou alebo
osobne na adresu:
Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
S označením: „Riaditeľ/Konateľ Správy cestovného ruchu Senec,
s.r.o. - n e o t v á r a ť !“
Termín doručenia: 31.8.2009
Výberové konanie sa uskutoční: 23.9.2009
Predpokladaný termín ustanovenia do funkcie: 1.11.2009
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SPETRUM

PRVENSTVO maturantov

Őrláng a szíved
Őrláng a szíved, megtartó erőd,
vezet, igazít, nem tévedhetsz el
ha kérdez lelked - ő bölcsen felel,
itt élt jó szülőd, meg a sok előd.

Krásny úspech dosiahli seneckí maďarskí gymnazisti - maturanti. Medzi gymnáziami
s vyučovacím jazykom maďarským v rámci celého Slovenska práve Senčania napísali
najúspešnejšie písomnú formu externej časti maturít zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Dosiahli priemer 80,8 % a druhého v poradí - gymnazistov z Rožňavy
- „porazili“ s náskokom štyroch percent.
Aj z maďarského jazyka a literatúry škola dosiahla vynikajúce výsledky, keď získala
77,5%, čo je na Slovensku tretí najlepší výsledok!

Ő a szeretet, mely halhatatlan,
őriz és hevít, örökláng csillag,
hűségre oktat, ég, nő, nem zsibbad,
őrláng, szent egység, kifogyhatatlan.

Országos elsőség

Láng őrzi a jót, mit az ég adott,
a küldetésnek útját jelöli
és ha fogy erőd, újjal megtölti,
hogy az utat járd, mit a sors szabott!

Nagyon szép sikert mondhatnak magukénak a szenci magyar negyedikes gimnazisták, tehát a már tulajdonképpeni végzősök.
Amint az a szlovákiai statisztikákból kitűnik,
az ország magyar tanítási nyelvű gimnáziumainak mezőnyében az érettségi extern
– külső, vagyis teszt -- részét szlovák nyelvből és szlovák irodalomból a szenciek
írták meg a legjobban Szlovákiában! Az
eredményességi arány valóban gyönyörű,
mégpedig 80,8 százalék. A második legjobb rozsnyói gimnáziumot kereken négy
százalákkal előzték meg a szenci magyar
gimnazisták.

Őrláng, őrangyal, nem enged veszni,
bár lehet sötét, de ő él, lángol,
hűségre tanít, s élj te ma bárhol,
hogy maradj csak hű, hűnek kell lenni!
Csoda? annál több, ég küldötte ő,
éltet és nevel, szemednek fényt ad,
szól, ki itt hűtlen,sajna az vak marad,
ez a valóság, ne légy elvesző!

Mgr. Susla Béla

Mgr. Katona Roland

Spojená stredná škola
s vjm v Senci
príjme do pracovného pomeru
učiteľa informatiky
od 1. septembra 2009.
Info na tel. čísle: 0903 916 040
A szenci Közös Igazgatású
Magyar Tanítási Nyelvű
Középiskola informatikust keres
tanári állás betöltésére
2009. szeptember 1-jétől.
További információk: 0903 916 040

Mestská knižnica v Senci

A szenci Városi Könyvtár

je aj cez veľké letné prázdniny otvorená.
Čaká svojich čitateľov s dobrými zábavnými knihami, poskytuje svoje bežné
služby používateľom. Navyše, v priestore
oddelenia pre dospelých od 9. do 21. júla
je inštalovaná výstava maliara Istvána
Dúdora, s názvom Musím žiť. Tešíme sa
na vašu návštevu.

a nagy nyári szünidő alatt is várja olvasóit, jó, szórakoztató könyvekkel és a már
megszokott szolgáltatásaival. A könyvtár
felnőttrészlegében július 9. -21. -e között
Dúdor István festőművész Élnem kell
című kiállítása tekinthető meg. Mindenkit
szeretettel várunk.
(pm)

TRETIE miesto vo finále
Žiačka tretieho ročníka seneckého gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
Karin Kollárova dosiahla veľmi pekný
úspech, keď v Nitre v celoslovenskom finále súťaže „Poznaj slovenskú reč” obsadila tretie miesto. Študentku na náročnú
súťaž pripravoval Mgr. Béla Susla.
(bs)

