Odvážlivci v
studenej vode
-6. január

Keďže veta- Každý človek je strojcom svojho
šťastia- platí s určitými výhradami, rovnako platí
aj skutočnosť, že človek sa môže viac- či menej
starať o svoje zdravie. Tí, ktorí svoje telo
otužujú, to tvrdia s istotou.
Preto sa 6. januára opäť stretli na
Slnečných jazerách, aby si dokázali svoju
odvahu a dobrú prípravu na zimné plávanie.
Vidieť, ako sa niečo okolo 30 otužilcov ponára
do bazéna vyrezaného do hrubého ľadu jazier, je
viac ako nevšedné. Možno práve preto ich
sledovalo množstvo divákov, ktorým napriek
teplému oblečeniu naskakovali pri pohľade na
otužilcov zimomriavky.
K členom
bratislavského
klubu
otužileckého plávania „Ľadové medvede" sa
pridal aj známy slovenský spevák Martin Babjak
a viacerí Senčania.

Cena mesta a
Cena primátora
za rok 2001

Každoročne sú odovzdané občanom mesta
,ktorí sa svojím aktívnym prístupom a zanietením
podieľajú na rozvoji mesta, jeho kultúrneho,
spoločenského ale aj každodenného života býva
udelená
Cena mesta a Cena primátora.
Za predchádzajúcich rok obdržala Cenu
mesta
Mgr. Anna Legindiová- aktívne pracuje
v Červenom kríži, úspešne pripravuje mladých
zdravotníkov, je zaslúžilou darkyňou krvi a
predsedníčkou Zboru pre občianske záležitosti.
Úspešne pracovala ako poslankyňa mestských
zastupiteľských orgánov.
Cenu primátora mesta obdržali:
Ľudmila Bartošovičová- za dlhoročnú
aktívnu
činnosť
v mestskej
organizácii
a v Slovenskom zväze telesne postihnutých.
Vďaka jej obetavej práci patrí ZO SZTP v Senci
medzi najaktívnejšie v riešení problémov členov,
v príprave kultúrnych a spoločenských podujatí.
Fridrich Kolarovič- dlhoročný organista
v rímskokatolíckom
kostole
a dirigent
ženského speváckeho zboru MS v Senci.
Ing. Vladimír Kopecký- je zakladateľom
miestnej
a okresnej
organizácie
Jednoty
dôchodcov. Pracuje ako predseda oboch
organizácií, ktoré sa podieľajú na aktívnom
spoločenskom živote seneckých dôchodcov.
Štefan Dimitrov- člen miestnej skupiny
Slovenského rybárskeho zväzu, v súčasnosti jeho
predseda
a viceprezident
Slovenského
rybárskeho zväzu pri rade SRS v Žiline. Aktívne
sa podieľa na rozvoji a činnosti MsO SRZ a na
ochrane a tvorbe životného prostredia.
Jozef Bordáč- za
činnosť v dobrovoľnom

dlhoročnú aktívnu
požiarnom zbore

v Senci, za príkladnú prácu pri budovaní
požiarnej zbrojnice, pri výcviku a za vernosť.
Mgr. Gabriel Skriečka- za vysoký podiel
angažovanosti pri organizovaní kultúrneho
života v meste, za výbornú prácu riaditeľa ZUS,
ktorá pod jeho vedením získala vysoký kredit
v rámci Slovenska a dobré meno aj v zahraničí.
Jozef Raicsánviza
organizovanie
kultúrneho
života
maďarsky
hovoriacich
občanov mesta, za aktívnu prácu v mestskej
organizácii CSEMADOK-u, kde pracoval 10
rokov ako jeho predseda a aj dnes pracuje
aktívne vo výbore organizácie.
Pae.Dr.
Edita
Szabováriaditeľka
mestskej
školy
s vyučovacím
jazykom
maďarským.
Je
aktívnou
členkou
a funkcionárkou zväzu maďarských pedagógov
na Slovensku, publicistka. Má nepopierateľnú
zásluhu
na
kvalitnej
výchove
detí
v predškolských zariadeniach.
MUDr. Eva Podivinská- za aktívnu prácu
v prospech občanov mesta, ktorú vykonáva ako
lekárka, ale aj bývalá niekoľkoročná poslankyňa
mestského zastupiteľstva.
Margita Poláková- pracovníčka mestskej
knižnice, obetavo pracuje na rozvoji osobnosti
čitateľov organizovaním besied pre čitateľov
a sama sa podieľa na udržiavaní stále vysokého
počtu čitateľov.
Sandra Trabáková- študentka gymnázia
Antona Bernoláka v Senci, členka plaveckého
oddielu TJ Slávia STU Bratislava. Je juniorskou
reprezentantkou Slovenska, má perspektívu
zúčastniť sa OH 2004 ako členka tímu „OH
nádeje".

