
Chronologický prehľad udalostí 

Január: 
1.1.- Nástup Ing. Jarmily Répassyovej do funkcie 
prednostky Mestského úradu v Senci 
1.1.- Prechod na euro 
6.1. -Trojkrálbvé kúpanie 
16.1. -Predstavenie Radošinského naivného divadla 
22.1. - Otvorenie novej pošty 
23.-24.1 - Zápis do 1. ročníka ZŠ 

Február: 11.2. -104. Narodeniny najstaršieho obyvateľa mesta pána 
Mateja Radzu 
27.2. -Vyhlásenie športovca roka 2008 
27.- 28.2. - 2.ročník Medzinárodných majstrovstiev 
v zimnom plávaní 
28.2 - Výstava vín 

Marec: 1.3. - 32. ročník Výstava a ochutnávka vín 
18.3 - Senecká latka - 24. ročník 
18.3 - Okresná prehliadka záujmovej činnosti základných škôl 
19.3 - Úmrtie najstaršieho občana mesta - p. Mateja Radzu 
21.3 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky 
25.3 - Ocenenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 
25.3 - Vyhlásenie výsledkov 1. roč. ankety 

„Žena mesta" - Mgr. Oľga F iireková 
28.3. - Senecká ruka - medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou 
29.3. - Deň otvorených dverí v mestskej knižnici 

Apríl: 3.4. - Stretnutie prvodarcov krvi s primátorom mesta 
4.4. - 2. kolo volieb prezidenta 
6.-7.4. -Tvorivé dielne k Veľkej noci v MsKS a v Pastoračnom 

centre v Senci 
16.4. - Deň poízie 
25.4. - Ekologický deň na „Guláške" 

Cena Mesta 

Máj: 1.-3.5- stretnutie motorkárov - Moto Country Rock Fest 
9.5. - Odhalenie pamätnej tabude Konfederácie politických 

väzňov 
13. - 15.5. - Olympiáda seneckých škôl 
21.5.-KK Mladí záchrancovia CO 
30.5. -103. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru 



Jún: 1.6. -• Deň detí 
3.6. - Ocenenie žiakov primátorom mesta 
5.6. - Celoštátna výstava psov 
6.6. -Voľby do Európskeho parlamentu 
7.6. - 90. Výročie založenia futbalového klubu v Senci 
13.6.-Senecké leto 
19.-21.6. - Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj 
„Okres Senec a jeho priatelia" 
26.6. - Veľký letný karneval 

Júl: 5.7.- Oslavy sviatku Cyrila a Metoda 

August: 1.8.- Festival dychových hudieb 
22.8. Medzinárodný potápačský karneval - 2 .ročník 

September: 12.9. - Bodka za prázdninami so súborom Radosť 
14.9. - Rozlúčka s letom 

19.9. - Európsky týždeň mobility „ Zlepšenie klímy miest" 
27.9. - Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 
27.9.-Kto čo vie 
29.9.-Beh zdravia 

Október: 7.10. - Extrémne teploty 28 - 30' C 
10.10. -Jablkové hodovanie 
23.10. - Koncert k 40.výročiu Dní Alberta Molnára Szencziho 
26.10. - 1 0 . Výročie podpísania zmluvy s Pandorffom 
28.10. - Medzinárodný komorový koncert ZUŠ 

November: 14.11. -Voľby do samosprávneho kraja 
- Výstava k 60.výročiu založenia Csemadoku 

December: 2.-5.12. - Vianočné trhy 
4.12.-Mikuláš 
19.12. -Vianočné dielne v pastoračnom centre 
20.12. -Vianočný koncert speváckeho zboru Radosť 
31.12. - Silvester - rozlúčka so starým a privítanie nového 

roku 

7 



Výstavba 
Dom smútku už niekoľko rokov nespĺňal požiadavky na dôstojnú 

rozlúčku s nebohými. Málo miesta vo vnútorných priestoroch, 
nechránené priestory pred domom smútku a nedokonalé ozvučenie. 
Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. 

Nákladom viac 200 000 eur sa vylepšil interiér, zvýšil sa počet miest na 
sedenie, zlepšili sa celkové podmienky aj vzhľad. Investície mesta prispeli 
k zvýšeniu spokojnosti pozostalých, k dôstojnosti obradov pri poslednej 
rozlúčke ale aj k zlepšeniu vzhľadu Farského námestia. 

Mestu ku kráse a zákazníkom k spokojnosti neprispievala ani pošta. 
Stará budova, stiesnené priestory, nedostatok miesta pre obsluhu za 
priehradkami, to všetko strpčovalo život každodenným aj občasným 
zákazníkom. 

Od 22. januára je to už minulosťou. Hneď v susedstve vyrástla nová 
budova pošty poskytujúca komplexné služby. Zlepšili sa podmienky pre 
zamestnancov. Vítané je aj vybudovanie bezbariérového vstupu. Na 
vybudovanie modernej pošty sa preinvestovalo viac ako 1.3 milióna eur. 
Tým sa však investície nekončili. Po zbúraní starej budovy pošty 
vybudovalo mesto parkovisko pre klientov pošty aj pre návštevníkov 
mesta. Podľa všetkého stavebné práce nie sú ukončené, je potrebné 
vybudovať bezpečnú križovatku. 

Začiatkom roka schválilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
projekt za rekonštrukciu farského námestia. Na jeho prestavbu získalo 
mesto sumu 332 000 eur. Z vlastného rozpočtu prispelo mesto na 
rekonštrukciu 5 % z celkovej sumy. Po ukončení prác sa celkový vzhľad 
námestia podstatne zmenil. Boli vybudované nové chodníky, prístupová 
cesta k cintorínu a vysadená nová zeleň. Obnovená fara, zrekonštruovaný 
dom smútku, upravený vstup do rímskokatolíckeho kostola a upravené 
ústredné priestranstvo tvoria skutočne krásnu časť nášho mesta. Škoda 
len, že nad ním sa týčia budovy bývalého zdravotného strediska, garáže 
po sanitkách a nádvorie plné odpadu z okolitých domov a majiteľov 
uvedených priestorov to netrápi. 

V-priebehu mesiaca apríl boli ukončené aj, reštauračné práce na záchranu sôch 
v ({pstoCe sv. 9/liktiCáša. 