Harmadik hely a döntőben
A szenci magyar gimnázium harmadikos
diákja, Kollár Karin nagyon eredményesen szerepelt Nyitrán az „Ismerd meg
a szlovák nyelvet” elnevezésű verseny
országos döntőjében. A III. kategória tizenöt tagból álló mezőnyében a harmadik helyet szerezte meg. Karint Susla Béla
tanár úr készítette fel a versenyre.
(sb)

V knižnici sa čitateľom venuje aj Margita Poláková.

foto Ján Lauko
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KTO NEPRIŠIEL, oľutoval
Čím viac sa blížil záverečný
program a mega ohňostroj, tým
viac ľudí pribúdalo. Prichádzali
nielen Senčania, ale aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska,
na svoje si prišli aj prví turisti. Pod najväčšiu návštevnosť
v histórii - okolo 20-tisíc návštevníkov - sa podpísalo aj výborné počasie.
Spoločenská časť Seneckého
leta - otvorenia letnej turistickej
sezóny sa konala v hoteli Senec,
kde predstavitelia mesta privítali
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana, zástupcov z maďarského

družobného mesta, sponzorov,
poslancov a ďalších hostí.
Sobotňajšie popoludnie si najprv užili deti, náladu im robili
rôzne súťaže, atrakcie, ale aj
dobroty. Mnohé sa dali „zmaľovať“ na nepoznanie. Nálada stúpala, bodovala speváčka Zdenka Predná, no a Tomáša Bezdedu fanúšičky – malé či veľké
nechceli nechať odísť... Svoje
kvality potvrdil Peter Cmorík.
Do varu privádzala návštevníkov kapela Horkýže Slíže, ktorá
najprv, rovnako ako skupina No
Name, v Prahe zaspievala Karlovi Gottovi na oslave jeho naro-

Chceme sa DOTKNÚŤ HVIEZD

Materiál na tohtoročný ohňostroj sa ledva zmestil na tri nákladné autá. Pripravovalo ho
osem ľudí, práce trvali okolo
650 hodín. Odpálili ho z ostrova na Slnečných jazerách
a plávajúcej plošiny, trval takmer dvadsať minút. Jeho autorom bol Jozef Takáč zo spoločnosti Pyrostar.
Ohňostroj bol o triedu vyššie
ako vlaňajší, čo ovplyvnilo
tento rozdiel?
- V prvom rade precízne prepočítané všetky operácie, vložené
do tabuliek, vhodný výber materiálu - takmer všetky výrobky
boli japonskej či talianskej kvality, výborná kondícia odpaľovacích zariadení a vyváženosť
dynamickej a emotívnej stránky

diela.
Môžeme senecký ohňostroj
porovnať s veľkými ohňostrojmi v Londýne, Budapešti,
Prahe, či v španielskych letoviskách?
- Má k nim veľmi blízko. Nás teší
fakt, že naše mesto sa pozitívne
zviditeľnilo.
Tohtoročný ohňostroj bol nádherný, dá sa ísť ešte ďalej?
- Určite áno. Na budúci rok sú
pripravené dve verzie. Prvá
bude podobná ako táto, ale vylepšená v úvodnej časti. Druhá
verzia je technicky mimoriadne
náročná, avšak úplne odlišná
než tohtoročná. Bol by to ohňostroj snov s výstižným názvom „made in heaven“ - viac
umelecké dielo, ako čisto pyro-

technická záležitosť.
Nebodaj ste už na ňom začali
pracovať...
- Verzia „heaven“ je už sčasti
naprojektovaná. Pokiaľ sa tohtoročný ohňostroj páčil, tak ten
budúcoročný istotne zdvihne
zo sedadiel všetkých. Odstrieľať
ohňostroj tejto triedy je snom
každého pyrotechnika. Verím,
že naša chvíľa príde a zľahka sa
dotkneme hviezd.
Ktorá časť ohňostroja sa vám
osobne páčila najviac?
- Nuž určite tá chvíľa, keď tisíce
divákov spievalo soundtrack od
Queen... Bol to nádherný pocit.
Finále bolo famózne, ako sa
pripravuje?
- Väčšina ohňostrojov má jedno,
maximálne dve „poschodia nad