Apríl 5.-12.
Majstrovstvá sveta
stredoškolskej mládeže v
stolnom tenise.

V dňoch 5. - 12. apríla sa v hale Transpetrol v hoteli
Družba na Slnečných jazerách konali Majstrovstvá sveta
v stolnom tenise stredných škôl. Na ich realizácii sa
podieľali Medzinárodná federácia športu na školách
a Slovenská asociácia športu na školách. Zúčastnili sa
ich študenti z Českej republiky, zo Slovenska, Anglicka,
v

Belgicka, Cíny, Bulharska, Francúzska, Brazílie,
Grécka, Izraela, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny,
Holandska, Portorika, Tchaiwanu, írska, Luxemburska,
Poľska a Lotyšska. Spolu 61 trénerov s 251 zverencami
a 26 rozhodcov.
Senec hostil mladých ľudí z 20 krajín sveta, ktorým sa
naše mesto páčilo a cítili sa v ňom veľmi dobre. Ich
vystupovanie bolo na vysokej úrovni a ich športové
výkony dostali do varu mnohých divákov, medzi
ktorými bolo veľa mladých ľudí - žiakov a študentov
seneckých škôl.
Favoritom boli reprezentanti Cíny, ktorí vybojovali
takmer všetky prvé miesta.

Deň detí

V tomto roku sa pozornosť na senecké deti
sústredila vo viacerých organizáciách. Na
usporiadaní netradičnej oslavy sa podieľali
potápačský klub Piccard, mestská polícia, SCR,
záchranné zložky a občianske združenia.
Pozornosť detí zaujali prezentáciou svojej činnosti,
deťom dali možnosť podieľať sa na týchto
ukážkach osobne a tak ukázali, že voľný čas sa dá
organizovať aj užitočne a zmysluplne. S veľkým
ohlasom sa preto stretli u všetkých žiakov
základných škôl.

Ocenenie žiakov
a študentov
seneckých škôl

Vychovať z človeka čestného občana,
hrdého na svoje mesto a ochotného
preň čosi vykonať pomáha aj každoročné
prijatie tých, ktorí to dokážu už v žiackych
a študentských rokoch. Komisia rozvoja
vzdelávania zostavila prísne kritériá aj pre tento
rok- prvé miesto v okresnom kole, prvé tri
miesta v krajských kolách, umiestnenie
v celosvetových kolách olympiád,
v predmetových a športových súťažiach.
Uvádzam mená ocenených s vierou, že sa s nimi
v budúcnosti určite stretneme.
ZŠ na Tajovského ulici
Marián Volovár, Ladislav Mazúch, Kristína
v

Spálová, Martin Lindák, Milan Safranka,
Šimona Hortáthová, Matej Horváth, Veronika
Pálová, Tomáš Mätúšek, Magdaléna Chobotová,
Darina Tuššová, Radoslav Radványi, Barbora
Knapová, Michal Krajčovič a Mária Vosková.
ZŠ na Mlynskej ulici
Dávid Varga, hádzanárske družstvo žiakov, 7.C
v

a 5.B- Zdatné deti a Emília Cepelová.
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Eva Strešňáková, Dávid Szarka, Beatrix
Vargová, Viktória Zelenecká, Peter Horváth,
Tomáš Szabó, Norbert Spót, Róbert Kováč,
Katarína Slobodová, Szilvia Slobodová, Zuzana
Ballánová, Zsolt Mészaros, Csaba Gábriš,
Tomáš Lorincz, Judita Bárdosová, Viktória
Ballánová a Gabriel Szabó.

