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Na Slnečných jazerách budeme mať AQUAPARK
V týchto dňoch podpísal primátor Ing. Jozef Elšík  s predsedom predstavenstva spo-
ločnosti Aquathermal Senec Ing. Ivanom Chobotom o výstavbe AQUAPARKU v Senci 
v areáli Slnečných jazier. Podľa slov primátora AQUAPARK prinesie pre obyvateľov mes-
ta nielen pracovné príležitosti, ale rozšíri aj možnosti podnikania najmä v oblasti služieb 
a pritiahne návštevníkov i mimo letnej turistickej sezóny do Senca. Podľa slov predsedu 
predstavenstva Aquathermalu I. Chobota, obyvatelia mesta budú môcť využiť blaho-
darné účinky termálnej vody už koncom budúceho roka. „Ak nevzniknú administratívne 
prekážky v súvislosti s udeľovaním licencie a všetko pôjde podľa našich predstáv, už 
v novembri začneme s prácami. Myslím si, že plánovaný objekt s komplexnými služ-
bami prinesie veľa pozitívneho nielen pre mesto, ale v prvom rade pre jeho obyvateľov.  
Aquathermal sa bude usilovať o to, aby vrt, ktorý je v súčasnosti zasypaný a nefunkčný, 
bol čím skôr v prevádzke a plánovaný objekt dokončený na jeseň budúceho roka, dodal 
I. Chobot.

 Poslanci mesta Senec sa zišli 12. septembra 
v Tureckom dome na svojom pravidelnom za-
sadnutí. Rokovanie viedol primátor Ing. Jozef 
Elšík. Na programe boli rôzne aktuálne prob-
lémy mesta, plnenie rozpočtu v Mestskom 
kultúrnom stredisku za 1. polrok 2002, výsled-
ky hospodárenia Správy cestovného ruchu, 
plnenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2002, 
poskytnutie grantu Futbalovému klubu KOBA 
Senec a ďalšie pálčivé problémy súvisiace so 
životom mesta.
 Poslanci prerokovali a schválili žiadosť o pre-
nájom termálneho vrtu BS-1 spoločnosti Aqu-
athermal s tým, že výstavba zariadenia pod 
názvom Aquapark sa začne hneď po ukončení 
administratívnych konaniach. Na základe zá-
kona č463/2002 Z.z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon SNR č 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov 
Poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo 
mieste sústredeného cestovného ruchu určili 
sadzbu 13.- Sk za osobu a každý deň pobytu. 
Podľa zákona za deň pobytu sa považuje aj 
deň príchodu a odchodu.
 Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
plnenie rozpočtu v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Senci za prvý polrok 2002. Podľa jeho 
riaditeľa Petra Szaba počas prvého polroka 
prebiehali väčšie investičné akcie v kultúrnom 
stredisku a náklady i zisky boli v podstate 
vyrovnané. Akcie a podujatia v stredisku sú 
v znamení 750. výročia mesta, ktoré vyvrcho-
lia v októbri a novembri.
 Podobne je na tom aj Správa cestovného 

ruchu (SCR). Ako uviedla jej riaditeľka Helena 
Nemcová v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom zaznamenali nárast príjmov za ubytova-
nie o 280 tis. korún, a zvýšenie predaja perma-
nentiek pre podnikové 
chaty a pre miestnych 
obyvateľov. Ako kladný 
moment hodnotila o. 
i. otvorenie volejba-
lového a tenisového 
ihriska v areáli, po-
žičovňu športových 
potrieb a ďalšie služby 
žiadané rekreantmi 
v súčasnosti. Podľa 
doterajších prognóz 
a rozborov SCR prav-
depodobne uzavrie 
úspešný hospodársky 
rok, čo by sa malo 
odraziť aj na mož-
ných investíciách do 
obnovenia zariadenia majetku mesta v areáli 
Slnečných jazier.
 Mestský úrad predložil poslancom aj návrh 
na úpravu rozpočtu mesta na základe poky-
nov Daňového úradu. Tieto zmeny vyplývajú 
z nových rozpočtových pravidiel, preto ich 
muselo realizovať každé mesto na Slovensku. 
Zastupiteľstvo schválilo návrh na úpravu roz-
počtu v kapitolách: kapitálové príjmy a kapitá-
lové výdavky a bežné príjmy a bežné výdavky.
 Poslanci sa zaoberali aj informáciou o požia-
davkách na prevádzku a výstavbu objektov 

súvisiacich so zberom, triedením a následným 
spracovaním odpadového materiálu na území 
mesta. Zhodli sa na tom, že mesto v súčas-
nosti nepotrebuje na svojom území budovať 
ďalšie objekty na skladovanie a triedenie od-
padov. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj 
poskytnutie grantu pre FK KOBA, prostriedky 

na rekonštrukciu priestorov potrebných k vý-
chovnému procesu materskej škôlke s vyč. 
jazykom maďarským, časť prostriedkov na 
rekonštrukciu a úpravu priestorov MO Mati-
ce slovenskej v Senci (v budove Okresného 
úradu).
  Mestské zastupiteľstvo v závere svojho ro-
kovania schválilo ďalej prostriedky na ďalšie 
rozvojové programy ako napr. rekonštručné 
práce na Robotníckej ul., v súvislosti s inži-
nierskymi sieťami na Kalinčiakovej ul. a splaš-
kovou kanalizáciou na Pivničnej ul.          (cs)

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Senčania, poďte s nami osláviť 750. výročie mesta!



Nová škola v Senci?
Od 1. septembra 2002 pôsobí v Senci nová 

stredná škola – Združená stredná škola, ktorá 
vznikla organizačným zlúčením Stredného od-
borného učilišťa a Strednej školy podnikania. 

Celkový počet žiakov 
školy je 483. Do prvých 
ročníkov nastúpilo na 
študijný odbor škola 
podnikania 34 žiakov, 
na učebné odbory 73 
žiakov a na nadstavbo-
vé odbory 31 žiakov.

N o v o k o n c i p o v a n á 
Združená stredná ško-
la pripravuje žiakov:

• v štvorročných študij-
ných odboroch ukon-
čených maturitnou 
skúškou:
a) škola podnikania
b) mechanik strojo-

vých zariadení

• v trojročných učebných odboroch ukonče-
ných záverečnou skúškou:
a) mechanik opravár pre cestné motorové 
vozidlá
b) obrábač kovov - univerzálne obrábanie
c) strojný mechanik pre rozvodové zariadenia
d) mechanik opravár pre stroje a zariadenia
e) elektromechanik pre rozvodové zariadenia
f) autoelektrikár
g) predavač rozličného tovaru
h) technicko-administratívny pracovník

• na uvedené trojročné odbory nadväzuje 
dvojročné maturitné štúdium ukončené matu-
ritnou skúškou:
a) strojárstvo
b) prevádzka obchodu
c) elektrotechnik

Okrem toho Združená stredná škola poskytuje 
nasledovné služby:
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O z n á m e n i e
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov

samosprávy obcí 6. a 7. decembra 2002
Aký je osud petícií 
obyvateľov mesta?

Riešenie je zložitejšie ako ich napísať, 
vyžaduje to ústretovosť a  spoluprácu za-
interesovaných

26. jún 2002 – doručenie Petície občanov 
mesta Senec o prehodnotenie rozhodnu-
tia o prenájme pozemku parc. č. 1050/1 
o výmere 400 m2, na výstavbu kostola 
reformovanej kresťanskej cirkvi schválenú 
uznesením MsZ  č. 70/2000 zo dňa 14. 12. 
2000.

18. júl 2002 –  zasadnutie MsZ – obozná-
menie poslancov MsZ  s Petíciou občanov 
proti výstavbe kostola reformovanej kres-
ťanskej cirkvi, prijatie uznesenia č.64/2002 
(viď. príloha č. 1).

