Komunálne voľby
6. - 7. XII. 2002

Na voľbách primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva sa
z 11 530 oprávnených voličov zúčastnilo 4. 767, čo je
v prepočte len 41 %.
Za nových poslancov boli zvolení:
Volebný obvod č. 1
1 .Gyula Bárdos
2.Mgr. Ivan Fendek
3.Ladislav Nádaský
Volebný obvod č. 2
1 .MUDr. Marián Príbelský
2.František Podolský
3.Mgr. Pavol Škovránek
Volebný obvod č. 3
1 .Ing. Ján Maglocký
2.Helena Nemcova
3.Ing. Gašpar Józan
Volebný obvod č. 4
1 .MUDr. Emese Dobošová
2.1ng. Peter Zváč
3.Mgr. Peter Chríbik
Volebný obvod č. 5
1 .Ing. Mária Podolská
2.Rezsó Duray
3.Ing. Ján Winkler
Volebný obvod č. 6
1 .Ing. Gabriel Agárdy
2. Gabriela Németh
3.Mgr. Rudolf Galambos
4.Ing. Jozef Olas
Novozvoleným primátorom mesta je Ing. Karol Kvál.
Na prvom zasadnutí zvolili poslanci zástupcu primátora pani
Helenu Nemcovu, členov mestskej rady a zriadili jednotlivé
komisie.

Nové vedenie
Oú v Senci

Po minuloročných voľbách prišlo k zmene aj na poste
prednostu OÚ v Senci. Dovtedajší prednosta RSDR Jozef
Hajdúch bol zvolený za starostu v obci Rovinka.
Na uvoľnené miesto prednostu bola menovaná jeho
dovtedajšia zástupkyňa, Ing. Mária Takácsová, ktorá do
novej funkcie nastúpila 1. februára 2003.

Referendum
o vstupe do EÚ

V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa obyvatelia Slovenskej
republiky rozhodovali, či dať svoj hlas vstupu našej krajiny
do Európskej únie.
V našom meste sa na referende zúčastnilo 6. 497,
55.33 % právoplatných voličov. Vstup Do EÚ podporilo 6.
221 z nich, čo je
95. 75 %, proti bolo 210, teda 3. 23 %. Referendum sa
konalo v 9 volebných okrskoch.
Predreferendová kampaň začala 11. apríla a účasť
voličov na referende ukázala, že bola úspešná.
Väčšina voličov bola spomedzi mladých ľudí, ktorí za
vstupom vidia novú perspektívu, starší voliči sa zhodli na
rovnakom názore: Robíme to pre mladých.

Senecké leto

Senecké leto začalo oficiálnym otvorením letnej
turistickej sezóny 14. júna 2003. Na Slnečných jazerách
vystúpila celá plejáda domácich a zahraničných umelcov. Na
svoje si prišli všetci návštevníci, od najmenších až po
najstaršie ročníky.
Nie je jednoduché zabezpečovať program tak, aby bol
skutočne na úrovni a aby si v ňom každý niečo našiel.
Potrebuje to veľa snahy, jednaní a nakoniec aj fyzickej práce.
Tento rok sa to pracovníkom Mestského kultúrneho strediska
skutočne podarilo.
K úvodným letným atrakciám v meste patrí už
„tradičný" letný karneval. Aj tento rok hýril množstvom
nápadov a pestrými maskami. Mal však opäť chybu, ktorá
ho sprevádzala od jeho počiatku. Má maskota, má vlajku,
ale stále má veľa tých, ktorí nie sú schopní vstúpiť samotní
do víru masiek, zabudnúť na všedné dni a zabaviť sa.
Zostáva len veriť, že raz bude masiek aspoň toľko, čo
prizerajúcich, aby bol karneval naozaj náš.