denín a potom si to obe namierili do Senca. Bratia Timkovci si
s kapelou zahrali a zaspievali
známe skladby a z pódia sa im
nechcelo odísť. Veď vystupovať
pred toľkým davom je snom
všetkých. No Name bola dôstojným vyvrcholením programu,
ktorý pompézne zakončil super
ohňostroj Labutie jazero, vyprodukovaný seneckou spoločnosťou Pyrostar. Následná diskotéka trvala až do ranných hodín.
Ohňostroj si môžete pozrieť na
www.senec.sk nielen na foto záberoch, ale aj na hudbou podfarbenou slide show.

sebou“, náš mal vo finálnej časti
po dobu 20 sekúnd výšku piatich úrovní nad sebou, pri šírke
takmer 300 metrov... Bol to nielen slovenský rekord, ale hlavne
kreatívny a s citom poskladaný
ohňostroj.
Vyskytli sa počas ohňostroja
problémy?
- Nečakaný moment nastal
hneď v úvode, keď hlasná hudba z diskotéky či kolotočov úplne prehlušila našu hudbu a vo
vzdialenosti 80 metrov od pódia
našu pyromuzikálnu časť už ani
nepočuli. Ťažko sa za takýchto
podmienok strieľa do rytmu alebo precíti pyrobalet na Čajkovského Labutie jazero.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
fotoreportáž na www.senec.sk
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Lucia si postriebrila
OBE RUKY
Na majstrovstvá Európy
v bulharskej Sofii išla s cieľom získať medaily na obe
ruky. „Vlani som dosiahla
ľavou rukou na bronz, tentoraz mám obe ruky strieborné,“ smeje sa najlepšia
slovenská
reprezentantka
v armwrestlingu Senčanka
Lucia Debnárová.

Opäť CHCÚ ÚTOČIŤ
na postup

Futbalisti druholigového SFM
Senec sú v plnej príprave na
nastávajúcu sezónu. V uplynulom ročníku skončili na 2.
mieste a stratené body mrzeli.
Eva Lauková, foto Ján Lauko Podľa trénera Branislava Krišku dávajú do prípravy všetko.

sa koná v septembri v Taliansku a Lucia už trénuje naplno.
„Prispôsobujem tomu všetko,
na tréning využívam všetok
voľný čas.“

„Aj keď ma od začiatku roka
prenasledovali choroby, napokon forma prišla v pravú chvíľu.
V tréningoch som sa zamerala
na techniku zápasov, ale aj
silu, aby som ju v jednotlivých
pózach dokázala čo najlepšie
využiť a pretlačiť súperky. Vyhrať môže len jeden, ale oba
moje finálové zápasy s ruskou
pretekárkou boli vyrovnané,
už teraz sa teším na odvetu na
svetovom šampionáte.“ Ten

Bronzová z majstrovstiev SVETA
Slovenský tím žien nad 45 rokov sa z majstrovstiev sveta veteránov v Prahe vrátil s vynikajúcim úspechom. Bývalé aktívne
hráčky obsadili v konkurencii ôsmich družstiev z Česka (2), Argentíny, Guatemaly, Ruska, Poľska a Chorvátska výborné tretie miesto. Senec reprezentovala Gabriela Rebrošová, trénerka
basketbalistov ŠŠK GAB Senec.
(el)