29. júl 2002 – zvolané rokovanie   v zmysle 
uznesenia MsZ č.64/2002 s členmi pe-
tičného výboru a vyhotovenie „Zápisnice 
o výsledku prešetrenia petície“. 
Výsledok rokovania – vyhotovenie  štúdie, 
resp. projektu revitalizácie uvedenej loka-
lity v spolupráci s komisiou výstavby a ko-
misiou ŽP – pri príprave štúdie  spolupráca  
členov petičného výboru.

14. august 2002 – spoločné zasadnutie  
komisie výstavby a komisie ŽP, prítomní aj 
členovia petičného výboru.
Odporučenie komisií – „komisia výstavby 
a ŽP odporúča petičnému výboru  spraco-
vať a písomne predložiť konkrétne požia-
davky Mestu na zapracovanie do štúdie 
a projektu“.

Do dnešného dňa neboli zo strany pe-
tičného výboru, ktorí boli s uvedeným 
odporučením komisií oboznámení a sú-
hlasili s ním, predložené žiadne písomné 
požiadavky a návrhy na zapracovanie do 
štúdie.
                                                        (mú)

- rokovanie s riaditeľkou Regionálnej roz-
vojovej agentúry Senec – Pezinok
- zloženie sľubu členov okrskových voleb-
ných komisií k voľbám do NR SR
- porada k transformácii vodárenstva 
u primátora Bratislavy p. Moravčíka
- 10. výročie prijatia Ústavy SR pri Pamät-
níku Slovenskej republiky
- slávnostné otvorenie výstavy prác výtvar-
ných umelcov pôsobiacich v meste Senec
- Mestská rada
- rokovanie prednostu MsÚ s fi. Bautech 
Bratislava
- Mestské zastupiteľstvo

- oslavy storočného jubilea lurdskej jas-
kyne Panny Márie v Senci
- 15. výročie založenia speváckeho súbo-
ru Radosť
- rokovanie so zástupcami Educy ohľ. 
vzdelávania detí v Parndorfe
- valné zhromaždenie Regionálnej rozvo-
jovej agentúry Senec – Pezinok
- podpis nájomnnej zmluvy s fi. Aquather-
mal Senec a.s.
- voľby do NR SR
- kontrolný deň – Národné tréningové 
centrum
- Rada Združenia miest a obcí Slovenska 

Prví študenti vychádzajú z hlavného vchodu novej strednej 
odbornej školy

     Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 9 
zákona SNR č. 349/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov uznesením zo dňa 23.5.2002 č. 25/
2002 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Senci 
bude mať 19 poslancov, ktorí budú zvolení v 6 
volebných obvodoch. 

Volebný obvod č. 1 
počet volených poslancov 3          
                                                                                             

Ulice: Zemplínska, Gagarinova, Kalinčiakova, 
Jánošíkova, Liptovská, Bratislavská, E.B.Lu-
káča, J.Smreka, Baničova, Záhradnícka, 
Novomeského, Ľ.Fullu, Žarnovova, Pri Strie-
bornom jazere, M.Urbana  

Volebný obvod č. 2  
počet volených poslancov 3
                                                                                             

Ulice: Svatoplukova č.d. 1-57 a 2-26, Považ-
ská, Kysucká,  Oravská, Košická, Pribinova, 
Horný dvor                      
                                                      

Volebný obvod č. 3  
počet volených poslancov 3
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám. 
A.Molnára, Robotnícka, Vinohradnícka, Te-
helná, Fr. Kráľa, Šafarikova, Jesenského, 

Trnavská, A.Dubčeka, A.Hlinku, J.Farkasa, 
J.Csermáka, J.Murgaša                                           
                                                          

Volebný obvod č. 4   
počet volených poslancov 3
                                                                                            

Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám.1.má-
ja, Turecká, Kollárova, Hurbanova               

Volebný obvod č. 5 
počet volených poslancov 3
                                                                                              

Ulice: Vajanského, Tajovského, Sokolská,  
Svätoplukova č.d. 59-91 a 28-78,  Žitavská, 
Inovecká, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkovi-
ča, Hviezdoslavova, Letná, B.Bartóka, Priemy-
selná, Športová 
                                                            

Volebný obvod č. 6   
počet volených poslancov 4 

Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP, Hol-
lého, Rybárska, Vodná, Štefánikova, Dúhová, 
Slnečná, Jasná, Kvetná, Mlynská, Vrbenské-
ho, Fučíkova, Rosná, Boldocká c., Jarná,  
Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Železničná, Ša-
morínska, m.č.Sv.Martin, 

V Senci, dňa 27.9.2002
                                             Ing. Jozef Elšík

Z programu vedenia mesta:
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a) kurzy zvárania elektrickým oiblúkom Z-E 
1, plameňom Z-G 1, v ochrannej atmosfére 
CO2 Z-M 1
b) kurzy autoelektroniky
c) diagnostikovanie motorových vozidiel
d) zámočnícke a kovoobrábacie práce
e) ubytovacie a stravovacie služby
f) prenájom kancelárskych kancelárskych 
priestorov, telocvične, športovísk, jedálne 
(svadobné hostiny – konferencie – plesy) 
Študentom poskytujeme ubytovanie, 
celodenné stravovanie, využívanie posilov-
ne, športovísk.

Pohľad študentov sediacich v átriu školy v deň otvorenia školského roku 2002/2003

Pripomenuli sme si
10. výročie

prijatia Ústavy SR

Mestský úrad v Senci a Miestna organi-
zácia Matice slovenskej si 2. septembra 
slávnostne pripomenuli 10. výročie prijatia 
ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.  Na 
výročnej oslave pri Pamätníku Slovenskej 
republiky na Mierovom námestí sa zúčast-
nilo vyše 200 obyvateľov mesta. Na snímke 
primátor J. Elšík v sprievode funkcionárov 
MO MS pri kladení kytice k Pamätníku Slo-
venskej republiky.

Oslavy 750. výročia Senca vrcho-
lia v októbri.  Na aké podujatia sa 
môžu tešiť obyvatelia i návštevní-
ci mesta?
- Celý október i záver roka bude 
aj v znamení 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o našom meste. 
Najdôležitejšie podujatia sme pri-
pravili na týždeň od 14. Októbra do 
20. októbra. Tieto aktivity sa začnú 
v pondelok 14.októbra  jarmokom 
umeleckých remesiel na Lichnero-
vej ulici (Pešia zóna), ale nebude chýbať ani 
výstava obrazov seneckých umelcov v Mest-
skom kultúrnom stredisku či koncerty. Okrem 
iných v Senci vystúpi aj Moyzesovo kvarteto 
a ďalšie umelecké telesá. Oslavy 750. výročia 
sú financované z prostriedkov EÚ v rámci 
programu PHARE.

Aký je plán podujatí na spomínaný týždeň?
- 14. októbra otvoríme sériu podujatí o 15 h 
vystúpením folklórnrho súboru Cíferanka, po-
tom o 18 h nasleduje vernisáž výstavy Čriepky 
z histórie mesta Senec. Verím tomu, že táto 
výstava zaujme každého, lebo sa nám poda-
rilo vyhľadať nové fakty, písomnosti a mapy 
z archívov  v Bratislave i v Budapešti. Vernisáž 
bude veľkolepá za účinkovania Moyzesovho 
kvarteta. 15. októbra si pripomíname A. Mol-
nára Sencziho. Tretí deň, streda  16. októbra 
sa ponesie v znamení seneckej kultúry. Bude 
to vlastne program seneckej mládeže, škôl, 
gymnázií a ZUŠ. Bude to skutočne pestrý 
program, ktorý verím, že  sa zapáči všetkým 
obyvateľom mesta.