Vaše mesto je živé, čomu nasvedčuje rozrastajúca sa bytová výstavba 
v rámci mesta a hlavne v jeho okrajových častiach v smere na Veľký Biel, 
Tureň a Recu. V týchto častiach vznikli nové ulice, celkovo ich pribudlo 23. 
Názvy väčšiny z nich vychádzajú z miestnych podmienok. V smere na 
Veľký Biel a jeho časť Malý Biel vznikli ulice Čerešňová, Šípková, 
Gaštanová, Trnková, Višňová v smere na Boldog pribudla Jesenná, Zimná, 
Dlhá Agátová, Brezová, Lipová a Orechová. Ďalšie nové ulice sú 
pomenované na ulicu pri Búroši, Pri Štifte, Mesačnú, Hornú, Dolnú, 
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Sereďskú, Turniansku, Stavbársku, ulicu Karola Šišku, Pavla Dobšinského 
a Hany Zelinovej. 

Koncom roka prišla veľmi dobrá správa z Ministerstva výstavby 
Slovenskej republiky. Projekt na revitalizáciu oddychovej zóny bol 
schválený. 

Budú na ňu využité financie z európskych fondov. Novú podobu tak 
dostane amfiteáter, ktorý postupne chátral. Projekt počíta s úpravou 
verejných priestorov s výstavbou detských ihrísk a hlavne 
s rekonštrukciou pódia a hľadiska. 



Obyvateľstvo : Počet obyvateľov v meste postupne narastá. Podpísala sa pod 

to hlavne výstavba rodinných a bytových domov. Význam má aj 

blízkosť hlavného mesta a dostatok pracovných príležitostí priamo 

v meste , jeho okolí, prípadne v Bratislave. 

K 31.decembru 2009 malo mesto 16.528 obyvateľov. Za 

obdobie od l.januára do konca kalendárneho roka sa narodilo 210 

detí, úmrtí podľa záznamov mestskej matriky bolo asi 120, čo jasne 

potvrdilo rast demografickej krivky. V priebehu roka bolo 

uzavretých 96 sobášov, z toho 36 cirkevných, 60 civilných a 7 

manželstiev bolo uzavretých s cudzincom. 

ll.februára sa dožil neuveriteľných 104 rokov pán Matej Radzo. 

Človek, ktorý bol vždy plný optimizmu a radosti zo života. Rok 

2009 bol pre neho posledným rokom života. Len niekoľko týždňov 

po jeho 104-tých narodeninách sa rozlúčil so životom. 

Senec sa neustále rozrastá a to znamená, že počet obyvateľov 

nášho mesta sa postupne zvyšuje. 
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Voľby : 21.marca sa na Slovensku konalo prvé kolo volieb prezidenta. 

Na post hlavy štátu kandidovali Ivan Gašparovič, Iveta Radičová, 

František Mikloško, Zuzana Marti n á ková, Milan Melník, Milan 

Sidor a Dagmar Bollová. Voľby v našom meste prebiehali v 13 

volebných okrskoch. 

Do druhého kola , ktoré sa uskutočnilo 4.apríla, sa dostal Ivan 

Gašparovič, dovtedajší prezident a Iveta Radičová. Aj keď v našom 

okrese získala od voličov vyšší počet platných hlasov, v celkovom 

hodnotení skončila o 11,06% za pánom Gašparovičom, ktorý sa 

stal prezidentom už v druhom volebnom období. 

Počas predvolebného obdobia navštívila pani Radičová naše 

mesto. Pozvali ju členky Top centra podnikateliek. Na stretnutí 

pani Radičová predstavila svoj volebný program. Zúčastnila sa aj 

na výročnej schôdzi ZO SMK. 

Rok 2009 možno označiť za volebný. Už 6.júna pristupovali 

obyvatelia k volebným urnám znova. Konali sa voľby poslancov do 

Európskeho parlamentu. Už tretie voľby v priebehu prvej polovice 

roka ovplyvnili aj účasť voličov. V našom meste odovzdali voliči 

2298 platných hlasov. 

V prepočte hlasov najviac získala SMK, SDKÚ - DS a strana Smer. 

14.novembra pristupovali voliči už štvrtýkrát v roku k volebných 

urnám. Za poslancov Bratislavského samosprávneho kraja 

kandidovali z nášho mesta pani Gabriella Németh, Emese 

Dobošová, Zoltán Polák, Zora Kováčova, Jana Turanská, Štefan 

Vrábeľ, Zdenko Márton, Štefan Páchnik. 

Županom Bratislavského samosprávneho kraja sa stal poslanec 

Pavol Frešo. Poslankyňou sa stala PhDr. Gabriella Németh, ktorá 

kandidovala za koalíciu SMK - MKP, OKS, KDH a SDKÚ - DS. 

Senec tak aj v novom volebnom období bude mať svojho 

zástupcu v predstavenstve samosprávneho kraja. V uplynulom 

volebnom období v tomto orgáne pracovali Ing. Gabriel Agárdy 

a Rezsô Duray, ktorých činnosť priniesla mestu prospech a veľa 

dobrého. 
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Zmena vo funkcii 
prednostu MsÚ : Na začiatku kalendárneho roka vystriedala vo funkcii prednostu 

MsÚ pána Henricha Polakoviča Ing. Jarmila Répassyová. 

Henrich Polakovič pracoval na poste prednostu dvanásť rokov. Za 

ten čas vypracoval spoľahlivý systém činnosti MsÚ systémovo 

venoval pozornosť ochrane životného prostredia, rozvoju bývania, 

školstvu, rozvoju dopravy a infraštruktúry. 

Ing. Répassyová nastúpila do úradu so skúsenosťami, ktoré 

nadobudla v predchádzajúcej práci vo verejnej a štátnej správe 

a počas niekoľkomesačnej práce zástupkyne prednostu na MsÚ 

vSenci. 
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Kultúrny život: Nové priestory v mestskom kultúrnom stredisku a centrum Labyrint 

významnou mierou prispeli k rozvoju kultúrneho života v meste. Vznikli 

zaujímavé priestory pre výtvarníkov, ktorí spolu s fotografmi vSenci 

založili svoj klub, získali zázemie a možnosť prezentovať svoju tvorbu 

v dôstojnom prostredí. 

Vo februári predstavil svoje fotokoláže Gabriel Szakál a Táňa Langerová 

svoje plátna spracované voskovou technikou. 

V marci sa uskutočnila beseda o knihe Muž za ( dirigentským) pultom, 

ktorej autorom je známy dirigent Novej scény Zdenék Macháček. Pri tejto 

príležitosti vystúpili sólisti SND Eva Šeligová a Dušan Jariabek, slovom 

sprevádzal Juraj Sarvoš. Pán Zdenék Macháček v súčasnosti žije a pôsobí 

vSenci. 

Svoje práce predstavila aj Mgr. Beáta Blaščáková, vedúca záujmovo-

umeleckej činnosti v centre Labyrint. 