Základná umelecká škola
Kristian Olah, Ilja Takács, Maroš Kurucs, Lucia
Sarmírová, Katarína Trnavská, Katarína
Madarászová, Klaudia Sarmírová, Katarína
Vitteková, Alexandra Melišová, Monika
Strmenská, Lucia Madarászová a Gabriela
Spureková.
Gymnázium A. Bernoláka
Sandra Trabáková, Katrína Rášová, Soňa
Pešková a Jana Jurčová
Gymnázium A. Molnára
Zoltán Farkaš, Pavol Matúš, Veronika Gorfelová
Monika Nagyova, Judita Szaboová, Annamaria
Kissová, Ladislav Gýulás, Ilona Róthová,
Margita Némethová, Veronika Jávorková

KOBA Senec

Ani
najvernejší
priaznivci
nášho
futbalu
pravdepodobne neverili, že futbal v Senci bude mať
niekedy možnosť prezentovať sa v dobrom svetle
v Slovenskom pohári.
Aj keď niektoré výsledky
z predchádzajúceho roka boli pomerne dobré, ten
tohoročný sa s nimi nedá porovnať. Koba sa prebojovala
do finále, kde sa stretla s mužstvom Matadoru Puchov,
účastníkom slovenskej Mars Superligy. Úspech bol o to
väčší, že na ceste do finále prešli Senčania cez takých
súperov ako je Inter Bratislava, Bardejov, Ružomberok
alebo Spartak Trnava. Pri návrate z Považskej Bystrice,
kde sa finálový zápas odohrával, vítali futbalistov mnohí
obyvatelia spolu s primátorom p. Elšíkom. Na
nečakanom, no príjemnom úspechu mali podiel nielen
hráči, ale aj vedenie klubu:
Daniel Bartko - prezident klubu
Stanislav Krajč -viceprezident
Ladislav Molnár - tréner
Dušan Keketi - tréner brankárov
Stanislav Koch - asistent trénera
MUDr. Miroslav Babiak - lekár
Vladimír Knap-masér
Hráči
Štefan Kollár,
Ján Belica
Patrik Volf
Zdenek Beňo
Martin Lukáč
Rastislav Sendecký
Radoslav Bella Ľubomír Guldan
Rastislav Hevessy Vladimír Rožník
Erik Takáč
Marek Lukáč
Andrej Hesek
Ľubomír Antal
Stanislav Koch ml.
Tomáš Bartko
Mário Krajč
Nečinili sa len seniori FC KOBA Senec.
Významní úspech dosiahli aj starší dorastenci,
ktorým sa podarilo prebojovať sa do 1. ligy preto
pri odovzdávaní pamätných medailí seniorom
nechýbal ani tréner dorastencov Vladimír Bertok
s kapitánom mužstva Rolandom Katonom.

Kruhový objazd na
Bratislavskej ceste

Na križovatke ciest Bratislavská- PezinskáSvätoplukova a Jánošíkova prichádzalo veľmi
často k dopravným nehodám, ktoré mali často
ten najhorší koniec. V letných mesiacoch, keď
do mesta prichádza množstvo turistov, sa táto
križovatka
podpisovala
na
spomaľovaní
premávky. Problém mal riešiť kruhový objazd,
ktorého projekt bol schválený Štátnym fondom
cestného hospodárstva. Všetky náklady boli
pokryté zo štátneho fondu.

50. Výročie postavenia
evanjelického chrámu
- 23. jún

Prví evanjelici a.v. boli príslušníci
pri sťahovaných nemeckých remeselných
rodín, ktorí nemali kostol ani vlastného
farára. Ten sem prichádzal len občas, aby
sa mohli aj v Senci uskutočniť služby
Božie.
Aj keď Obecná rada darovala
evanjelikom pozemok na výstavbu kostola
ešte v roku 1929, jeho výstavba započala
až o 21 rokov.
8. novembra 1952 bola výstavba
kostola ukončená a kostol bol za
prítomnosti mnohých hostí vysvätený.
V súčasnosti k seneckému evanjelickému
zboru patria ešte tri fílie- Nový Svet,
Hurbanova Ves Veľký Biel.
23.
júna
sa
v jubilujúcom
evanjelickom
chráme
uskutočnili
slávnostné služby Božie za prítomnosti
významných hostí. Svojou prítomnosťou
ich poctili Mgr. Dušan Kováčik, Doc. Th
Dr. Štefan Gažík, Prof.Th.Dr. Igor Kišš
a primátor mesta ing. Jozef Elšík.
Význam udalosti podporili mladí
umelci a spevácke zbory zo Senca
a Sládkovičova.
Prípravu dôstojnej oslavy 50.
výročia postavenia evanjelického kostola
v Senci pripravil Senecký pán farár Th.Dr.
Dušan Ondrejovič so svojimi obetavými
farníkmi.