Čo družobné mestá Mosonmagyróvár, Parn-
dorf a Senj?
- Ako som spomínal, väčšina akcií sa uskutoč-
ní na Lichnerovej ulici. 17. októbra bude Deň 

Mosonmagyróváru, o deň neskôr 
- 18. októbra prídu z ďalších na-
šich družobných miest, zo sused-
ného rakúskeho mesta  Parndor-
fu a chorvátskeho prímorského 
mesta Senj. Tieto tri mestá budú 
prezentovať svoje pestrofarebné 
kultúrne zvyklosti aj gastrono-
mické špeciality. Obidva dni  
družobných miest, teda 17 a 18. 
októbra (štvrtok a piatok), zdô-
razní o 18 h ohňostroj. Na tieto 

programy, hlavne však na družobné dni, sme 
pozvali aj veľvyslancov a konzulárnych pra-
covníkov z Chorvátska, Maďarska a Rakúska. 
Na 19. októbra (sobota) je plánovaný veľký 
Galaprogram k 750. výročiu. Chceme pozvať 
Senčanov, aby sa zúčastnili celotýždenného 
programu, a bol by som obzvlášť rád, keby na 
tie dni družobných miest nezabudli. Týždeň 
osláv uzavrie 20. októbra o 15 h slávnostná 
svätá omša, na ktorej sám arcibiskup Sokol 
posvätí aj insignie mesta. Na všetkých akciách 
predpokladáme zvýšenú účasť návštevníkov, 
preto sme pre nich pripravili aj občerstvenie 
v špeciálnych stánkoch po celej Pešej zóne.

Parndorfskú školu navštevuje niekoľko 
seneckých detí. Budeme mať možnosť v na-
šom meste privítať ich zástupcov?  
- Samozrejme. Pripravujeme v rámci družob-
ných dní na 18. októbra v mestskom kultúr-
nom stredisku prezentáciu školy z Parndorfu, 
ktorej zástupcovia každého potenciálneho 
záujemcu budú informovať o programe a za-
meraní školy, o vyučovacom a výchovnom 
procese, aj o tom, že sa deti, ktoré tam cestujú 
zo Senca každý deň, sa môžu naučiť nielen po 
nemecky ale zároveň aj po anglicky i po chor-
vátsky a pokračovať v štúdiách na rakúskych 
školách.                                                   (cs)

------------------------------------- Na slovíčko ---------------------------------------

Október  v znamení 750. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Senec

--------------- S viceprimátorom mesta Ladislavom Nádaským ---------------

Adresa:
Združená stredná škola
Kysucká č. 14
903 01 Senec
tel.: 02/4592 4951, 4592 4795
fax: 02/4592 4958
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Už niekoľko desiatok 
rokov je Senec známy 
predovšetkým svojimi 
Slnečnými jazerami. Pri 
umelo vyhĺbených ja-
zerách, vzniknutých in-
tenzívnou ťažbou štrku, 
vyrástol areál, ktorý plní 
funkciu prímestskej re-
kreačnej zóny. Aj otázky 
občanov sa týkajú hlav-
ne využívania vodných 
zdrojov, veď Senec patrí 
medzi vychytené rekreačné strediská, ktoré 
navštevujú dokonca ľudia zo zámoria.

l V rámci 750. výročia mesta sa na jeseň 
uskutočnia dni družobných miest. Čo na 
oslavy ešte pripravujete?
Prebehnú 14. až 20. októbra na parkovisku pri 
štátnej polícii na Lichnerovej ulici. Prvý deň 
otvoríme výstavu Črepiny z histórie mesta Se-
nec. Predstavíme historické dokumenty a listi-
nu z roku 1252 na ktorej sa prvý krát spomína 
mesto Senec. O tri dni neskôr si pripomenie-
me deň družobného mesta Mosonmagyaróvár 
a v nasledujúce popoludnie oslávime spoloč-
ný deň mesta Parndorf a Senj. Dvadsiaty ok-
tóber zasvätíme slávnostnej svätej omši, ktorú 
by mal celebrovať arcibiskup Sokol. Posvätí 
insígnie mesta Senec.

l Nepáči sa mi, že je takmer celé mesto 
zdevastované od sprejerov. Nebolo by jed-
noduchšie vytvoriť pre mladistvých umel-
cov plochu, na ktorej by predviedli svoje 
maliarske umenie? 
Žiaľ je pravda, že aj v Senci sú sprejeri s kto-
rými máme problémy. Mestskej polícii sa 
podarilo prichytiť 12 až 15 ročných chlapcov. 
Žiaľ, je smutné, že po predvolaní ich rodičov, 
sa niektorí vyhrážali právnikmi. Ponúkli sme 
im možnosť realizovať sa na 100 metrovej 
betónovej stene na Slnečných jazerách a Ma-
linovej ceste.  

l Komunikácie v niektorých častiach 
mesta sú takmer neschodné. Budete tento 
problém riešiť? 
Ak otázka naráža na ulice v oblasti Pivničná, 
Robotnícka, Vinohradnícka a Moyzesova, tak 
tento problém postupne riešime. Všetko závisí 
od financií. Tento rok sme na spomenutých 
uliciach preinvestovali 10 miliónov korún.

l Vraj ste uvažovali o prenájme termálneho 
vrtu BS-1 spoločnosti Aquathermal Senec, 
a.s. Nebojíte sa, že ho budúci majiteľ uzav-
rie, alebo neúmerne zvýši ceny za využíva-
nie termálnej vody?
Zmluvu o prenájme termálneho vrtu sme pod-
pisovali 18. septembra 2002 so spoločnosťou 
Aquathermal a.s. Tá chce do konca roku 2003 
vybudovať na Slnečných jazerách aquapark. 
Uzavretie alebo neúmerné zvýšenie ceny za 
využívanie termálnej vody je riešené v zmluve, 
ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo.

l Aká je priemerná návštevnosť Slnečných 
jazier počas letnej turistickej sezóny?
Sezóna v roku 2002 bola nadpriemerná. Vra-
cajú sa k nám turisti hlavne s Českej republiky. 

Celú sezónu t.j. júl - august 
bol naplnený stanový tábor 
aj kemping. Slnečné jazerá 
navštevujú aj turisti z Európy 
- Holandska, Maďarska či 
Rakúska. Priemerná denná 
návštevnosť počas sezóny 
dosahuje10-tisíc ľudí.
l Na jazerách plánujete 
vybudovať športovo-rekre-
ačné centrum s celoročným 
využitím. Podľa mňa sa aj tak 
nebude dať využívať dvanásť 

mesiacov v roku. 
V Senci staviame Národné tréningové cen-
trum. Ak všetko dobre dopadne, koncom 
roka 2003 otvoríme 12 mesiacov prístupný 
aquapark.

l Rekonštruujem dom a do zberného dvora 
som chcel vyniesť nepoužiteľný stavebný 
materiál. Nedovolili mi to. Kam ho mám dať?

Zberný dvor, ktorý mesto zriadilo má slúžiť pre 
obyvateľov na zhromažďovanie biologického 
materiálu, niektorých druhov nebezpečného 
odpadu, teda akumulátorov, batérií, pneuma-
tík, elektrotechnického a objemného odpadu 
ako sú skrine, postele a podobne. Nájde sa 
tam miesto aj na drobný stavebný odpad. Ten 
vzniká pri drobných opravách domu. Pokiaľ 
ide o rekonštrukciu rodinného domu, neho-
voríme o drobnej oprave. Pri takomto objeme 
materiálu to treba riešiť odvozom na skládku 
komunálneho odpadu. V tomto prípade však 
ide o platenú službu.

l V akom štádiu je rokovanie o vybudovaní 
koľajového nosného systému hromadnej 
dopravy Bratislava-región? Je snaha o zria-
denie takejto dopravy reálna?
Predstavitelia Bratislavského územného celku 
prezentovali ideovú štúdiu o vybudovaní koľa-
jového systému hromadnej dopravy. Vybudo-
vanie takéhoto spôsobu hromadnej dopravy 
je reálny vzhľadom k tomu, že by sa využili 
vybudované zariadenia železníc. 

l Neďaleko železničnej trate hĺbite ďalšie 
jazero. Sprístupníte ho širokej verejnosti, 
alebo po ukončení ťažby štrku uvažujete 
nad iným využitím získanej vodnej plochy?
Jazero neďaleko železničnej trate je už vyhĺbe-
né. Ťažbu realizovali štrkopiesky Trstín a už viac 
ako 10 rokov sa ťažba nevykonáva. V súčasnom 
období je firma v likvidácii. Takže mesto Senec 
nie je vlastníkom vodnej plochy ani priľahlých 
pozemkov. O využití vodnej plochy možno hovo-
riť až vtedy ak mesto bude jej vlastníkom.