V marci v rámci Mesiaca knihy usporiadala mestská knižnica viacero 

zaujímavých akcií. Zaujímavá bola Knižná nedeľa, akýsi deň otvorených 

dverí , keď všetkým, ktorí dostali upomienku boli odpustené sankcie, 

záujemcovia sa mohli zapísať do knižnice bez poplatku. 

Záujem o čítanie pretrváva, svedčí o tom aj 67 návštevníkov v daný deň 

a 42 novozapísaných členov. 

V máji vystúpil zbor Radosť pod vedením pána Františka Podolského 

s koncertom ku Dňu matiek. Vystúpenie bolo prijaté s veľkým ohlasom 

vďaka výberu skladieb a nadšeného vystúpenia detí. 

16.Apríla deň poézie na pamiatku narodenia maďarského básnika 

Józsefa Attilu. Mestská knižnica a CSEMADOK usporiadali literárny večer 

v reštaurácii Nostalgia. Hostia, významní predstavitelia maďarskej 

literatúry na Slovensku, básnici Elemér Tóth, István Bettes a Károly 

Fellinger. Literárny večer moderovala Agnes Bárdos, redaktorka 

Slovenskej televízie. V apríli sa predstavilo v seneckom kultúrnom 

stredisku Rockové divadlo z Nových Zámkov s rockovou operou 

„ 56 csepp vér" - 56 kvapiek krvi - o revolúcii v Maďarsku v roku 1956. 

Priestory Labyrintu boli v júni k dispozícii žiakom ZUŠ na Fándlyho ulici 

ktorí sa predstavili širokou paletou svojej tvorby od najmenších až po 

najstarších. 13.júna sa na Slnečných jazerách už od rána schádzali diváci, 

aby si pozreli program Seneckého leta, ktorým sa už tradične otvára 

v meste hlavná turistická sezóna. Okrem Sencanov boli medzi nimi 



návštevníci z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia. Spolu ich bolo 

takmer 20 000. V nádhernom počasí mali možnosť sledovať skvelý 

program, vyskúšať si množstvo atrakcií a v závere sledovať nádherný 

ohňostroj so sprievodnými melódiami Čajkovského Labutieho jazera. 

Pripravil ho Jozef Takáč so svojou firmou Pyrostar. 

Svojou veľkosťou - šírkou a výškou sa stal slovenským rekordom. 

V júni vystúpila v klube Csemadoku - SzMAK herečka 

budapeštianskeho divadla Uršula Holečková. Jej vystúpenie sa stretlo 

s veľkým záujmom. 

Blížil sa koniec školského roka a vytúžené prázdniny. Seneckí žiaci si už 

zvykli na veselú rozlúčku so školou. V školách aj v domácnostiach sa už 

niekoľko týždňov pripravovali masky na karneval. Všetku radosť sa však 

snažil prekaziť dážď. Veľký príval vody asi zastavila túžba tých, ktorí chceli 

ukázať svoje masky. Podarilo sa. Podľa komisára bolo zaevidovaných 3356 

masiek v sprievode, ktorý trval takmer hodinu. Padol ďalší slovenský 

rekord. 

V letných mesiacoch sa dychový súbor Senčanka zúčastnil na 

20.celoštátnej súťaži v Lednických Rooniach. Senčanka si svojím 

vystúpením naklonila divákov aj porotu a obhájila minuloročné Zlaté 

pásmo. Uznanie si získali aj speváčky a hudobníci inštrumentalisti. Pod 

vedením umeleckého vedúceho Róberta Madarásza a dirigenta Jána 

Takáča sa dychovke darí získavať nových poslucháčov a ich srdcia. 

Od 9. do 21.júna bola v priestoroch mestskej knižnice otvorená výstava 

prác maliara Istvána Dúdora. 

V októbri sa Senčania dočkali novej knihy o Senci. Kniha Petra Sedulu 

má názov Senec - putovanie storočím. Autor prostredníctvom fotografií 

zachytáva mesto v podobe, ktorú mladí vôbec nepoznajú, zato starší si na 

mnoho pospomínajú. Knihu pokrstil Ján Budaj. Úspech knihy zaručuje aj 

jej dvojjazyčnosť. 

Zaujímavé bolo aj stretnutie so spisovateľkou Vierou Švenkovou 

v Mestskej knižnici. Začínalo čítaním z jej novej knihy Rozmarné sebalásky. 

Napokon sa rozvinula beseda, v ktorej autorka vyslovila svoj názor na 

čítanie zmysle, že nie je dôležité čítať veľa, podstatné je čítať také knihy, 

v ktorých je ľudská múdrosť. 
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21.októbra zneli opät tóny prijemných melódii v podaní dychovej 

hudby Senčanka, aby potešila tých skôr narodených. Stretla sa , ako inak, 

s úspechom, veď rozdávala radosť. 

28.októbra ožili priestory Labyrintu veľkým počtom poslucháčov. 

Základná umelecká škola pripravila koncert s medzinárodnou účasťou pri 

príležitosti osláv 50.výročia svojho založenia. Okrem domácich žiakov 

účinkovali žiaci zVelkej Bíteše (ZUŠ), z Liszt Ferencz Zeniiskola Gyór, 

Musikschule Margareten Wien a ZUŠ Jozefa Kresánka z Bratislavy. 

V oblasti šírenia kultúry a vzdelávania má svoje špecifické poslanie 

Mestská knižnica vSenci. Erudovaný a aktívny kolektív vedie Anna 

Lieskovská. Koncom predchádzajúceho roka získala od Spolku slovenských 

knihovníkov ocenenie Osobnosť slovenského knihovníctva. 

Knižnica pripravuje besedy a súťaže, ktorých cieľom je snaha o získavanie 

nových čitateľov a medzi deťmi prehlbovať záujem o čítanie 

s porozumením. 

Deti sa v knižnici majú možnosť stretávať s knihami Senčanky Márie 

Čechovičovej, ktorá pre nich napísala knižky Počítač Dodko, Facka, Čertík 

Oškerec alebo Motýľ Ničota. Ich témou sú udalosti, v ktorých sa môžu 

najať všetky deti, čo rezonuje aj na besedách s autorkou. V marci, ktorý je 

dlhé roky Mesiacom knihy, bola činnosť knižnice ešte bohatšia. Mladí 

čitatelia sa zapojili do hľadania skvostov slovenskej literatúry, hľadali 

knihy rozprávok od Pavla Dobšinského. 

Mladí čitatelia sa zapojili aj do 2.ročníka čitateľského maratónu pod 

názvom Čítajme si, čím chceli prispieť k prekonaniu rekordu v počte 

účastníkov v 1.ročníku. 

Vyvrcholením mesiaca bola súťaž o kráľa čitateľov, v ktorej zvíťazil 

Andrej Mókoš zo Základnej školy na Mlynskej ulici. 