Megaturnaj Senec
a jeho priatelia

Leto v meste už bolo v plnom prúde, keď okrem
bežných letných návštevníkov zavítala na 6. ročník veľkého
mládežníckeho turnaja viac ako tisícka detí. Tvorili 56
družstiev zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Maďarska
a Chorvátska.
Počas turnaja bolo odohraných 146 zápasov. Víťazstvo
si vybojovala prípravka B a mladší žiaci B, striebro získali
starší žiaci A a prípravka A - hráči ŠK SFM.
Najlepším strelcom vo svojej kategórii sa stali Marcel
Rigo, Maroš Polák a David Zámečník, najlepším hráčom bol
Marko Cingel a brankári Radovan Olasz, Lukáš Matlák
a Filip Kováč. Možno o niekoľko rokov budeme tieto mená
počuť znovu.
Jednotlivé zápasy rozhodovali prvoligoví rozhodcovia.
Na turnaji sa zúčastnil aj primátor ing. Karol Kvál, štátny
v

tajomník MS SR László Szigeti, predseda SFZ Andrej
Machovič, sekretár SFZ Mikuláš Bojko, prezident SFM Ing.
Alexande Matlák, rodičia a mnohí priaznivci mládežníckeho
futbalu.

Spoločný obecný úrad

Prípravy prechodu kompetencií zo štátnej správy na
samosprávy sa dotkli aj nášho mesta, ktoré vytvorilo spolu
s okolitými obcami Boldog, Reca, Nový Svet, Čataj, Igram,
Kaplna, Kráľova pri Senci, Hrubý Súr, Kostolná pri Dunaji,
Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Nová Dedinka, Hrubá
Borša a Tureň spoločný obecný úrad. Do kompetencií takto
utvoreného SOU patrí územné plánovanie a stavebný
poriadok, ochrana prírody a krajiny a pozemné komunikácie

Štrajk učiteľov
20. jún 2003

Zmeny spoločensko-ekonomických podmienok v našej
vlasti sa prejavili vo všetkých sférach života. Neobišli ani
školstvo.
Narastajúce problémy v školách zasiahli žiakov aj učiteľov.
Nedostatok finančných prostriedkov sa odrazil na počte
a kvalite učebných pomôcok, na nedostatočnej údržbe
školských budov a na ich bezpečnosti. Učitelia sa dostali na
najnižšiu možnú úroveň miezd za vykonávanú prácu.
K zlepšeniu tohto stavu neprospeli ani rokovania
odborárskych funkcionárov s vládou. Táto situácia priviedla
školských zamestnancov až k štrajku, na ktorom sa zúčastnili
aj seneckí učitelia.

Cena mesta Senec

26. jún 2003 bol slávnostným dňom pre štyroch
obyvateľov mesta, ktorí svojim postojom, svojou prácou
a zanietením prispievali k rozvoju mesta Senec a upevňovali
jeho dobré meno nielen v meste, ale aj v blízkosm
i vzdialenom okolí.
Ocenenou za dlhoročnú prácu pedagogickú činnosť
bola učiteľka Základnej umeleckej školy, vynikajúca
pedagogička, výnimočný človek, milujúci svoju prácu, Mgr.
Helena Cajková. Pod jej vedením vyrástli mnohí vynikajúci
recitátori a mnohí mladí ľudia milujúci krásne slovo
a ochotní sa ním prihovárať ostatným.
Bez ďalšej ocenenej MUDr. Evy Hučalovej si
obyvatelia mesta nevedia predstaviť mestskú a okresnú
v

organizáciu Červeného kríža. Dlhodobá členka Slovenského
červeného kríža, predsedníčka územného spolku.
Skromná na jednej strane a obetavá na druhej strane.
Ocenenie dostala práve za to, že vždy vie nájsť správnu cestu
k tým, ktorí najviac potrebujú pomoc.
Pán Mgr. Peter Kovács bol pedagógom na Základnej
škole Alberta Molnára v Senci, kde niekoľko rokov pôsobil
aj vo funkcii riaditeľa. Ocenenie obdržal za svoje dlhoročné
výsledky na výchove a vzdelávaní mladej generácie na škole
s maďarským vyučovacím jazykom.
Za zásluhy v práci s mládežou bol ocenený aj vedúci
mládežníckeho speváckeho súboru pán Róbert Kollárik.
Obyvatelia mesta ho poznajú najmä ako organistu v rímsko
katolíckom kostole. Ocenenie odovzdal primátor mesta, Ing.
Karol Kvál.