l Stredom mesta vedie hlavná cesta a mno-
hí vodiči ju využívajú radšej, ako cestovanie 
po diaľnici. Neuvažujete o obchvate mimo 
centra Senca?
Je pravdou, že komunikácia vedúca stredom 
mesta je preťažená. Mesto má vypracovaný 
projekt na riešenie problému, ktorý už realizu-
jeme. Odkloníme dopravu po súbežnej komu-
nikácii, ktorá už je vybudovaná. Vybudujeme 
zjazd z diaľnice za mestom. V súčasnosti  pre-
biehajú jednania so Slovenskou správou ciest 
o možnosti realizácie týchto krokov.

l Mesto získalo tento rok dva granty v rámci 
podpory Európskej únie. Jeden na podporu 
cestovného ruchu, druhý na cezhraničnú 
spoluprácu. Koľko peňazí z EU získate a na 
čo ich konkrétne využijete? 
Celkové náklady dosiahli takmer dva milióny 
korún. Z toho podiel grantu celkových nákladov 
je 75 %. Cieľom programu je zvýšiť návštevnosť 
mesta a podporovať turizmus realizáciou kultúr-
nych a športových aktivít (Senecké leto, baló-
nová fiesta, futbalový turnaj o pohár primátora 
mesta atď.). Ďalším cieľom je zvýšiť informova-
nosť turistov a návštevnosť mesta vybudovaním 
informačného systému mesta a Slnečných 
jazier. Pomocou grantu sme vypracovali inter-
netovú schránku mesta www.senec.sk. Cieľom 
cezhraničnej spolupráce je rozvinúť a zlepšiť 
spoluprácu medzi komunitami na oboch stra-
nách hranice. Prezentovať našu kultúru v zahra-
ničí a zvýšiť kultúrny potenciál regiónu. Celkové 
náklady na projekt dosiahli 36 856 eur, pričom 
Európska únia prispela čiastkou 33 170 eur.

l V ktorej lokalite by mal stáť nový Aqu-
apark? Kto bude investorom a koľko chce 
mesto na ňom získať?
Nový aquapark začneme budovať na Slneč-
ných jazerách - Sever v blízkosti Hotela Senec. 
Investorom je spoločnosť Aquathermal a.s.

l Ako dopadla petícia občanov proti vý-
stavbe kostola reformovanej cirkvi?
Koncom júna nám občania doručili petíciu, 
v ktorej žiadali prehodnotenie rozhodnutia 
o prenájme pozemku určeného na výstavbu 
kostola reformovanej kresťanskej cirkvi. Na zá-
klade petície sme výstavbu kostola opäť zváži-
li. Vyhotovili sme štúdiu revitalizácie uvedenej 
lokality v spolupráci s komisiou výstavby a ko-
misiou životného prostredia. Komisia výstavby 
a ŽP odporučila petičnému výboru spracovať 
a písomne predložiť konkrétne požiadavky na 
zapracovanie do štúdie a projektu. 

l Čo je úlohou občianskeho združenia 
Educa?
Ide o združenie, ktoré  bolo založené za účelom 
organizačného zabezpečenia vzdelávania detí 
zo Senca v Parndorfe. Ide o dopravu, pedago-
gický dozor počas cesty a mimoškolské aktivity.
Educa je pokračovateľom aktivít vedenia mesta 
Senec (primátora a poslancov) ohľadne cezhra-
ničnej spolupráce. Touto cestou vyslovujem 
poďakovanie predstaviteľom Educy za to, že 
senecké deti môžu využívať štúdiu v Rakúsku. 
Poďakovanie patrí aj čelným predstaviteľom 
obce Parndorf.           

    (Marcela Barusová)

Na vaše otázky odpovedá primátor Ing. Jozef Elšík

A Magyar Koalíció Pártja köszöni,
hogy részt vettek a választásokon

és szavazataikkal támogatták  
jelöltjeinket

------
Strana maďarskej koalície vám 

ďakuje, že ste sa zúčastnili volieb 
a podporili našich kandidátov.
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Zuzana Škovránková
bývalá členka zboru

    Tento článok je venovaný všetkým ľuďom 
dobrej vôle, hlavne Bohu, ktorý nás sprevádza 
našou cestou životom, zboru, ujovi Ferkovi, 
rodičom, sponzorom a mestu Senec.

V krátkosti niečo o zbore Radosť:
• Vznikol v roku 1987, zakladateľ bol 
František Podolský, ktorý ho vedie 
doteraz.
• Hlavnou myšlienkou jeho založenia 
bolo aj je radostne a zmysluplne strá-
viť voľný čas detí a mladých.
• V zbore sa vystriedalo viacero 
hudobníkov: Janko, Martin a Mária 
Debnárovci, Janka a Elena Príbelské, 
Katka Józanová, Andrej Vinš, Martin 
Katona a Monika Vojtková.
• Zborom prešlo okolo tristo detí 
a mladých. Počas svojej existen-
cie deti vyrástli a učili sa zaujímať 
o svojich mladších nasledovníkov. 
Ovocím tejto snahy je tridsať mladých 
animátorov.
• Zbor reprezentoval Senec aj doma 
aj v zahraničí. Vznikli nové kontakty 
a priateľstvá: Maďarsko, Rakúsko, 
Taliansko, Nemecko a Francúzsko.
• Spevácky zbor Radosť doteraz vydal dohro-
mady 7 MG a CD.
• Mladí speváci pravidelne vystupujú na kon-
certoch v našom meste ku Dňu matiek, na Via-
noce, účinkujú v Slovenskej televízii i v roz-
hlase, na mládežníckych svätých omšiach 
a iných slávnostiach, zúčastňujú sa zimných 
a letných táborov, animačných kurzov a ďal-
ších aktivít i cvičení súvisiacich s duchovnou 
obnovou.
Je 15. september 2002, sedím v hľadisku 
Kultúrneho strediska v Senci a sledujem, čo 
sa tu vlastne deje, nechápem... Sníva sa mi, či 
bdiem? Kladiem si otázku, čo tu vlastne robím, 
prečo som sem prišla? Odpoveď prichádza, 
práve dnes 15. septembra 2002 spevácky 
zbor Radosť oslavuje svoje 15. výročie. Je to 
neuveriteľné, ako ten čas rýchlo ubehol, mám 
pocit, akoby som len včera začala chodiť do 
zboru, staré piesne, miestnosť, v ktorej sme 

začali skúšať – spočiatku to bolo len orató-
rium, kde sme cvičili prvé piesne, neskôr sme 
sa presunuli na chór. Bolo nás sotva dvadsať, 
teraz je to okolo tristo detí a mladých ľudí, to je 
vrátane i nás starších, tzv. bývalých členov. Aj 
keď už do zboru nechodím, stále cítim, že tam 
patrím, že som jeho neoddeliteľnou súčasťou, 

tak ako všetci ostatní. Aj keď nie fyzicky, ale 
duchovne určite áno.
   Vrátim sa však k tomu, o čom som chcela 
písať – a to je samotný narodeninový koncert. 
Na pódium vystúpi mladý šarmantný pán, kto-
rý nás v sále privíta, je to moderátor STV, lekár 
Miloš Bubán. Po krátkom uvítaní sa zbor pred-
staví piesňou Ó Happy Day v podaní Janky. Pri 
pozorovaní svojho okolia táto pieseň vyvoláva 
vynikajúcu náladu. 
   Bola som na všetkých vystúpeniach zboru, 
ale ani na jednom som nevidela toľko úprimne 
vysmiatych tváričiek, bol to fantastický záži-
tok. Táto vynikajúca nálada pretrváva počas 
celého koncertu, pojatého v kresťanskom 
duchu, v ktorom vlastne spočíva i celé pô-
sobenie zboru. Po úvodnej piesni moderátor 
privíta hostí domácich i zahraničných a oboz-
námi prítomných s nasledujúcim programom: 
Kláštorná šou v podaní Moniky, Márii, Zuzky, 
Lucie a Martiny. Za ňou nasleduje Anjel stráž-

ny s Dávidom a Monikou, 
pieseň Klára zo známeho 
muzikálu Mníšky a Tak 
čoho sa báť (obe piesne 
zaspievala Janka)
Pani Čechovičová 
nám prednesie zbás-
nenú históriu Radosti. 
V programe nechýba 
ani ďakovná pieseň pre 
všetky mamičky Mama 
v podaní Dávida a ope-
retného speváka pána 
Benedika. Obecenstvo je 
dojaté. Po nej nasleduje 
Svieca, ktorá patrí našim 
dvom jubilantkám Edit-
ke a Magde. Nemecky 
hovoriacim hosťom patrí 

pieseň Freude kann Kreise ziehen v podaní 
Eleny. Blok uzatvárajú „Rebelové“. Prihovorí sa 
nám primátor Senca ing. Jozef Alšík a zároveň 
zablahoželá zboru Radosť k 15. narodeninám. 
Prvú časť programu uzatvára duet Bocceliho 
Čas povedať zbohom v podaní Eleny a pána 
Benedika.