Mať sedem alebo desať rokov, znamenalo, že sa deti mohli zúčastniť na 

Noci s Andersenom v mestskej knižnici. Tridsiati odvážlivci si vypočuli 

rozprávanie o rozprávkarovi, pozreli si predstavenie o Karkulke v podaní 

Seneckého ochotníckeho divadla a napokon ich čakala noc v knižnici a v 

„spacákoch" 

22.novembra sa v MsKS stretli na koncerte priaznivci muzikálovej 

hudby. Vystúpili sólisti SND Mária Eliášova a František Ďuriač. 

Aktívny klub SZMAK (Szenczi Molnár Albert klub) si v novembri pozval na 

besedu spisovateľa Jozefa Poóra. Je rodákom z neďalekej obce Réca. Na 

besede odznela aj ukážka z jeho hudobnej tvorby. 



V spolupráci s MO Csemadoku v knižnici predstavili knihu povestí a mýtov 

Matúšova zem Károly Filingera, rozprávkovú knihu Mrkva - záchrankyňa 

života Árpáda Balajtiho. 

Pri príležitosti 30.výročia úmrtia básnika, bývalého seneckého katolíckeho 

kňaza, básnika Jenô Farkasa sa uskutočnil spomienkový večer venovaný 

jeho tvorbe. 

Činnosť knižnice a celého kultúrneho strediska je rôznorodá a nápaditá, 

obohacujúca spoločenský a kultúrny život v meste. 

14.septembra 60 ročný senecký CSEMADOK usporiadal na Slnečných 

jazerách v Senci zábavný večer, Rozlúčka s letom na ktorom vystúpil 

popredný predstaviteľ maďarskej rockovej hudby Gyula Vikidál 

z Maďarska. 

27.september - podujatie - súťaž MO CSEMADOKU v Senci - KTO ČO 

VIE? / Senec hľadá talenty mesta /. Na galaprograme sa zaplnila kinosála 

MsKS. 

23.októbra koncert svetoznámeho umelca - hudobníka - organistu 

Varnusa Xavéra z Maďarska v kostole sv. Mikuláša z príležitosti 40.Dní 

Alberta Molnára Szencziho - XL. Szenczi Molnár Albert Napok. 

November - MO Csemadok v Senci oslávila svoje 60.-e narodeniny 

s veľkolepou výstavou v Mestskom kultúrnom stredisku. Vo výstavných 

miestnostiach Labyrintu. Výstavu o živote a pôsobení organizácie 

vyhotovila a usporiadala Mgr. Art. Zuzana Oros, predsedníčka organizácie 

Júlia Erdélyi, o zbierke materiálov a dokumentov sa pričinili členovia 

výboru. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia Matice 

slovenskej, Združenia Senec a okolie, občania mesta, ktorí si uctili 

pamiatku zakladateľov organizácie. Toto podujatie podporilo Mesto 

Senec a Ministerstvo kultúry SR. 



Dobrovoľný hasičský zbor: 

30.mája prechádzal mestom nezvyčajný sprievod. Paril Dobrovoľnému 

hasičskému zboru, ktorý absolvoval 130.výročie svojho založenia. 

V sprievode sa predstavili jeho členovia, hostia spomedzi profesionálnych 

hasičov, predstavitelia mesta a okolitých obcí. 

Po slávnostnom sprievode, v ktorom hasiči predstavili aj svoju 

najstaršiu zástavu a unikátnu hasičskú techniku z najstaršieho obdobia sa 

uskutočnila súťaž o pohár primátora mesta. Zástava je ručne vyšívaná 

a pochádza z roku 1879, kedy bol hasičský zbor založený. 

Viacerí členovia zboru obdržali vyznamenania. Medailu za mimoriadne 

zásluhy dostal pán Ján Galgóczi, najstarší člen. Páni JUDr. Jozef Minárik 

a Alexander Bordáč boli ocenení za viac ako päťdesiatročnú vernosť 

a Jozef Slávik a Boris Gašpar za 20 - ročnú vernosť. 

Za zásluhy v práci hasičského zboru dostali medailu Ing. Ladislav 

Zelman. Ladislav Nagy, Pavol Stacho, Marcel Ježík, Boris Gašpar, Jozef 

Slávik a František Mókos. 

V priestoroch Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského bola výstava 

tabiel zboru z viacerých výročí, ktorá pripomenula viacerých obetavých 

obyvateľov nášho mesta, ktorí boli ochotní pomôcť vždy tam, kde to ľudia 

najviac potrebovali. 



Školstvo : Len niekoľko týždňov po začiatku kalendárneho roka začína v 
materských a základných školách príprava na nový školský rok. 

Všade sa pripravujú na zápis . Predškoláci navštevujú prvé ročníky, 

zoznamujú sa s prostredím a s činnosťou, ktoré na nich čakajú. 

Zápis do 1.ročníka bol 23. a 24.januára. Zapísaných bolo 182 žiakov do 

všetkých 3 základných škôl. Väčšina detí už dokázala písať tlačené 

písmená, zvládla samoobsluzne činnosti. Sú dobre pripravené na vstup do 

školy. 

V marci prebehol aj zápis so piatich MŠ. Nepodarilo sa umiestniť až 70 
detí pre nedostatok priestorov. Určitým riešením malo byť ukončenie 
malého pavilónu pri MŠ na Kysuckej ulici. Vznikol v zrekonštruovaných 
priestoroch bývalej kotolne. Napriek tomu zostali ešte viaceré deti 
neumiestnené. 

Popri vzdelávacej činnosti dôležitým poslaním škôl je výchova. 
Výsledkom sú úspechy žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach. 
Veľkým úspechom sa skončilo vystúpenie Janky Beňuškovej zo Základnej 
školy na Mlynskej ulici v súťaži Šaliansky Maťko. V celoslovenskom kole 
skončila na 1.mieste. 

Žiaci Strednej odbornej školy v Senci sa úspešne zapojili do projektov 
Leonardo da Vinei - dvaja z nich boli na stáži vo Fínsku a Comenius, 
v rámci ktorého sa zúčastnili projektového stretnutia v Nemecku. 
Z fondov EÚ sa podarilo zabezpečiť aj trojtýždňovú stáž v nemeckých 
firmách, iné študentky stáž absolvovali v Bulharsku. 

Na celoslovenskej súťaži v spracovaní informácií na počítači získala 
Šimona Babušeková 3.miesto. Spomedzi autoopravárov najďalej, až do 
celoslovenského kola, postúpili Milan Stiglicz a Lukáš Uherčík, ktorí sa stali 
víťazmi celoslovenskej súťaže. 
Študenti Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským navštívili 
Štrasburg a mali možnosť stretnúť sa s poslankyňou EP Edit Bauer 
a Arpádom Duka Zólyomim. 