AQUAPARK
(júl - august)

Senec sa nachádza v pásme tektonického zlomu,
v okolí ktorého sa nachádzajú pramene termálnej vody. Pred
viac ako 10 rokmi bol v tesnej blízkosti zrealizovaný
geotermálny vrt na zistenie prítomnosti termálnej vody
v tejto lokalite.
Termálny vrt meria 1350m Bondarenkovej hĺbky.
Teplota vody je 45-46° C s výdatnosťou 201itrov vody za
minútu. Bol otvorený v roku 1981 a odvtedy voda odteká bez
akéhokoľvek využitia.
Bolo obrovskou škodou, že vrt nebol využitý na
rekreačné, prípadne i iné účely. Slnečné jazerá by boli stúpli
na atraktívnosti, lebo vďaka teplej vode by sa bola predĺžila
letná turistická sezóna. Nedostatok finančných prostriedkov
neumožnil využitie termálnej vody, voda vytekala do okolia
prameňa, ten samotný chátral, vznikal zával.
Pred niekoľkými rokmi prišla však s ponukou spoločnosť
Aquathermal, ponúkajúca repasáciu vodného zdroja
a výstavbu aquaparku. V auguste sa začalo s výkopovými
prácami. Spoločnosť predpokladá, že za priaznivých
podmienok by mala byť výstavba ukončená do budúcej
letnej sezóny.

Národné futbalové
centrum

Futbal je najmasovejším športom. Hrajú ho malé deti,
žiaci, dorastenci, dospelí aj seniori. Tvoria kolektívy, ktoré si
navzájom rozumejú a majú spoločný cieľ.
Keď pred niekoľkými rokmi vznikol Program Goal,
prezentovaný Medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA,
nikto v Senci netušil, že sa bude týkať aj nášho mesta.
Vďaka správnym diplomatickým krokom
predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu SFZ sa na
Slovensko dostali financie na podporu futbalu. Nebolo to
jednoduché, aby sa dostali až do Senca. A opäť vďaka
ďalším krokom padlo rozhodnutie o vybudovaní Národného
futbalového centra práve u nás.
6. septembra 2003 bolo NTC otvorené za prítomnosti
významných osobností slovenského futbalu, pánov Františka
Laurinca, predsedu SFZ, Dušana Tittela, generálneho
manažéra SFZ, pána Jozefa Vengloša - futbalového teoretika
a hlavne trénera futbalového národného mužstva.
Najvážnejšími hosťami boli Joseph Sepp Blatter - prezident
Medzinárodnej futbalovej federácie a člen Rady projektu
Goal, Michel Platini, bývalý vynikajúci francúzsky
reprezentant.
Významných hostí prijal v hoteli Senec primátor Ing.
Karol Kvál a poslanci mestského zastupiteľstva.
Otvorenie NFC bolo spojené s celodenným
programom, ktorého vyvrcholením bolo stretnutie
reprezentantov Slovenska a Poľska do 20 rokov.
NTC by malo slúžiť hlavne mladým futbalistom
a zároveň aj športovcom z nášho mesta. Bolo vybudované za
finančnej podpory vlády SR vo výške 45. 000 000 Sk,
FIFA 40. 931 824 Sk, SFZ 40. 316 806, UEFA 4. 028 115
Sk. Mesto Senec prenajalo pozemok na postavenie štadióna
za symbolickú cenu.