Okres Senec a jeho
priatelia 4. ročník
21.-23. júna

Už na štvrtom ročníku medzinárodného mládežníckeho
turnaja sa zišlo do Senca takmer 1700 mladých aktívnych
futbalistov s trénermi a vedúcimi mužstiev a tí najmenší
dokonca aj so svojimi mamami. Prišli z viacerých
slovenských miest ale aj z Francúzska , Nemecka,
Maďarska, Poľska, Chorvátska a z Čiech.
Na turnaji bojovalo 82 mužstiev z toho bolo 56 zo
Slovenska a 26 zo zahraničia. Reprezentovali 32 klubov.
Spolu odohrali 192 stretnutí.
Turnaj sa konal pod záštitou ministra školstva SR pána
Petra Ponického, predsedu SFZ , prednostu OÚ v Senci,
predsedov Bratislavského a Oblastného FZ, starostov obcí
okresu, primátora mesta Senec a ZS na Tajovského ulici
v Senci.

Karneval 2002

28. jún- deň, keď sú v našom meste ľudia
navyknutí na niekoľko zaujímavých a pôsobivých
akcií. V školách sa hodnotí celoročná práca žiakov
a študentov, pripravuje sa veľký letný karneval,
večerný ohňostroj a spoločná zábava pri hudbe.
Bolo to tak aj v tomto roku. Deti išli do škôl v
očakávaní. Tešili sa nielen na karneval, ale aj na dva
mesiace prázdnin. Nikto z nich netušil, že o niekoľko
hodín budú mnohí z nich plakať. Nespôsobilo to zlé
vysvedčenie, ale dážď, ktorý chcel zničiť možnosť
ukázať sa v oblečení, ktoré si deti s rodičmi, s pani
učiteľkami a vychovávateľkami pripravili.
Ale naše mesto, akoby mala rada aj príroda.
Necelú hodinu pred začiatkom karnevalu dážď ustal,
ulice začali ožívať, hrala hudba a masky sa ponáhľali
na zoradište.
Nápaditosť a pestrosť masiek, veselosť a radosť
prizerajúcich sa zahnali chmáry. Tie sa však predsa
vrátili. Vtedy už bola v plnom prúde diskotéka, zhasli
posledné svetlá ohňostroja. Napriek tomu bol aj
tohtoročný karneval krásny. Znovu sa stretli obyvatelia
mesta, spoločne sa zabavili, porozprávali sa,
pospomínali si. Môže byť niečo krajšie? A víťazné
masky? Tie boli všetky, no najväčší úspech
u hodnotiacej poroty mali: Asterix , Obelix
a Panoramix s ďalšou postavou filmového plátna.
Víťazi sa zúčastnili na veľkom letnom karnevale
v spriatelenom meste Senj.

Detský spevácky
zbor Radosť

15. výročie: 15. septembra sa pri
príležitosti 15. výročia vzniku detského
speváckeho súboru Radosť konal veľkolepý
koncert. Bol prierezom celého doterajšieho
snaženia jeho členov a všetkých obetavých ľudí,
ktorí s deťmi pracujú. Mnohé z detí, ktoré
v súbore začínali, sú dnes už dospelí ľudia,
ktorých životná dráha sa uberá umeleckým
smerom. Za všetkých prišla svojím vystúpením
pozdraviť členka Divadla A. Bagara v Nitre
Klaudia Kolembusová.
Na vystúpení privítali aj známeho
slovenského speváka Jozefa Benedika, ktorý sa
k spolupráci s Radosťou rád priznáva.
Koncert svojou prítomnosťou poctili aj
viacerí zahraniční hostia z miest, s ktorými
spolupracuje naše mesto a kde je súbor častým
hosťom.
Súbor je známy svojimi vystúpeniami
nielen na Slovensku ale aj v Rakúsku ,
Nemecku,
Maďarsku,
Taliansku
a vo
Francúzsku. Do jeho bohatej činnosti patrí aj
spolupráca s rozhlasom a televíziou, nahrávanie
MG a CD, pravidelné koncerty pre Senčanov
a hlavne bohatý spoločenský v kolektíve, kde sa
nájde čas na spoločnú zábavu a šport.
Slová vďaky boli naozaj zaslúžené.
Poďakoval sa duchovný otec zboru p. Jozef
Lančarič, pán primátor a vlastne všetci tí, ktorí
sa koncertu zúčastnili.
Preto k ďakovaniu patrilo aj želanie, aby
dar ducha, sila a zdravie neopúšťali zakladteľa
Radosti pána Františka Podolského, ktorý zbor
celých pätnásť rokov viedol.