Ako sa formuje hráčsky káder?
- Musíme ho uzavrieť do 20.
júla. Rátame s osemnástimi
hráčmi a dvoma brankármi.
Do obrany sme získali posilu
Senčana Petra Polgára, ktorý
bol dlhoročným hráčom Corgoň ligy, do obrany z dorastu
prišiel Lukáš Pomichal. Ďalší
dorastenec Boris Pomothy sa
ospravedlnil pre študijné povinnosti a ponuku nevyužil.
Kde sa pripravujete?
- V domácich podmienkach,
absolvovali sme turnaj v Kokave nad Rimavicou, kde sme
skončili tretí. Čaká nás ďalšia
séria prípravných zápasov,
vonku hráme so Sládkovičovom a Turčianskymi Teplicami, doma s Galantou a MSK
Banská Bystrica. Potom určíme základnú zostavu.
Nastali zmeny v realizačnom

tíme?
- Odišiel môj asistent Denis
Marton, ktorý bude trénovať
mladší dorast a spolu s trénerom staršieho dorastu Andrejom Štellárom majú cieľ
– postúpiť s dorastencami do
1. ligy.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

ŠTARTUJE liga
Prvý domáci zápas 2 .ligy
Západ hrajú Senčania 8. augusta s juniormi Slovana.

Založili tradíciu SENECKEJ JAMKY
„Hráme pre radosť, nie proti
sebe, ale proti ihrisku. Potom
si dáme pivko a ideme domov.
Golf je pre nás relax,“ vyznáva
sa po skončení úspešného nultého ročníka turnaja Senecká
Jamka 2009, ktorý sa konal
v Báči, riaditeľ pretekov Zoltán
Polák. Senčania založili tradíciu, pri zrode ktorej bolo na
ihrisku osemnásť hráčov. Určili
si kategórie podľa hendikepu
(muži od 0 – 36, 36 – 54, ženy
sólo kategória). „Úroveň bola
dobrá, veď hendikepy sa blížia
k nižším číslam. Najnižší z našej partie má Benedik Laho. Ale
musí aj najviac ukázať, preto
nevyhral!“ smeje sa Z. Polák.
Na ihrisku strávili päť hodín
a ako vraví Zlatica Kovácsová,
„nachodili sme sa, i svaly cítime. Aj tento šport dá zabrať.“
V Báči priemerne nachodili šesť

kilometrov, niekto viac, iný menej.
„Hráva nás okolo 22, trénujeme
individuálne v Bernolákove, Jelke, ale aj v bratislavskom Pressburg Golf Clube, no chodíme

aj do Dunakiliti, kde je deväť
jamkové ihrisko. Vyhľadávame
aj osemnásť jamkové ihriská
v Báči či Hainburgu,“ dopĺňa
Z. Polák. „Bol by som rád, keby
sa na budúci rok do turnaja pri-

Zľava Gustáv Major, Ivan Matlák, Robert Szabo a Andrea, Vlado
Portášik, Zolo Kovács a Zlatica, Lukáš Kálnický

hlásili aj ďalší hráči.“
Na nultom ročníku Seneckej
Jamky založili aj rodinnú tradíciu. Absolútnym víťazom turnaja, ktorý mal najmenej rán,
sa stal Róbert Szabó, ktorý sa
golfu venuje približne sedem
rokov. Ženskú kategóriu vyhrala jeho manželka Andrea. Na
adresu manžela uviedla, že je
prirodzený talent, súťaživý typ,
ktorý sa chce neustále zlepšovať. Darilo sa aj Kovácsovcom,
Zoltán skončil druhý, jeho manželka Zlatica tretia.
Výsledky - ženy: 1. Andrea
Szabová, 2. Alžbeta Fülöpová, 3. Zlatica Kovácsová, muži
HCP 36 – 54: 1. Vladimír Portášik, 2. Zoltán Kovács, 3. Lukáš
Kálnický, muži HCP 0 – 36: 1.
Róbert Szabó, 2. Ivan Matlák, 3.
Gustáv Major.
Eva Lauková
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DVAJA ZLATÍ Senčania!

Vľavo Rony Ivanecký a Tibor Labuda s trofejami.

Ozvali sa až príliš skromne: Boli
sme na majstrovstvách sveta
v taekwonde, máme medaily.
Senčania Tibor Labuda (24)
a Rony Ivanecký (26) si však
z malajzijského hlavného mesta Kuala Lumpur priniesli zlaté
medaily v súťaži jednotlivcov
a po dve strieborné zo súťaže
tímov v kategóriách freesparring a power!