Dni Alberta Molnára
Szenciho - 24. ročník

Dni maďarskej kultúry pri príležitosti výročia tohto
významného seneckého rodáka zaručujú každoročne viacero
kvalitných podujatí s pútavým programom. Tentoraz to boli
prednášky s historickou tematikou, s viacerými literárne
činnými osobnosťami. Nechýbala ani výstava maliara
Františka Petrlu a vystúpenie komárňanského Jókaiho
divadla.
Pri tejto príležitosti bol aj MS-Ovoda na Fándlyho
ulici udelený čestný názov MŠ-Óvoda A. M. Szenciho, čím
bola oficiálne uznaná vynikajúca výchovná a vzdelávacia
činnosť tohto zariadenia pod vedením PaeDr. Edity
Szabóovej.

Športová olympiáda

Snaha dať deťom a mládeži možnosť vyskúšať si svoje
schopnosti, vytrvalosť a obratnosť bola po niekoľkých
stretnutiach organizátorov korunovaná usporiadaním 1.
ročníka športovej olympiády. Otcom tohto nápadu bol Mgr.
Vladimír Chríbik, ktorému sa za účinnej pomoci MsÚ,
zanietených učiteľov telesnej výchovy a mnohých ďalších
dobrovoľníkov podarilo zorganizovať štyri krásne dni športu
v meste.
Žiaci seneckých škôl súťažili v kolektívnych športoch
- basketbal, futbal, volejbal, hádzaná, v stolnom tenise
a v atletike. V súťažiach skončili školy v poradí:
1. miesto - Základná škola, Tajovského ul. Senec
2. miesto - Základná škola, Mlynská Senec
3. miesto - Základná škola, A. Molnára Senec
4. miesto - Gymnázium A. Bernoláka Senec
5. miesto - Špeciálna škola Senec
Výsledky tohto zápolenia nie sú až také dôležité, ako
skutočnosť, že sa podarilo zmobilizovať okolo 700
seneckých školákov do športových súťaží. A to bol
u mnohých možno prvý krok k pravidelnému športovaniu.

Pastoračné centrum
V živote platí jednoduchá zásada - staré
a rímsko-katolícka fara ustupuje novému. Aj keď je starých vecí mnohým ľúto, život
sa oklamať nedá a človek sa musí zmieriť. Zmena prináša so
sebou aj niečo nové, potom to už ani tak nebolí.
Tak to bolo aj pri výstavbe novej rímsko-katolíckej
fary, ktorá nahradila pôvodnú starú faru, s narušenou
statikou a vlhkými múrmi.
Výstavba novej fary a pastoračného centra začala
v máji minulého roka podľa projektov architektky Ing.
Katarína Szabovej. Základné investície sa rozrastali
prispením sponzorov, ale aj zbierkou veriacich a grantov vo
výške 1,2 milióna Sk prispelo aj mesto. Stavbu vykonal
Priemstav Levice, s. r. o.. Pomocnú ruku podali mnohí
veriaci a tak spoločné úsilie bolo korunované úspechom vznikla nová fara a pri nej pastoračné centrum. V oboch
prípadoch dôstojné prostredie pre prácu pána dekana a pána
kaplána, na stretávanie sa veriacich, hlavne mladých ľudí,
ktorí v pastoračnom centre budú môcť užitočne a zmysluplne
tráviť voľné chvíle.
11. októbra 2003 prišiel do Senca metropolita
Bratislavsko-trnavskej diecézy - otec arcibiskup Ján Sokol.
Po slávnostnej svätej omši vysvätil priestory novej fary
a pastoračného centra. Neskrýval svoju radosť z toho, čo sa
seneckým veriacim podarilo vybudovať.
Radosť vyjadrili aj bývalí kapláni, pôsobiaci
v seneckej farnosti a samozrejme tí, ktorým bolo toto dielo
určené.
Ďalšou významnou akciou seneckých veriacich bola
rekonštrukcia kaplnky Svätej Trojice pochádzajúca z roku
1718. V tomto roku bola kaplnka slávnostne sprístupnená.
Svätú omšu celebroval dekan seneckej farnosti Ph. Mgr.
Viliam Michalovič.