Deti zo súkromnej ZUŠ Renáty Madarászovej získali za svoje práce Cenu 
primátora mesta Trenčín. 

Záujem o navštevovanie ZUŠ je stále veľký. Preto v ZUŠ na Fándlyho 
ulici pribudla nová trieda pre výtvarný odbor. Priestory kotolne sa zmenili 
na sklad nielen pre výtvarníkov. 

Presne strieľať zo vzduchovky, orientovať sa v priestore, pomôcť pri 
požiari a podať účinnú prvú pomoc dokážu mladí záchranári CO. Svoje 
schopnosti potvrdilo družstvo zo Základnej školy Jozefa Gregora 
Tajovského v krajskom kole 1. a druhé družstvo 4.miestom. 
Úspešní boli aj na celoslovenskom finále. 
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V maďarskom Gyôri družstvo zo Základnej školy A.IVicinára obsadilo 
2.miesto. 

Tradične veľmi dobré výsledky v celoslovenských aj v zahraničných 

súťažiach dosahujú žiaci ZUŠ na Fándlyho ulici, či už z tanečného, 

dramatického, hudobného a výtvarného odboru. 

Šikovnosť a športovú zanietenosť si aj v tomto roku vyskúšali žiaci na 
Olympiáde seneckých škôl. Po prvýkrát k „ atletickým " disciplínám 
privoňali aj škôlkari, ktorých povzbudzovali nielen učiteľky, ale aj mnohí 
rodičia. Bolo by úžasné, keby im súťaživosť a snaha niečo dokázať, vydržali 
čo najdlhšie. 

Ku Dňu detí už tradične prijímajú predstavitelia mesta žiakov, ktorí 
úspešne reprezentujú svoje školy a mesto na súťažiach a olympiádach. 
Ocenenie tento raz prevzali z rúk viceprimátorky pani Heleny Nemcovej. 

Zo Základnej školy na Mlynskej ulici ho prebrali: Janka Beňušková, Diana 
Čičmancová, Marián Zimmerman, Marek Kaplán, Peter Bordáč, Hana 
Remenárová a Lucia Fulová. 
Zo Základnej školy A.Molnára Szencsiho : Katarína Mária Csikmáková, 
Daniel Bíro, Veronika Bognárová, Šimon Bence, Richard Vincze, Adam 
Halász, Beáta Kášová a Renáta Koloditsová. 
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského : Ladislav Horváth, Matej 
Hinca, Šimona Vraníková, Matúš Bača, Radovan Kohút, Ján Rohár, Zuzana 
Hulíková, Dominik Novotný, Lenka Vrábelová, Žofia Nádaždyová, Martin 
Tittel, Juraj Potočár, Tomáš Csápai, Filip Janko, Magdaléna Kráľova, Diana 
Mrázová, Christian Denton Barnaby, Jaroslav Bučan, Branislav Balogh, 

Pavol Gavora, Jessica Gôrfólová a Jakub Matiašovič. 
ZUŠ : Iľja Takács, Janka Beňušková, Diana Casanova, Jana Šipošová, Lenka 
Vrábelová, Veronika Antalíková a Matej Majtán. 
Gymnázium A.Bernoláka : Dávid Varga, Viktória Modrovská, Marek 
Príbus, Tomáš Krajčovič, Adriana Majtánová, Lídia Lehkar, Miroslav Uram, 
Vojtech Pozsonyi, Lenka Petráková, Alexandra Tašič, Lea Poórová, 
Dominika Melničuková, Lenka Poórová a Jakub Mikluš. 
Spojená škola s VJM A.Molnára : Beáta Bognárová, Karin Kollárova, Lívia 
Tórôková, lldikó Kontár. 

Stredná odborná škola : Judita Knapová, Milan Štiglic a Šimona 
Babušeková. 

Za všetkými úspechmi žiakov našich škôl sú vždy učitelia. Aj tým sa ku 
Dňu učiteľov dostáva poďakovanie a niektorým z nich aj ocenenie z rúk 
primátora Karola Kvála. V tomto roku to b o l i : 
Mgr. Marta Antalová a Mgr. Mária Bilecová zo ZŠ Jozefa Gregora 
Tajovského 

Mgr. Ľudmila Šmihelová zo ZŠ Mlynská 
Mgr. Gabriela Rakytová zo ZŠ A.Molnára 
PaedDr. Edita Szabová z MŠ A.Molnára Szencziho 
Eva Rodná z MŠ na Fándlyho ulici a Božena Škriečková zo ZUŠ 



b ž jedenástykrát sa stretli otužilá na Slnečných jazerách 6januára, 
42 odvážlivcov sa ponorilo pri 3-stupňovej teplote vzduchu do vody, ktorá 
nemala viac ako 1°C. Nebola však žiadne plávanie, nedovolila ho veľkosť 
otvoru vysekaného do 12 centimetrového ľadu. Napriek tomu niektorí 
z otužilcov vydržali aj 22minút. 

Otázkou zostáva - j e to šport, starostlivosť o osobné zdravie alebo 

predvádzanie sa ? 

V posledných februárových dňoch sa na Slnečných jazerách uskutočnil 
už druhý ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v zimnom 
plávaní. Zúčastnili sa ho 74 plavci, medzi ktorými najviac prvenstiev získal 
český plavec Dávid Čech, ktorý preplával kanál La Manche a Gibraltársky 
prieliv. 

Do povedomia športovej verejnosti sa dostávajú dievčatá z ŠK 
Aquatica. V republikových súťažiach akvabel sa čoraz častejšie objavujú na 
popredných miestach. Na majstrovstvách Slovenska si ešte len 11-ročná 
Nina Vrábelová vybojovala striebro, Kristína Polakovičová skončila šiesta. 

Svoj voľný čas aktívne trávia aj mladí Senčania, ktorí sa upísali 
hokejbalu. V Seneckej lige na sídliskovom ihrisku odohrali úspešné zápasy 
aj proti klubom z okolitých miest. Je na chválu veci, že si získali veľa 
priaznivcov aj medzi školskou mládežou. 

Športom číslo jedna v našom meste je futbal, ak sa naň pozeráme cez 
počet zapojených športovcov. Muži SFM Senec hrajú v 2.futbalovej lige. 
V jarnej časti mali vysoké ambície, chceli postúpiť do l.ligy. Sen sa 
nesplnil, ale futbal nekončí, čaká ich nasledujúci ročník. 