   Nebol to však koniec. Deti vo veku 
od 5 do 21 rokov sa vedia zladiť 
v milom tanečnom vystúpení v cho-
reografii pani Krigovskej. V prestávke 
vystúpenia sme všetci pozvaní na 
dokonale pripravenú recepciu pod 
starostlivým dohľadom pána Tótha 
a mamičkami detí zo zboru. Bohaté 
švédske stoly, šampanské a super-
nálada panuje všade tam, kde sa 
obzriete. Už dlho som nepocítila takú 
spokojnosť a srdečnosť v tak veľkej 
spoločnosti. Je vidno, že všetkých 
spája úžasné puto, ktorým je Boh, 
ktorý nás všetkých sprevádza a bude 
sprevádzať v našom živote. Po polho-
dinovom príjemnom občerstvení sa 
vraciame na svoje miesta a pokra-
čujeme v „oslave“ narodenín zboru. 
V programe nechýba „zbor Židov“, 
celú sálu roztlieska pieseň „Radostne 

tlieskajme“, po nej nasleduje muzikálová pie-
seň Jozef a plášť a dobre známy „mix“ piesní.
   Naše telo postupne dokáže roztancovať na 
miestach i rezká melódia piesne Mňa obľúbil 
si Pán. Milým prekvapením je bývalá členka 
zboru Lucia Szabová s piesňou Memory a prí-
tomným dobre padnú aj slová duchovného 
otca zboru Jozefa Lančariča. Z jeho úst znejú 
spomienky v podobe myšlienok a slov, ktoré 
sa týkajú hlavne zboru a ďakovanie ujovi Fer-
kovi za možnosť podieľať sa na živote zboru. 
Keďže sme na Slovensku, nezaobídeme sa ani 
bez ľudových tancov. Naviac Klaudia Kolem-
busová, bývalá zboristka, teraz členka Divadla 
Andreja Bagara v Nitre, spieva pieseň z muzi-
kálu Fidlikant na streche. Blok opäť uzatvárajú 
večne zelené melódie.
  Záver koncertu sa nesie v ďakovaní rodičom, 
mestu Senec, sponzorom a dobrodincom. De-
finitívna bodka je ale dlho očakávaná skladba, 
v ktorej duchu sa i celý jubilejný koncert a to 
Happy Birthday i s malým ohňostrojom. Naj-
viac som dojatá z toho, že všetci ľudia dávajú 
najavo svoju radosť a uznanie vstávaním a vy-
trvalým potleskom.
Zo srdca ďakujem dirigentovi, režisérovi a ot-
covi tohto zboru „ujovi Ferovi“!

Ó Happy Day – Radosť slávila 15. narodeniny
Koncert, na ktorý sa tak ľahko nezabudne - zaujímavý repertoár, kazety a cédéčka, nadšené obecenstvo

POĎAKOVANIE
Spevácky zbor Radosť ďakuje Mestské-
mu úradu v Senci, menovite primátorovi 
Ing. Jozefovi Elšíkovi, viceprimátorovi 
Ladislavovi Nádaskému a hlavnému eko-
nómovi Bystríkovi Steinerovi za sústavnú 
starostlivosť o zbor a  pomoc pri realizácii 
podujatia k 15. výročiu jeho vzniku.
            Ved.spev. zboru František Podolský
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Darovali krv
- darovali život

Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža v Senci zorganizoval v auguste a 
septembri hromadný odber krvi.Podmien-
ku na získanie bronzovej plakety MUDr. 
Janského desiatym odberom krvi splnila 
Ildikó Gabrielová.

22. augusta darovali bezplatne krv:
Čermák Ladislav 75.krát, Molnár Zoltán 47, 
Čuvala Ján 2, Olleová Blanka 6, Dolák Ján 
13, Szakál ján 20, Duraj Ján 41, Szkurák 
Jozef 20, Glavaničová Mária 19, Szkurák 
Tomáš 33, Heriban Robert 8, Slezák Šte-
fan 69, Hlavatý Alojz 49, Šavel Ján 46, 
Kunocha Roman 9, Varga Albert 27, Lancz 
Emil 65, Zmajkovič Jozef 51, Magyar Ale-
xander 68

19. septembra darovali bezplatne krv:
Ing. Barjak Richard 4.krát, Ing.Lacková 
Slávka 4, Bednáriková Jozefína 50, Machá-
ček Ján 2, Bozsik Krisztián 5, Mészárosová 
Zuzana 12, Cisár Miroslav 6, Molnár Ladi-
slav 53, Ďuriš Martin 7, Mošteňan Pavol 24, 
Gabrielová Ildikó 10, Mošteňanová Eva 
16, Jančia Viera 9, Ollé Tibor 15, Juhász 
Štefan 21, Podolská Emília 9, Ing. Klejová 
Anna 8, Sedlák Alexander 56, Knap Václav 
13, Sedláková Veronika 2, Kolárik Otto 31, 
Slobodová Edita 16, Krechňák Štefan 55,  
Vince András 4, Labuda Adrián 9

...Darcom krvi vyslovujeme poďakovanie 
za ich dar v mene všetkých, ktorým svojou 
krvou prispeli k ich uzdraveniu.        (mg)

   Pred voľbami do Národnej 
rady Slovenskej republiky 
sa stretli v areáli Slnečných 
jazier pracovníci samospráv 
okresu Senec, aby si zmerali 
svoje  sily v športových dis-
ciplínach a v popoludňajších 
diskusiách si rozšírili svoje 
poznatky v súvislosti s ad-
ministratívnymi prácami vo 
volebných komisiách. 
   Z dopoludňajších špor-
tových súťaží si palmu 
víťazstva odniesla zostava 
Obecného úradu Kalinkovo 
s počtom získaných bodov 

425 v zostave: Molnárová-
-Gálová-Lengyel-Zoldan, druhé miesto získalo 
družstvo MÚ Senec 1 Matúšová-Kakašová-
-Csukaová-Horváthová (360 b), tretie bolo 
družstvo MÚ Senec 2 v zostave Lachová-Bon-
dorová-Guldanová-Gašparová (346 b). 
Ďalšie poradie
4. miesto Trnávka: Čechová-Herbergerová-
-Lengyel-Koksárová (344 b)
5. miesto Tomašov: Nagyová-Vargová-Rajno-

vá-Cséfalvayová (288 b)
6. miesto Ivanka pri 
Dunaji: Letenay-Ková-
čová-Gablíková-Letenay 
(287 b)
7. miesto Senec 3: Ha-
risová-Habčo-Čerňan-
ská-Jurčová (279 b) 
8. miesto Dunajská Luž-
ná 1: Jančeková-Cingeľ-
-Hanzelová-Hanul iak 
(264 b)
9. miesto Most pri 
Bratislave: Gandelová-
-Kvasnicová-Cingeľová-