Spolok seneckých
podnikateľov

Po zmene štátneho zriadenia vznikla v meste
organizácia združujúca domácich podnikateľov. Vedením
združenia podnikateľov v Senci sa stal riaditeľ Kafilérie a.s.,
pán Jozef Valo. Počiatočná aktivita po niekoľkých rokoch
začala klesať. Prezidenta združenia vystriedal nový
kandidát, mladý ambiciózny Ing. Tibor Tóth. Na
tohtoročnom valnom zhromaždení bol zvolený za nového
v

prezidenta spolku jeho dovtedajší viceprezident pán Štefan
Kolláth.
Za úlohy si stanovili koordinovaný postup
podnikateľov Senca pri rozvoji mesta a spolupráca
s komisiami Mestského zastupiteľstva.

Mikulášska tradícia

Mikulášska tradícia v našom meste láka do ulíc na
námestie malých a veľkých obyvateľov. Aj keď Mikuláš
prechádza mestom a navštevuje materské a základné školy,
obdarúva deti cukríkmi, predsa najväčším zážitkom je
chvíľa, keď sa rozsvietil vianočný stromček.
Tento rok boli chvíle čakania na rozžiarený vianočný
stromček spestrené lampiónovým sprievodom, ktorý
symbolizoval radosť v detských dušiach a očakávaný
príchod najkrajších sviatkov roka. Radostné chvíle čakania
na Vianoce vypĺňali viaceré sprievodné akcie:
- vystúpenia speváckych zborov
- vianočná výstava a tvorivé dielne
- predvianočné trhy na ktorých stále chýbajú tradičné
ľudové remeslá
- súťaž o najkrajší výklad a mnohé iné.

Slnečné jazerá
(máj 2003)

Voda Slnečných jazier už niekoľko rokov po
sebe vykazuje vážne znečistenie. Vinníkov je viac. Čisté
svedomie nemajú
nedisciplinovaní chatári, chemické prihnojovanie
a ošetrovanie poľnohospodárskych rastlín na okolitých
poliach, množstvo živočíchov v jazere a mnohé ďalšie
faktory.
Mesto uzatvorilo viaceré zmluvy, na základe ktorých
by malo byť dno jazera zbavené polmetrovej vrstvy kalu,
ktorý zabraňuje samočisteniu vody. Prvým krokom bola
snaha o odsávanie bahna, technológia bola finančne náročná
a nepriniesla očakávaný výsledok.
V minulom roku začali s prípravnými prácami
Bratislavské štrkopiesky, spol. s r. o., ktoré majú pripravenú
novú technológiu na prebagrovanie jazier. Zároveň s ťažbou
štrku v špeciálnych nádržiach by sa mal zachytávať kal,
ktorý by po ošetrení a spracovaní mohol slúžiť ako hnojivo?
V máji prišla ďalšia ponuka od maďarskej firmy
Kórte-Organica, ktorá ponúka čistenie jazier biologickou
cestou. Na jazerá by sa vysadili niekoľkometrové plávajúce
ostrovy rastlín, ktoré by zabezpečili cirkuláciu vody, čo by
znamenalo biologické prečisťovanie. Čas ukáže, ktorá
alternatíva sa na jazerách uplatní a ktorá prinesie skutočný
efekt.
Slnečné jazerá poskytujú možnosť rekreačného pobytu
nielen našim obyvateľom, ale aj mnohým návštevníkom
z celej republiky a zo zahraničia. Vyžadujú preto značnú
starostlivosť týkajúcu sa čistoty vody, ponúkaných služieb
a hlavne bezpečnosti návštevníkov.
Mení sa južná strana jazier, kde SCR začala
s výmenou starých a už nebezpečných stromov - topoľov za mladé , rušia sa staré a nevzhľadné bufety, aby uvoľnili
priestor vkusnej ších novým. Okolo jazier sa s prispením MS
SR buduje cyklotrasa, ktorá má perspektívu pripojenia na
cyklotrasu , ktorá sa buduje medzi Bratislavou, Pezinkom
a Trnavou s napojením na okolité turisticky pútavé lokality.