V klube sa venujú aj mládeži. Dorastenci sa stali majiteľmi pohára 
primátora mesta, ktorý venoval víťazovi Trojkráľového turnaja. Mladší 
žiaci boli účastníkmi medzinárodného turnaja Challenge du Printeps vo 
francúskom Guipavas, ktorého sa zúčastnilo 90 mužstiev z európskych 
futbalových klubov. 

19. až 21.júna vyvrcholila pre všetky žiacke družstvá jarná sezóna 
veľkým mládežníckym turnajom Mesto Senec a jeho priatelia, ktorého sa 
zúčastnilo 81 mužstiev z 10 krajín. 

Okrem mladých hráčov patria k futbalu aj osobnosti, ktoré venovali 
tomuto športu veľa zo svojho života. Takým človekom je aj pán Alexander 
Bordács, ktorý v novembri oslávil 82 rokov. Počas svojej aktívnej činnosti 
robil usporiadateľa. Prešiel všetkými seneckými klubmi a vždy sa postavil 
k povinnostiam zodpovedne. V súčasnosti sa na ihriskách objaví len ako 
čestný hosť. 

Aj keď má mesto futbalový štadión, športovci s radosťou privítali 

výstavbu Futbalového centra pre mimoškolské aktivity detí a mládeže. 
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Bolo.postavené na Kysuckej ulici v hodnote 800 000 eur.85 percentami sa 

na výstavbe podiel Nórsky finančný mechanizmus, 15 percent išio zo 

štátneho rozpočtu. 
Na otvorení centra sa zúčastnila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR, 
podpredseda vlády Dušan Čaplovič, predseda BSK Vladimír Bajan, 
primátor Karol Kvál, prezident SFZ František Laurinec, predseda ŠK SFM 
Senec Alexander Matlák a ďalší pozvaní hostia, tréneri a hráči. 

O tom, že v meste má šport zelenú, svedčí aj každoročné vyhlásenie 
najlepších športovcov roka. 27.februára boli v kategórii najúspešnejšie 
kolektívy vyhlásené hádzanárske dorastenky Piccard Senec, futbalisti ŠK 
SFM prípravka B a STK Senec - stolný tenis, staršie žiačky. 

V jednotlivcoch si ocenenie prebrali Viktória Nagyova - stolný tenis, 
Nina Vrábelová - synchronizované plávanie, Jaroslav Antalič - motokros, 
Alexander Rekoš - plávanie, Jarmila Feješová a Richard Sobota - kárate, 
Lucia Debnárová, Peter Chladný, Peter Hervay - pretláčanie rukou. 

Zaujímavým počinom v oblasti športu bola vyhlásenie súťaže Senecká 

korčuľa. Zúčastniť sa mohli všetky kategórie. Bola to výzva nielen na 

dobré výkony, ale aj skutok pre zdravý životný štýl. 

Keď hovoríme o Seneckej korčuli, nesmieme vynechať ani Seneckú 

latku. Tradičná súťaž žiakov základných škôl v meste prilákala do 

telocvične na Mlynskej ulici viac ako stovku súťažiacich. Aj keď skoky v ich 

prevedení neboli vždy štýlovo čisté, ukázalo sa, že chuť súťažiť a dokázať 

sám sebe, že vedia zdolávať prekážky, má veľa mladých a talentovaných 

detí. 



Stolný tenis : Seneckí stolní tenisti dosahujú dobré výsledky na turnajoch 

aj v súťažných zápasoch l.ligy. V tomto roku mali dosť starostí, aby sa im 

podarilo zotrvať v tejto súťaži. Zaslúžili sa o to hráči Richard Nagy, René 

Mihalský, Ivan Fiala, Ľubomír Bundzel a Martin Maczeák pod vedením 

treénera Ľudovíta Nagya. 

Dobré zázemie sa vytvára aj medzi mladými hráčmi, kde sa svojimi 

výsledkami môžu popýšiť Janka Potočárová a Viktória Nagyova. 

Medzi tenistami si zaslúži pozornosť aj Gabriel Csémy, ktorý na 

Majstrostvách Slovenska telesne postihnutých hráčov získal zlatú 

medailu. 

Predtláčanie rukou : V kultúrnom dome sa 28. marca konal už 16. ročník 

medzinárodných pretekov v pretláčaní rukou. Okrem našich pretekárov sa 

ich zúčastnili pretekári z Češka, Poľska, Litvy, Maďarska, Rakúska, Turecka, 

Belgicka, Nemecka, Rumunska a Talianska. 

Svoju formu potvrdil Rastislav Málek, Peter Hervay, Gejza Rigo aj Leoš 

Hrtan. Medzi ženami naplno bodovala Lucia Debnára, ktorá nenašla 

premožiteľku, zvíťazila oboma rukami a stala sa aj víťazkou Slovenského 

pohára. Na letných majstrovstvách Európy v Bulharsku získala dve 

strieborné medaily. Čoskoro prišiel aj najväčší úspech, zlato 

z Majstrovstiev sveta v talianskom Rosolina di More. 

V armwrestlingu aktívne pracoval aj súťažil pán Milan Capla. Stal sa 

prezidentom slovenskej, európskej aj svetovej federácie armwrestlingu. 

Počas jeho pôsobenia sa slovenským športovcom darilo získavať 

ocenenia. V tomto roku ho vo funkcii nahradil jeho syn Marián Capla. 

Hádzaná : Vyvrcholením hádzanárskych súťaží bol postup žien Piccardu 

Senec do prvej ligy. Aj keď sa o postup pokúšali aj v predchádzajúcich 

ročníkoch, na tretí pokus to vyšlo. 

Hádzaná má v meste dlhú tradíciu. Klub pod názvom Slávia Senec 

vznikol v roku 1954. Hráčkam sa podarilo prebojovať do 1. 

československej ligy. Prvá liga sa vSenci hrala naposledy pred 40 rokmi. 

Motokros :6. júna sa v priestoroch bývalej tehelne konali prvýkrát 

medzinárodné motokrosové preteky, ktoré boli súčasťou 

Malokarpatského pohára. Z domácich pretekárov sa predstavili Igor 

Podmanický, Jozef Časný a Ján Rohár. Medzi najmladšími pretekármi 



bojovci: ígcr Pcdí-nanseký ml a Jef'osíav Antalič. Súťaž bois zvládnutá 

veľmi dobre aj usporiadateľský zo strany Motoklubu Senec. 
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Sú to pravidelné stretnutia primátora Ing. Karola Kvála, poslancov 

mestského zastupiteľstva a prizvaných hostíš obyvateľmi. Diskutovali 

spolu o problémoch a ich riešení, o výstavbe, úlohách mestského 

zastupiteľstva, o úlohách mestského úradu a o pripravovaných akciách. 