-Skalková (262 b)
10. miesto Dunajská Lužná 2: Macangová-Di-
košová-Takáčová-Stoličná (248 b) 
11. miesto Boldog-Reca:Vražovičová-Kválová-
-Batyka-Šarmír (224 b)
12. miesto Veľký Biel: Pomšárová-Takáčová-
-Rumanová-Čechová (210 b)
13. miesto Miloslavov: Vláčilová-Paulíková-
-Jašenová (201 b)

Športový deň Podunajského regiónu 
na Slnečných jazerách

Viceprimátor Ladislav Nádaský 
v priamom prenose s redaktor-
kou Rádia Regina

Víťazné družstvá so zástupcami MÚ Senec

Ceny súťažiacim odo-
vzdal primátor Senca 
Ing. J. Elšík

   V sobotu 24. augusta o 10 h 
novokňaz Vladimír Jurina za 
účasti dvoch desiatok kňa-
zov, z ktorých väčšina pô-
sobila aj v seneckej farnosti 
slávil svoju primičnú omšu.
Okrem blízkej rodiny novo-
kňaza a Martinčanov  sa svä-
tej omše zúčastnilo niekoľko 
stoviek veriacich zo Senca 
a z okolitých obcí. Slávenie 
primičnej svätej omše dopre-
vádzali duchovnými piesňa-
mi detský zbor Radosť zo Senca a dychovka 
Šarfianka z Blatného. Bohoslužbu svojou hrou 
na organ spestril aj pán Fridrich Kolarovič.
Martinčania znovu potvrdili, že sú veľmi usilov-
ní a pracovití a keď sa spoja, dokážu veľa.
Obyvatelia Svätého Martina sa zároveň chcú 

poďakovať – aj v mene 
rodiny novokňaza - tým, 
ktorí akoukoľvek pomocou 
prispeli k úspešnej realizá-
cii tejto slávnosti. Osobitná 
vďaka patrí predovšetkým 
primátorovi Senca Ing. Jo-
zefovi Elšíkovi, Farskému 
úradu v Senci, Františkovi 
Podolskému, Ing. Gabrie-
lovi Kloknerovi, Obecnému 
úradu v Blatnom a ďalším, 
ktorí pomohli.

                                     Obyvatelia Sv. Martina

Novokňazovi V. Jurinovi nech Pán Boh pomáha 
v jeho kňažskom povolaní, aby sa stal šťastným 
vo svojej službe, to mu všetci veriaci zo srdca 
želajú a vyprosujú.                            (eeľ)

Slávenie Primičnej svätej omše 
v Svätom Martine

Umením 
k 750. výročiu

Začiatkom septembra prispeli k oslavám 
750. výročia Senca svojimi vystavenými 
dielami aj seneckí výtvarníci.
   Priestory výstavnej siene MKS ozdobilo 
svojim umením 14 výtvarníkov. V šperkár-
stve, sochárstve, keramike, maľbe, grafike 
a tapisérii zhmotnili svoje predstavy také 
známe mená ako J.Bezúrová, manželia 
Wagnerovci, J. Valček, P. Sedala ako aj 
kurátor výstavy a vystavovateľ A. Botlík.
Pozornosť návštevníkov iste upútali všetky 
práce, aj také, ktoré už v minulosti boli aj 
prezentované ako napr. E. Miklošovej, B. 
Hrehora, K. Červenej, J. Borka a iných. 
Ako kurátor výstavy A. Botlík povedal, „ 
už od tohto roka Senec nie je typický iba 
ohňostrojom a plesmi, ale aj krásnou vý-
stavnou sieňou, v ktorej sa vďaka umeniu 
vedia ľudia byť dobrými“.
   Výstavná sieň už od svojho vzniku slúži 
svojmu účelu. Využívajmu ju aj my – pre 
našu vnútornú pohodu a estetické vzdelá-
vanie naše a našich detí.
                                                    (monškov)



Posádka Martin Holák (Slovan Bratislava) 
Milan Boroš (Tatran Bratislava) zvíťazila na 
pretekoch plachetníc triedy 470  Rexona Men 
Match Racing, ktorý sa uskutočnil koncom au-
gusta na Slnečných jazerách v Senci. Vo finále 
porazila posádku Andrej Holák - Soňa Borošo-
vá, na treťom mieste skončil Juraj Macháček 
- Daniel Palko. Organizátorom pretekov, ktoré 
sa konali už po siedmy raz v našom meste  
bola Asociácia lodnej triedy 470 a Jachtársky 
klub Slovan Bratislava. Na podujatí sa zúčast-
nilo 20 posádok z jachtárskych klubov celého 
Slovenska.
   Plachetnice triedy 470 sú dvojposádkové 
lode s dĺžkou 4,70 m a patria medzi olympijské 
triedy. Prvé lode tejto triedy boli postavené v 
roku 1965 vo Francúzsku, u nás sa na nich za-
čalo pretekať v roku 1975. Na medzinárodných 
súťažiach sa môžu zúčastniť len lode posta-
vené v lodeniaciach vybraných 18 výrobcov, 
ktorí majú licenciu od Svetovej asociácie 470.

   Hlavným sponzorom 
tohto ročníka match 
racingu bola Rexona. 
Pre divákov boli ako 
sprievodné programy 
pripravené zábavné 
súťaže: bungee run-
ning, jazda na tzv. 
funny bycikli so špe-
ciálne upravenými ria-
didlami, zápas silných 
mužov Gladiátor, ako 
aj súťaže pre deti. O 
hudbu sa postaral D. J. 
Monty, celé podujatie 
moderoval Bruno z Fun 
Rádia. Večer vystúpila 
skupina SKA PRA ŠU-
PINA.                 (cs)
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Spoločenská kronika
Narodili sa 
Laura Fülöpová, Lukáš Kolláth,
Tatiana Kovácsová, Mikuláš Botlo,
Natália Časná, Matej Bariak, Nicolas Nyári, 
Samuela Čermáková, Michaela Balážová, 
Tamara Časná, Barbora Matejková

Manželstvo uzavreli
Lenka Durajová - Miroslav Miták
Klaudia Domonkosová - Michal Oravec
Petronela Uhláriková - René Mihalský
Martina Egyedová - Ondrej Varga
Zuzana Danihelová - Juraj Šranko
Deana Drozdová - Martin Sninčák
Miroslava Droberjárová - Milan Fabian
Mária Betáková - Stanislav Varga
Zdenka Kolísková - Miroslav Ščibrány
Beáta Mesárová - Robert Križan
Adriana Barašová - Miroslav Végh
Martina Farkašová - Štefan Pap
Mária Bognárová - Robert Borbély
Marianna Krajmerová - Daniel Boris

Navždy nás opustili
Františka Mravíková, Štefánia Puturnayová,
Mária Páleníčková, Magdalena Pikáliová,
Edita Kotesová, Karolína Michalková,
Štefan Vrškový, Terézia Čablíková,
Mária Haršányiová, Zdenka Stoláriková

Blahoželáme jubilantom
Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a Slovenského zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami
Krasňanská Zdena 60 rokov
Kopriva Štefan 60 rokov
Chmelařová Eva 55 rokov
Farkašová Anna 55 rokov
Algayerová Mária 50 rokov
Sekereš Pavol 50 rokov

Klub dôchodcov v Senci
Sedlačeková Irena 80 rokov
Mokošová Terézia 75 rokov

Guldanová Terézia 65 rokov
Heribanová Vierka 65 rokov
Mišuta Jozef 65 rokov
Heringesová Erika 60 rokov
Mészárosová Mária 60 rokov

Jednota dôchodcov v Senci
Vondrová Ľudmila 80 rokov
Jankovičová Helena 80 rokov
Barančíková Mária 80 rokov
Forró Inocent 70 rokov
Rekeňová Mária 70 rokov
Šillerová Oľga 65 rokov
Krasňanská Zdena 60 rokov
Mészárošová Mária 60 rokov
Alapiová Margita 60 rokov

Dňa 12. septembra 2002 oslá-
vila svoje ctené 60. narodeni-
ny a zároveň aj meniny naša 
drahá mamička