Kruhová križovatka
v

na Šamorínskej ceste,

Jedným z najvhodnejších riešení dopravnej situácie
na nebezpečných križovatkách je kruhový objazd.
Spomaľuje rýchlosť jazdy a upozorňuje vodičov na zvýšenie
opatrnosti.
Preto na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva
sa pristúpilo k takémuto riešeniu aj na križovatke ciest 1/61*
a IIí?503'? teda na Nitrianskej a Šamorínskej ceste, ktorá bola
do októbra tohto roku , ktorá bola do októbra tohto roku
známa ako „Križovatka smrti".
Stavbu realizoval podnik Cesty Nitra OZ Trnava.
Verme, že konečne bude viriešená bezpečnosť účastníkov
cestnej premávky aj v tejto lokalite.

Dni osláv 750.
História nášho mesta sa datuje od 1. známej
výročia prvej písomnej písomnej zmienky o ňom, je to listina Palatína
zmienky o meste Senec a bratislavského grófa Rolanda z 25. novembra
1252, v ktorej je uvedená zem vedľa obce Zemch
(terraiuxta villae Zemch) v súvislosti
s vytyčovaním chotárnych hraníc zeme Chondol
(Tureň), riečkami Beleder, Zijlod, Gelengus, zem
Bocorus, jazero Morodek a zem dvorňičanov
Zwunch. Listina sa nachádza v archíve
bratislavskej kapituly.
Odvtedy uplynulo 750 rokov. Pretože
v histórii je takéto obdobie len krátkym úsekom,
znamená to, že aj naše mesto je mladé. Mladé
v myslení a v samotnej existencii. Neustále sa
mení a rastie do krásy. Raz rýchlejšie, inokedy
pomalšie.
Svoj významný sviatok si obyvatelia mesta
pripomínali na mnohých podujatiach počas celého
roka. Vo februári (25.2.) bola v MsKS inštalovaná
výstava venovaná dobrovoľným požiarnikom.
Návštevníci sa mali možnosť prostredníctvom
zaujímavých exponátov zoznámiť s preventívnou
a zásahovou činnosťou tejto skupiny.
Veľký záujem o športovú činnosť v našom
meste v minulosti aj dnes dokumentovala výstava
o histórii športu v Senci. Dominoval futbal
a hádzaná, ale nezabudlo sa ani na zápasenie, tam
sme mali aj úspešného zástupcu na majstrovstvách
Európy a na olympiáde v Melbourne, volejbal
a jachting. Zostavovateľky výstavy však
reprezentovali aj ďalšie športy bohatým
dokumentačným materiálom.

V znamení osláv mesta sa niesla aj výstava
prác žiakov ZUŠ Senec spojená so slávnostným
koncertom. Koncert bol zavŕšením akcií
v

Celoslovenského festivalu ZUS, ktorého
prehliadka dramatickej tvorby sa konala u nás.
Všetky akcie v rámci kultúrneho Seneckého
leta mali takisto slávnostný nádych.
Na otváracom programe vystupovali
senecké deti, známe slovenské hudobné skupiny,
ale i zahraniční hostia. Súčasťou otvorenia
Seneckého leta bola i balónová Fiesta, počas
ktorej štartovali balóny z miest, ktoré boli
dostupné všetkým záujemcom a tí sa navyše mohli
zúčastniť na niektorých letoch.
Vyvrcholením osláv bol týždeň od 14. do
20. októbra. Sprevádzal ho jarmok umeleckých
remesiel, počas ktorého na Lichnerovej ulici
predstavovali svoju prácu ľudoví umelci. Na
spestrenie účinkovala folklórna skupina Cíferanka.
V ten istý deň bola otvorená výstava „Čriepky
z histórie mesta". Slávnostnú atmosféru dotvorilo
vystúpenie Myzesovho kvarteta. Výstava bola
spracovaná na vysokej rovni, poskytla
návštevníkom obohacujúci pohľad do minulosti
nášho mesta. Každý návštevník a bolo ich
nespočetne veľa mal možnosť porovnať našu
minulosť a prítomnosť. Výstava sa stretla
s veľkým záujmom hlavne žiakov seneckých škôl,
ale aj návštevníkov nášho mesta.
15. októbra spríjemnila slávnostné dni
svojim vystúpením dychová hudba Senčanka.
V ten istý deň boli otvorené XXXIII. Dni Szenci
Alberta Molnára. Deň zavŕšil slávnostný večerný
program v MsKS, na ktorom účinkovali zahraniční
hostia.