Voda Slnečných jazier okrem rekreačných a športových možností 

poskytuje možnosť využitia aj pre potápačov. V januári sa tu konalo veľké 

cvičenie potápačov z hasičských zborov a vojenských útvarov. 38 

potápačov sa ponorilo do chladnej vody jazier pod 30-centimetrový ľad. 

Pripravovali sa na výkon svojej služby v extrémnych podmienkach. 

V meste je rozsiahla budova polikliniky, ktorá potrebuje obnoviť 

priestory ambulancií a čakární. Jednoducho potrebuje jedného gazdu, 

ktorý bude za ňu zodpovedať. Vznikla požiadavka, aby mesto získalo 

polikliniku do svojho vlastníctva. Poslanci na mimoriadnom zasadnutí 

zastupiteľstva odsúhlasili odkúpenie polikliniky od Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

Odkúpeniu predchádzali viaceré rokovania primátora s predsedom 

BSK. Podporovala ho aj petícia občanov mesta a vyjadrenie starostov 

okolitých obcí. 

Poslanci BSK jednohlasne odsúhlasili predaj polikliniky mestu vo výške 

lmi l ión 258tisíc€. 

Tradične na jar a na jeseň organizuje mesto upratovanie. Obyvatelia 

majú pristavené kontajnery na odvoz odpadu. Škoda len, že ešte stále 

sme si nezvykli na to, že vyčistené a upratané priestory sú vizitkou 

každého rodinného aj obytného bloku. V zápale upratovania vznikajú 

čierne skládky domového, stavebného a záhradného odpadu. Preto snaha 

mestského úradu nieje vždy korunovaná úspechom. 

Veľkou akciou, ktorá prispieva k čistote mesta a jeho okolia, je aj 

„ekologický" deň na Guláške. Činili sa potápači, hasiči a dobrovoľníci. Táto 

akcia má dobrý ohlas, svedčí o tom vysoký počet účastníkov a už 9.ročník 

upratovania. 

K rozvoju environmentálneho cítenia prispela aj výtvarná súťaž 

spoločnosti Dalkia na tému Planéta Zem očami detí. 

Mesto nemá vlastnú hromadnú dopravu. Jeho ulicami premáva vláčik, 

ktorý môže odviezť až 36 pasažierov. Ľudia si na vláčik zvykli, čakajú na 

zastávkach. Odvezú sa starší, mladší aj tí, ktorí chcú navštíviť obchodné 

centrá, ktoré sú na okraji mesta. 
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V lete sa znovu pridal turistický vyhliadkový vláčik, o ktorý majú 

najväčší záujem turisti ubytovaní na jazerách. 

Pre rok 2009 vyhlásila organizácia Srdce pre všetkých v spolupráci 

s redakciou časopisu Senecko anketu Žena mesta. 25.marca vyhlásili 

výsledky ankety. Ocenená bolo Mgr. Oľga Fiireková, učiteľka ZŠ Jozefa 

Gregora Tajovského. 

Mestská polícia nielen postihuje, ale venuje sa aj prevencii. K tejto jej 

činnosti patria aj prednášky a besedy so žiakmi základných škôl na tému 

vandalizmus . predchádzanie a eliminácia páchania škôd na verejnom 

a súkromnom majetku. 

Sú ľudia, ktorí chodia denne popri nás, pozdravíme sa spolu 

a neuvedomíme si, že sú to ľudia vzácni, výnimoční a skromní. Takýchto 

ľudí si v meste vážime a sú za svoju činnosť ocenení. 

Cenu mesta za rok 2008 prevzali: 

Dr.Matej Szehér - pedagóg, novinár a oddaný športovec. Venoval sa 

volejbalu a futbalu, orientoval sa prevažne na mládež. Pôsobil vo 

funkciách pri Slovenskom futbalovom zväze. 

Milan Capla - zakladateľ a prezident Asociácie pretláčania rukou na 

Slovensku. Pôsobil v celoslovenskej aj svetovej asociácii ako prezident 

niekoľko rokov. 

Ján Kôstka - stonásobný dobrovoľný darca krvi, ocenený plaketou MUDr. 

Kňazovického. 

Emil Lancz - držiteľ diamantovej Jánskeho plakety za 80 bezpríspevkových 

odovzdaní krvi. 

Jaroslav Kováč - držiteľ diamantovej Jánskeho plakety, človek , ktorý je 

ochotný vždy pomôcť, uvedomujúc si potrebu tejto vzácnej tekutiny. 

Obyvatelia a návštevníci mesta si už zvykli na súťaž vo varení guláša na 

jazerách. Mnohí súťažiaci si zvykli na posudzovanie kvality a chuti 

odbornou aj laickou porotou a už pred skončením súťaže sa tešia na 

nasledujúci ročník. 

Už piate výročie si pripomenulo materské centrum Senecké slniečko, 

ktoré pomáha deťom a rodičom spoločne tráviť čas pri hrách, tvorivej 

činnosti, náučných činnostiach a pri pohybových aktivitách. 



V októbrf prišio k zmene na posíe riaditeľa Správy cestovného ruchu. 

ing. Siiviu Škultétyovú, ktorá dlhé roky úspešne pracovala v tejto funkcii, 

vymenil Ing. Róbert Podolský. 

Senčania sa vedia zabaviť, vedia pracovať a ukázalo sa, že rozumejú aj 

maškrtám. V kultúrnom dome sa na jablkovom hodovaní zúčastnil 

neuveriteľný počet tých, ktorí svoje výrobky ponúkali, ale hlavne tých, 

ktorí ich s pôžitkom konzumovali. 

Čoskoro po týchto hodoch si prišli na svoje aj vyznávači domácej 

zabíjačky. Aj to bola príležitosť na to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa 

a zabavili aj pri dobrom jedle. 

V decembri už čakal na svoju cestu s darčekmi Mikuláš. Prešiel celé 

mesto, odmenil dobré deti a jeho prítomnosť znamenala aj rozsvietenie 

vianočného stromčeka. Všetkým Sencanom ho daroval pán Tibor Lovaš zo 

záhrady svojho rodičovského domu. 

L i 



•livot v organizáciách'a'združeniach 

Svoju prvú akciu usporiadali už v marci. Bol to 32.ročník Výstavy 

a ochutnávky vín s verejným vyhodnotením vzoriek. V jeseni sa pre

zentovali výstavou ovocia a zeleniny. 

Okrem osvetovej činnosti a vzdelávacích aktivít pripravujú odbery krvi. 

Vďaka obetavým pracovníkom vzniklo v našom meste silné zázemie 

dobrovoľných darcov krvi. 