Kultúra

Aj keď Senec leží v blízkosti Bratislavy, ktorá ponúka

širokú
škálu kultúrnych podujatí, mnohí Senčania si zvykli, že aj
doma môžu prežiť krásne chvíle naplnené umením.
Mestská knižnica nie je zameraná len na požičiavanie
kníh, ale poskytuje záujemcov pomoc pri sprostredkovaní
literatúry z iných knižníc, pomáha deťom pri vyhľadávaní
textov na literárne súťaže, organizuje súťaže, besedy
a posedenia so známymi kultúrnymi osobnosťami.
Pracovníčkam knižnice pod vedením riaditeľky pani Anny
Lieskovej sa práca naozaj darí. Vychovali už množstvo
zanietených detských čitateľov, spomedzi ktorých sa na rok
2003 stala kráľovnou Lea Matláková.
Zaujímavé boli besedy so spisovateľmi - Táňou
Keleovou-Vasilkovou, Belom Tallósim, Jozefom
Dvoŕákom.
Vo výstavnej sieni MsKS boli inštalované viaceré
úspešné výstavy, medzi ktoré patrila výstava prác
účastníkov Medzinárodného sympózia v Patinciach
SYMPAT 1995-2002, výstava maliarky Márie Kotončkovej,
Jozefa Kulačika, výtvarníka Juraja Mojíka, fantastické práce
žiakov Základnej umeleckej školy pod vedením
pedagogičiek Andrei Černej a Mgr. Art. Valérie Tittlovej.
Zaujímavé boli aj výstavy žiakov seneckých škôl
a materských škôl z celého okresu.
V kultúrnom stredisku vystúpili viacerí známi umelci
a umelecké súbory. Pozornosť pútal český spevák Honza
Nedvéd, dychová hudba Senčanka v rámci krajskej súťaže
dychových hudieb.
S obrovským záujmom sa stretávajú koncerty žiakov
ZUŠ, na ktorých sa aj tento rok predstavil tanečný
a literárno-dramatický odbor a tiež koncerty vážnej hudby,
ktoré sa uskutočnili v oboch kostoloch.
Ženský spevácky zbor pod vedením pána Františka
Kolaroviča vystupuje na rôznych oslavách a tento rok sa už
zúčastnil na okresnej prehliadke speváckych zborov.
Spevácky zbor Radosť má jeden z najpríťažlivejších
repertoárov. Malí aj veľkí speváci dokážu rozdávať radosť
všetkým, a preto ich vystúpenia boli vždy vo vypredanej
sále.
V meste vznikla prvá súkromná autorská galéria, ktorú
otvorila akademická maliarka Jitka Bezúrová s Poetika.

Športová činnosť

V meste sa po celý rok žiaje čulým športovým
životom. Najmasovejším športom športom je futbal.
Senecká KOBA má zástupcov v II. najvyššej slovenskej
futbalovej lige. Mládežnícke družstvá bojujú dokonca vo
vyšších súťažiach spolu s chlapcami z SK SFM.
Tradične výsledkami dobrý šport je armwrestling.
Členovia klubu dosahujú vynikajúce výsledky na úrovni
Slovenska-Martin Ruman, Jana Zauková, Katarína
Pomšahárová, a Rasťo Málek, ale aj na medzinárodných
majstrovstvách.
Je potešiteľné, že sa opäť prebúdzajú v Senci tradičné
športy, ako aj hádzaná a volejbal. Zatiaľ len na úrovni
žiačok a dorasteniek, zostáva veriť, že v budúcnosti to bude
platiť aj pre dospelých.