16. október bol venovaný seneckej kultúre.
Na vystúpeniach sa striedali žiaci ZUS ,
speváckeho zboru Radosť a tanečníci zo súborov
Eso a Setas. V nasledujúce dva dni sa prezentovali
spriatelené mestá Mosonmagyarovár , Parndorf
a Senj, ktorí predstavili svoje kultúrne súbory
a ponúkli gastronomické špeciality. Zároveň ZS
z Parndorfu prezentovala svoj výchovnovzdelávací proces.
Vyvrcholením oboch dní bol už
neodmysliteľný ohňostroj.
Na nasledujúci deň - 19. októbra vyvrcholili
oslavy slávnostným galaprogramom
s nezabudnuteľným vystúpením súboru Radosť,
speváka Jozefa Benedikta, skupiny Backwards
a súboru Diabolské husle Jána Berkiho Mrenicu.
Posledný týždeň osláv bol vyvrcholením
snaženia obetavých členov komisie na prípravu
osláv , snaženia organizácií a zariadení v meste
a zároveň bol prehliadkou vysokej kultúry, umenia
a lásky k svojmu mestu.
Slávnostná zvučka

K oslavám výročia mesta skomponoval
profesor Bohuslav Trnečka slávnostné fanfáry.
Jeho krátke dielo malo prispieť svojimi tónmi
k zvýrazneniu slávnostnej chvíle. Tento zámer sa
skutočne podaril. Majestátny zvuk fanfár akoby
na jednej strane pripomínal ťažké roky
v začiatkoch mesta a na druhej strane víťazný
prerod do dnešnej podoby. Je oslavou mesta a
jeho obyvateľov.

Neodmysliteľnou súčasťou osláv boli už tradične, každoročne sa konajúce
Dni Alberta Molnára Szenciho, ktorých rozsah i kvalita predčili všetky
doterajšie a boli dôstojným zavŕšením 750. výročia založenia nášho mesta.
Usporiadateľom sa podarilo do bohatého programu, ktorý trval vyše mesiaca,
zaradiť a prezentovať takmer všetky žánre umenia, či hudby, literatúry,
dramatického umenia, ale i maliarstva. Nemožno nespomenúť ukážky
renesančnej a barokovej hudby v podaní súboru GAUDIUS zo Samorína,
hudobné obrazy z minulosti v podaní Istvána Reitera st. a Istvána Reitera ml.,
krst CD platne pre deti umelkyne Agnes Bárdos, literárny večer s básnikmi
Vojtechom
Kondrótom
a Sándorom
Galom,
organový
koncert
v rímskokatolíckom kostole a mnoho iných sprievodných podujatí,
usporiadaných na základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom
maďarským. Pri tejto príležitosti ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
prijala slávnostné meno významného seneckého rodáka Alberta Molnára
Szenciho.
Škola s dlhoročnou tradíciou vychovala už mnoho významných osobností.
Pýchou sú získané ocenenia terajších i bývalých študentov na
medzinárodných
súťažiach.
Spomeniem
strieborné
medaily
na
medzinárodných olympiádach - Barta Katalin v Austrálii v chémii a Rakyta
Peter tohto roku v Indonézii vo fyzike.
Ďalšou významnou udalosťou nášho mestečka v tomto roku bola oslava 100.
výročia posvätenia sochy Panny Márie Lurdskej spojená so slávnostnou
svätou omšou a procesiou, usporiadaná maďarskou katolíckou komunitou.

Slávnostná svätá
Omša

Pri príležitosti 750. výročia mesta Senec
sa v rímsko - katolíckom kostole Sv. Mikuláša
konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval
v

v

Andrej Sottník, dekan - farár zo Sále. Na svätej
omši boli posvätené mestské insígnie, mestská
zástava a erb.
Seneckí veriaci si takto uctili svoje mesto
a svojou prítomnosťou a modlitbou mu zaželali
ďalší úspešný rozkvet.

Obyvateľstvo

V roku 2002 sa jasne prejavil pokles populačnej
krivky aj v Senci. V priebehu roka prišlo na svet len 91
novorodencov. Zomrelo 131 obyvateľov, medzi ktorými sú
zarátaní aj prechodne ubytovaní. Manželstvo uzavrelo 67
mladomanželských párov.