Svedčí o tom ocenenie plaketou MUDr. Kňazovického - najvyšším 

vyznamenaním - pána Jána Kôstku za 100-násobný odber krvi. 

Miestna organizácia SČK zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa 

prvej pomoci ukážku podávania základnej pomoci. Odborný školiteľ Matej 

Belan, žiaci ZŠ Jozefa Gregora Tajovského a liečebno - výchovného 

sanatória predvádzali ukážky, ako rýchlo a správne pomôcť. Zastavili sa pri 

nich náhodní okoloidúci, mladé mamičky, ktoré sa bavili so svojimi deťmi 

na námestí, si to takmer nevšimli. 

Svoju profesionálnu techniku predstavili aj seneckí hasiči. 

V tomto roku oslávil 40.výročie založenia. Počas tohto obdobia 

dosiahli viaceré úspechy v celoslovenských súťažiach. Úspešní boli viacerí 

chovatelia, najčastejšie sa však vyskytujú mená Štefan Podmanický, Jozef 

Krasňanský, Vojtech Janko, Zoltán Nagy, Vojtech Rosenberg a Svätopluk 

Mika. 

V súčasnosti je medzi chovateľmi 20 aktívne súťažiacich chovateľov 

holubov. 

Solar: Málokto aj v meste vie, že je to združenie, ktoré svoju činnosť spojilo 

s Hvezdárňou Senec pri ZŠ A.Molnára Szencziho. Rok 2009 je 

Medzinárodným rokom astronómie. Jeho ústrednou témou je Vesmír -

objavuj ho sám pre seba, preto sa táto téma niesla všetkými ich 

prednáškami pre žiakov aj verejnosť. 

Záhradkári: 

Slovenský červený 

kríž: 

Klub chovateľov 

holubov: 



Slovenský rybársky 

zväz : Členovia MO odvádzajú takmer celoročnú činnosť. Zarybňujú jazerá, 

prikrmujú ryby, starajú sa o ich odchov, a čistotu lovných revírov. 

Tento rok sa postarali o úpravu okolia strieborného jazera. Zlikvidovali 

staré a nebezpečné topole, vysadili nové stromčeky , zorganizovali 

preteky pre deti. 

Za ich prácu boli odmenení dobrými úlovkami. Za najkrajšie úlovky sa 

považuje 83 centimetrový a 9,5kg vážiaci kapor, ktorého ulovil pán Jozef 

Fúzik na Striebornom jazere a 12kg a 106 centimetrov dlhá šťuka, zo 

Slnečných jazier. Tú sa podarilo uloviť pánovi Gáborovi Vinczemu. 

Matica slovenská : Miestny odbor pripravil slávnostnú akadémiu k 90.výročiu tragickej 

smrti M. R. Štefánika s pôsobivým programom. 

Pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda pozvala vokálnu skupinu 

Sklo, ktorej vystúpenie podčiarklo význam tohoto kultúrneho 

a kresťanského sviatku. 

Ženský spevácky zbor pri MO MS sa po 11 rokoch rozlúčil s dirigentom 

Mgr. Fridrichom Kolarovičom. Jeho dlhoročná umelecká činnosť bola 

povzbudením a osviežením spoločenského života. 

Novým zbormajstrom sa stal Mgr. Zdenék Macháček. 



^ f] ^ 

29. marca 2009 v rámci Týždňa slovenských knižníc a Mesica knihy 

Mestská knižnica prvý krát usporiadala Knižnú nedeľu, - deň otvorených 

dverí- pestré programy a podujatia pre deti, deň odpúšťania pre tých, ktorí 

dostali upomienku, 

zápis do knižnice bez poplatku. Účasť 67 návštevníkov, do knižnice sa prihlásilo 

za člena 42 osôb. 

Apríl - dokončilo sa reštaurovanie sôch v kostole Svätého Mikuláša 

16. Apríla deň poézie na pamiatku narodenia maďarského básnika Józsefa 

Attilu. 

Mestská knižnica a CSEMADOK usporiadali literárny večer v reštaurácii 

Nostalgia . 

Hostia, významní predstavitelia maďarskej literatúry na Slovensku, básnici 

ElemérTóth, István Bettes, a 

Károly Fellinger. Literárny večer moderovala Agnes Bárdos, redaktorka 

Slovenskej televízie. 

V apríli sa predstavilo v seneckom kultúrnom stredisku Rockové divadlo 

z Nových Zámkov 

s rockovou operou „56 csepp vér"- 56 kvapiek krvi - o revolúcii v Maďarsku 

v roku 1956. 

Máj- Detský a mládežnícky klub KINCSKERESÓ pri CSEMADOKU a Mestskej 

knižnici uskutočnil študijný zájazd 

do Gyôru kde navštívili výstavu maďarského maliara Mihálya Munkácsyho 

a predstavenie bábkového divadla 

Vaskakas Bábszínhäz. 



h 

18. jún - Herečka z Budapešti ,Ursula Holečková- Holecsko Orsolya, obyvateľka 

nášho mesta, 

vystúpila v klube CSEMADOKU - SzMAK v Nostalgii s veľkým úspechom pred 

plnou sálou. 

14. septembra 60 ročný senecký CSEMADOK usporiadal na Slnečných jazerách 

v Senci 

/Zábavný večer^ozlúčka s letom^Jcde' vystúpil popredný predstaviteľ 

maďarskej rockovej hudby 

Gyula Vikidál z Maďarska. 

27. september- podujatie - súťaž MO CSEMADOKU v Senci -JOMťFTOD? - KTO 

ČO VIE? /Senec hľadá talente/mesta/. 

Na galaprograme sa zaplnila kinosála MsKS. 

23. októbra koncert svetoznámeho umelca - hudobníka - organistu Varnusa 

Xavéra z Maďarska v kostole sv. Mikuláša 
/ 
/ 

•, / 

z príležitosti 40. Dní Alberta Molnára Szencziho-XL Szenczi Monár Albert 

Napok. 

November- MO Csemadok v Senci oslávila svoje 60.-e narodeniny s veľkolepou 

výstavou vYMestskom kultúrnom stredisku. 

Vo výstavných miestnostiach Labyrintu. Výstavu o živote a pôsobení organizácie 

vyhotovila a usporiadala 

Mgr. Art. Zuzana Oros, predsedníčka organizácie Júlia Erdélyi, o zbierke 

materiálov a dokumentov sa pričinili 



členovia výboru . Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia Matice 

slovenskej, Združenia Senec a okolie, 

občania mesta, ktorí si uctili pamiatku zakladateľov organizácie. Toto podujatie 

podporili Mesto Senec a 

Ministerstvo kultúry SR. 