Mária Ištvancová
Veľa zdravia, lásky jej do ďalších rokov jej 
z celého srdca želajú dcéra Beatka, zať 
Imrich, vnučky Beatka a Juditka  a ostatná 
rodina
------------------
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, 
priateľom, známym, ktorí sa 1. júla prišli roz-
lúčiť s našim drahým

Viliamom Herczogom
Ďakujeme za úprimné prejavy účasti a kve-
tinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš 
nesmierny žiaľ.
manželka Marta, syn, nevesta a vnučky
------------------
Dňa 6. septembra sme si 
pripomenuli 20. výročie tra-
gickej smrti našej drahej

Alenky Frimmerovej, 
rod. Balážovej.
Čas letí – nám ostal len smú-
tok a žiaľ... Ďakujeme všetkým, ktorí jej venu-
jú chviľu tichej spomienky.
Smútiaca rodina

------------------
10. Septembra 2002 uplynul 
rok odvtedy, ako nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka, prababka, svokra, 
sestra, krstná mama, švag-
riná

Mária Lasserová
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku
------------------

Dňa 13. septembra uplynulo 
5 rokov čo nás vo veku 20. 
rokov navždy opustila naša 
dcéra, sestra a vnučka

Janette Gottgeislová
Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spo-
mienku .
S láskou a smútkom spomínajúca rodina
------------------

14. septembra uplynuli tri 
roky odo dňa, kedy nás 
opustil náš milovaný manžel, 
otec, deduško a pradeduško

Jozef Ištvanovič 
S úctou spomínajú manželka, 
dcéra, zať  a všetky vúčatá
------------------

V očiach slzy, v srdci žiaľ.
To najdrahšie nám osud 
vzal!
Dňa 7. októbra uplynie rok 
odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko

Ľudovít Szabo
Bolestne spomínajú a nikdy na Teba neza-
budnú:
 manželka, dcéra, syn, zať s nevestou a vnú-
čatá
------------------

Na vode 20 posádok v súťaži Rexona Men Match Racing

V súťaži zvíťazila posádka M. Holák-M.Boroš



MASÁŽE
Klasická - Relaxačná - Športová

Tel.kontakt: 0908 399 270
Zwieržina Otto

Cena: 10 minút 50 Sk

Filmové predstavenia začínajú o 18.00 hod.

1. utorok NAJVÄČŠIA HROZBA
Jack Ryan bojuje proti moslimským tero-
ristom, hroziacim odpáliť atómovú bombu 
na štadióne plnom ľudí. Thriller. Hrajú: Ben 
Affleck, Morgan Freeman.
USA MP 120 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

3.-4. štvrtok-piatok ANJELSKÁ TVÁR
Láska, nenávisť a strach zahalené rúškom 
tajomstva. Film pre všetkých, ktorí majú radi 
romantiku.
ČR MP 120 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

5. sobota SVET PODĽA PROTA
Zmeň svoj pohľad na svet a pripusti možnosť, 
že existuje... Film prirovnávaný ku kultovému 
filmu Miloša Formana Prelet nad kukučím 
hniezdom. Hrajú: Kevin Spacey, Jeff Bridges.
Nem./USA MP 120 min. Vstupné: 55, 56, 57 
Sk

6. nedeľa o 15.30 a 18.00 hod. 
SPIDER MAN
Výnimočné schopnosti vyžadujú výnimočnú 
zodpovednosť. Červeno-modrý špeciálny ob-
lek sa stáva symbolom záchrany ľudstva.
USA MP 121 min. Vstupné: 50, 51, 52 Sk

7.-8. pondelok-utorok VÝLET
Čo si doma nepoviete, dozviete sa cestou. 
Hrajú: Anna Geislerová, Dan Bárta, Iva Jan-
žurová.
ČR MP 100 min. Vstupné: 70, 71, 72 Sk

10. štvrtok LANTANA
Psychologický thriller o láske. Film, ktorému 
nič nechýba, najlepšia komédia posledných 
desať rokov.
Aust. MP 121 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

11. piatok 11 09 01
Jedenásť minút, deväť sekúnd, jeden záber ... 
O dni, ktorý otriasol svetom. Tragické udalosti 
z minulého roka v New Yorku, ktoré zasiahli 
celý svet.
USA, FR MP-15  125 min. Vstupné: 60, 61, 62 
Sk

12. sobota o 18.00 hod.
13. nedeľa POZOR o 17.30 hod.   
2084: VLÁDA OHŇA
Ich zbraňou je oheň, ich korisťou - človek. Sú 
inteligentní a vysoko vyvinutí. A nechcú sa 
deliť o vláldu nad planétou...
USA MP 102 min. Vstupné: 70, 72, 74 Sk

20. nedeľa VÁŽKA
Ak niekto zomrie, je naozaj navždy preč? Čo 
sa deje s človekom na hranici medzi životom 
a smrťou? Kam odchádza naša duša? Dá sa 
s ňou skutočne komunikovať? Bojíte sa týchto 
otázok? V hlavnej  úlohe Kevin Costner.
USA MP-15 104 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

21.-22. pondelok-utorok ELITA
Pravda je nebezpečná... dôvera smrtiaca.
USA MP 108 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

24. štvrtok ENIGMA
Vojnové Anglicko v tajomnom svete kódov 
a ich riešení. Kate Winsletová odhaľuje ta-
jomstvá.
Nem./VB/USA  MP 117 min.  Vstupné: 55, 56, 
57 Sk

25. piatok 40 DNÍ, 40 NOCÍ
Žiadny sex. Žiadny bozk. Žiadny dotyk... po-
čas 40 dní a 40 nocí.
USA MP 110 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

26. sobota AKO NA VEC
Hugh Grant nedobrovoľne dospieva v komédii 
od tvorcov hitu American pie.
USA MP 100  min. Vstupné: 50, 51, 52 Sk

27.nedeľa PIANISTKA
Sexualita ako absolútny horor. Film získal veľ-
kú cenu poroty v Cannes 2001.
Rak., Fr. MP-15  130 min. Vstupné: 50, 51, 52 
Sk

28. pondelok TAKÁ AMERIKA
Najúspešnejší maďarský film roku 2002.
Maď. MP-15  115 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

29. utorok VRAŽDA PODĽA PLÁNU
Pátranie po páchateľoch otrasnej vraždy. 
V hlavnej úlohe Sandra Bullock.
USA MP 120 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

30.-31. streda-štvrtok AUSTIN POWERS 
V ZLATOM ÚDE
Anglický superšpión opäť v akcii. Tajomstvo 
bude odhalené.
USA MP 100 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

6. nedeľa o 15.30 hod. SPIDER MAN
Červeno-modrý špeciálny oblek sa stáva sym-
bolm záchrany ľudstva.
Americký film 120 min. Vstupné: 50 Sk

12.-13. sobota-nedeľa o 15.30 hod. 
LILO A STITCH
Aj vaše zvieratko pochádza z vesmíru? Úsmev-
ný príbeh o blízkom stretnutí havajského  diev-
čatka a malého zlomyseľného mimozemšťana 
na úteku.
Americký film 85 min. Vstupné: 65 Sk, rodinné 
vstupné 59 Sk (4-členná rodina), dvaja pod 
12 rokov

20. nedeľa o 15.30 h  MONSTERS a.s.
Vždy sme sa báli strašidiel, ktoré tam na nás 
číhajú.
Americký film 95 min. Vstupné: 40 Sk

27. nedeľa o 15.30 hod. SCOOBY DO
Návrat deciek, ktoré rozlúsknu každý zvláštny 
prípad.
Americký film 87 min. Vstupné: 50 Sk

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac október 2002
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Komunistická strana Slovenska ďakuje 
svojim voličom a priaznivcom za účinnú 
podporu v tohtoročných voľbách do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky.