Na svetovom šampionáte boli
obaja prvý raz a sily si merali aj
s chlapmi omnoho vyššími, ťažšími a skúsenejšími. Veď napr.
Tibor váži 73 kilogramov a súťažili s ním aj 120-kiloví súperi.
Tibor prerazil otvorenou rukou
šesť dosiek s hrúbkou deväť
centimetrov, Rony bočným kopom päť dosiek. Tibor: „Prekvapili sme nielen súperov a tré-

nerov, ale aj sami seba,“ a Rony
dodáva: „Nie je to len o tvrdej
ruke či nohe, ale aj o technike
a rýchlosti. Treba pri tom i rozmýšľať.“ Dve strieborné medaily
získal v súťaži tímov aj Vladimír
Sudor z Dunajskej Lužnej.
Taký úspech Slovensko ešte
v taekwonde nezažilo. Mladý
celok slovenskej reprezentácie
v konkurencii 40 krajín skončil
celkovo štvrtý a doniesol päť
zlatých (individuálne disciplíny), dve strieborné medaily
(súťaže tímov) a jeden bronz
(super ťažká hmotnosť). Viedol
ho reprezentačný tréner Matiullah Karwandgar a jeho asistent
Ladislav Kossar. Tibor Labuda
(študuje právo) a Rony Ivanecký (nedávno skončil stavebnú
fakultu) trénujú zhruba osem
rokov, pod palcom majú v Senci
aj do dvadsať chlapcov, trénujú
s nimi aj dievčatá. Od jesene by
chceli v kultúrnom stredisku začať trénovať ženy sebaobranu.
www.senec.gtf.sk Eva Lauková

Vpravo Renata Koloditsová, najlepšia senecká šachistka, vľavo Sandra Hervaiová.
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BEACH volejbal
s prekvapením

Pre Senčanov bol 11. ročník mix
plážového volejbalového turnaja, ktorý sa konal na Slnečných
jazerách, úspešný. Turnaj sa podarilo zapojiť do série turnajov
Beach Open Series (www.beachopenseries.sk). No ešte väčšiu radosť vyvolali výkony, keď
medzi 22 družstvami sa víťazmi
B kategórie stali mladí hráči Samuel Šušla - Dominika Čierna
(na obr.), na 2. mieste skončili
Pavol Králik - Simona Matušová.
Je potešujúce, že v našom meste máme pokračovateľov tohto
(r)
pekného športu.

Tréner Ladislav Mészáros a Renata Koloditsová

TRÉNUJE S POČÍTAČOM, lieta na korčuliach
Senec má ďalší veľký talent
v šachu, dvanásťročnú Renatu
Koloditsovú zo ZŠ A. M. Szencziho. Šachistov za túto školu
trénuje Ladislav Mészáros.
„V ženskej kategórii sme dosiaľ
taký talent nemali. Šach hrá
iba tri roky a už zbiera ocenenia. Vo svojej kategórii sa v máji
stala majsterkou Slovenska,
je aj víťazkou viacerých Grand
Prix. V súčasnosti je našou prvou hviezdou, keď ju porovnám
s Davidom Vargom, ktorý už hrá
extraligu za Dunajskú Stredu.
Renatu však len tak ľahko zo

Senca nepustím,“ vraví tréner.
Veľká nádej seneckého šachu
výborne študuje, ako ostatní
šachisti hrá prím aj v matematike. Ako Renatu charakterizuje
tréner? „Je poslušná, denne minimálne tri hodiny trénuje s počítačom. Pritom však rada lieta
na kolieskových korčuliach.“
Renata hrá aj 4. ligu dospelých
za Senec, kde sú jej súpermi
i muži, ale aj 5. ligu, kde medzi
sto najlepšími hráčmi figuruje
na treťom mieste. V rámci Slovenska jej vo svojej kategórii
patrí celkové druhé miesto, keď

za rok nazbierala 269 bodov
a poskočila zo 40. priečky.
L. Mészáros spomína aj ďalšie
talenty, ktoré trénuje: Evelina
Tomovicsová (13) bola už tretia
na Grand Prix Slovenska, kde
súťažilo desať najlepších slovenských dievčat, veľmi dobre
hrá aj Sandra Hervaiová, ktorá
je v súčasnosti na 28. mieste
v rebríčku, pred rokom v ňom
ešte nefigurovala. Výkonnostne urobila veľký skok. Aj medzi
chlapcami sú talenty, ktoré dosahujú pekné výsledky: Adam
Halász (ZŠ A. M. Szencziho),

Tomáš Vrbiar, Andrej Špila (ZŠ
Mlynská, tréner Anton Ludwig),
Samuel Rybár (ZŠ Tajovského,
trénuje ho Ján Cíbik). Najlepším
sa tréneri venujú v mestskom
kultúrnom stredisku.
Za Dunajskú Stredu hrajú najvyššiu slovenskú súťaž Senčania David Varga a Matúš Ujhely,
obaja hosťujú aj v Senci a hrajú
zaň 4.ligu. David hrá navyše 1.
ligu za Budmerice a 2. ligu za D.
Stredu „B“, Matúš hrá aj 2. ligu
za D. Stredu „B“.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Megaturnaj zdobili SENECKÍ futbalisti

Najväčší mládežnícky medzinárodný turnaj na Slovensku aj v Európe Okres Senec
a jeho priatelia, na ktorom sa
zúčastnilo 81 mužstiev z desiatich krajín, má za sebou
úspešný 11. ročník. Hral sa
v Senci a okolitých obciach
v kategóriách od najmenších
pusiniek až po starší dorast
(prišlo 1620 mladých futbalistov). Táto kategória spolu
s mladším dorastom oživili
turnaj po prvý raz. Senčania
potvrdili svoje kvality, vo finále hralo sedem mužstiev,
získali štyri prvenstvá. Cenu
Fair play denníka Sme odovzdali hráčovi prípravky SFM
Senec Richardovi Chmurovi.

Turnaj podporilo ministerstvo
školstva, keď záštitu prevzala
štátna tajomníčka ministerstva školstva Bibiana Obrimčáková, ktorá vyzdvihla prácu
usporiadateľov a zdôraznila,
že turnaj je veľkým prínosom
pre mládež, ktorá si tak vytvára správny rebríček hodnôt a
zmysluplne trávi čas. Pomoc-

nú ruku podal aj futbalový
zväz, mesto Senec a obec
Veľký Biel. Riaditeľ turnaja
a predseda ŠK SFM Senec
– Veľký Biel Alexander Matlák
bol spokojný so športovou aj
spoločenskou stránkou turnaja, ktorého finálové zápasy sa
hrali vo Veľkom Bieli.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Finále – st. dorast: SFM Senec – Prostějov 1:1 (3:2 p.k.), ml. dorast: SFM – Imotski 2:0, st. žiaci A: SFM Senec – Prostějov 0:0
(2:0 p.k.), st. žiaci B: SFM Senec – Imotski, ml. žiaci A: ObFZ
mesto – Trnava (5:1), ml. žiaci B: Start Lodž – Meteor Praha 1:2,
prípravka A: SFM Senec – Galanta 1:1 (3:4 p.k.), prípravka B:
SFM Senec – Galanta 1:2, prípravka C: Nitra – Slovan 0:9, pusinky A: SFM Senec – Hlučín 1:1 (2:1 p.k.), pusinky B: Polygraf
– Venglošova futbalová akadémia (systém každý s každým)

Alexander Matlák a Milan Lešický

Ceny odovzával aj Jozef Barmoš.

Padlo aj osem
PRASIAT
Účastníci turnaja skonzumovali dve tony zemiakov, osem
prasiat, jedného býčka, po
dvetisíc kusov jogurtov a vajíčok, štyritisíc pečív, štyritisíc
štyristo párkov. Na štadiónoch
organizátori pripravili dvanásť
kotlov guláša. V minulosti tu
hrali aj terajší reprezentanti SR
Marek Hamšík (SSC Neapol) či
Filip Šebo (FC Valenciennes).
Na doterajších desiatich ročníkoch sa zúčastnilo 14 420 detí
z 275 klubov Európy a Afriky.
Malí futbalisti odohrali spolu
1563 zápasov, v ktorých padlo
5723 gólov.