Pitvarošania, či Senčania?
...V meste Senec i v jeho okolí žije pomerne veľa pre-
sídlencov. Veľká časť z nich pochádza z maďarskej 
obce Pitvaros (Pitvaroš)
 Založili ju Slováci v juhozápadnej časti Maďarska. 
Slovenské osídlenie v tejto obci pochádzalo pre-
dovšetkým z Novohradu, Hontu, Gemera, z Turca 
a zvolenksých obcí. Jadro prvých obyvateľov Pit-
varoša tvorili obyvatelia, ktorí sa pôvodne usadili 
v Slovenskom Komlóši.
O ich neľahkom živote, zvykoch a obyčajoch, o spo-
mienkach vážnych i úsmevných historkách existuje 
síce zopár spomienok – aj v rukopisnej podobe od 

viacerých autorov.
Vydavateľstvo POPE PRINT sa rozhodlo upraviť 
knihu, v ktorej by sa sústredili už publikované state 
spolu s novými spomienkami na Pitvaroš. 
Zostavovateľky publikácie prosia všetkých, ktorí 
môžu svojimi spomienkami alebo rôznymi materiálmi 
pripravovanú knihu obohatiť, aby sa ozvali na tel. čísla 
0904 662 091, 0905 460 556, 4592 66 16.
Súčasťou knihy by mal byť aj slovník, zachytávajúci 
jedinečný, osobitý jazyk. Prispejte aj vy k tomu, aby pri-
pravovaná kniha bola čo najpestrejšia a najzaujímavejšia.
Ozvite sa, staňte sa spoluautormi pripravovanej 
knihy! 
                      Monika Bučanová-Macháčková

Kultúrne podujatia:

750 rokov mesta SENEC
14. októbra
Jarmok umeleckých remesiel
Pouličné divadlo
Otvorenie výstavy o histórii mesta 
Senec (čriepky z histórie mesta) 
od 14. 10. - 30. 11. 2002
Moyzesovo kvarteto

15. októbra
Dni A. Molnára Szencziho

16. októbra
Deň seneckej kultúry

17. októbra
Deň mesta Mosonmagyaróvár

18. októbra
Deň mesta Parndorf a Senj

19. októbra 
Galaprogram k 750. výročiu

20. októbra
Slávnostná svätá omša
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Váhy (narodení  od 24.9. do 23.10.)

Využite prvé októbrové týždne na oddych, krátke 
cesty, alebo posedenia s priateľmi. Ak máte finanč-
né problémy, pri rokovaniach v bankách budete mať 
úspechy. Hviezdy sú Vám naklonené, preto aj v rodin-
ných vzťahoch a v láske sa začína vyjasňovať. Bude 
sa Vám dariť aj v podnikaní a bolo by to dobré využiť 
na uzatvorenie dôležitých dohôd. Určite však pritom 
nezabudnite dodržať najdôležitejšie pravidlo – dobre 
si prečítať listinu, ktorú podpisujete! Márnivosť bude 
pre Vás v druhej dekáde veľkým pokušením, ale Vy 
odolajte. Zmeňte trošku štýl života a zabudnite na 
to, že istý čas si nič nedoprajete a potom nepoznáte 
mieru „robiť si radosti“. Uvedomte si, že veci, ktoré 
ste chceli, vôbec nie sú dôležité. Jesennými dňami 
kráčajte s radosťou a s úsmevom urovnajte všetky 
sporné otázky. Nezabudnite: Váš čas ešte len príde.

Škorpión (narodení od 24.10. do 22.11.)

Nemusíte stále vymýšľať nové prekvapenia len pre 
svojho partnera, zamerajte pozornosť aj na ostat-
ných ľudí z blízkeho okolia, či už sú to deti, alebo 
starší ľudia. Prešľapovanie z nohy na nohu Vás oberie 
o všetky sily. Neodsúvajte jeden dôležitý rozhovor na 
neskôr. Podmienky sa zmenia a vy sa môžete ocitnúť 
v nevýhode. Hádky s partnerom sú len dočasné, o nič 
vážnejšie nejde. Pri problémoch s deťmi sa pokúste 
porozprávať bez predsudkov a otvorene. Žijete príliš 
rýchlo a zaoberáte sa otázkami, ktoré nemôžete ov-
plyvniť. Partnerovi trochu viac dôverujte, problém, 
ktorý ste chceli mať vyriešený a za sebou, je len 
v jeho rukách. Ak máte partnera, ktorý je v tom istom 
znamení ako vy, prípadne v znamení Leva, ste dieťa-
ťom šťasteny, aspoň čo sa týka erotického naplnenia. 
Využite vzájomné naladenie na túto strunu a budete na 
terajšie obdobie so zasnením spomínať.

Strelec (narodení od 23.11. do 21.12.)

Ešte trochu budete musieť na sebe popracovať, aby 
ste sa výraznejšie presadili. Porozmýšľajte najmä nad 
rozšírením svojich vedomostí z odbornej oblasti, ktoré 
by Vám mohlo v budúcnosti veľmi pomôcť. Nezabud-
nite, že máte úžasných dobrých priateľov, môžete im 
dôverovať, nikdy Vás nesklamú. V pracovnej oblasti 
zbytočne neplytvajte energiou. V rodinnom živote 
zavládne harmónia, partner Vám splní všetko, čo Vám 
na očiach uvidí. Ale pozor, nesnažte sa zneužiť jeho veľ-
korysosť, v budúcnosti by Vám to mohol vyčítať. Ak za-
chováte rozumnú hranicu pri predkladaní požiadaviek, 
váš vzťah to len upevní. Možno koncom októbra zažijete 
niečo vzrušujúce a môže sa stať, že situácia vzbudí vo 
vás pocit viny. Čo sa stalo, to sa neodstane, nechajte si 
to len pre seba, časom na to aj vy zabudnete.

Kozorožec (narodení od 22.12. do 20.1.)

Neuzatvárajte sa v týchto dňoch príliš do súkromia, 
radšej si vyjdite s partnerom alebo s priateľmi do 
spoločnosti, alebo usporiadajte veselú párty. Tam by 
to malo iskriť nápadmi a dobrou náladou! Vaša chvíľ-
ková mrzutosť je v rozpore s pohodou, ktorá už teraz 
panuje navôkol. Partnera si môžete pohnevať dokonca 
natoľko, že začne premýšľať o rozchode. Rozmyslite 
si preto, či si radšej nezahryznete do jazyka. Ak ste 
slobodní, dávajte si pozor pri nadväzovaní nových 
známostí na príliš temperamentného partnera. Mohol 
by potlačiť vaše prirodzené správanie v čase, keď to 
najmenej potrebujete. V práci nezazlievajte úspech 
kolegovi len preto, že váš čas ešte nedozrel. Už 
čoskoro príde. Tí, ktorí sa narodili od 10.1. do 20.1., si 
musia dávať pozor na to, aby sa z neustáleho riešenia 
problémov nestal folklór, v ktorom kvôli povinným 
tancom nebude miesto na nové myšlienky!

Vodnár (narodení od 21.1. do 19.2.)

Máte pred sebou priaznivé obdobie na doriešenie 
problémov, ktoré sa vyskytli vo vašom ľúbostnom 
alebo partnerskom vzťahu. Dostali ste sa na rázcestie 
a neviete, ako ďalej pokračovať. Nepovedzte nahlas 
vetu: Ja to vydržím. Teraz je čas, aby ste boli egoista. 
Alebo sa dohodnete, alebo je čas ísť o dom ďalej. Prvé 
októbrové dni však žiadne dôležitejšie rozhodnutia ne-
robte, aj keď sa domnievate, že prišiel vhodný čas na 
vybavovanie osobných účtov, neprerátajte sa. Niekto, 
o kom ešte neviete, vám môže poriadne zamotať hlavu 
a vyprázdniť peňaženku. Pripravte sa na rozmarné 
obdobie, ale vo vlastnom záujme neprekročte hranice 
priateľstva. Rátajte so správou, ktorá vám prechodne 
skomplikuje situáciu v súkromnom živote a nenáro-
kujte si na nič, čo vám nepatrí a v súkromnom živote 
neskĺznite do pozície poriadkumilovného tyrana.

Ryby (narodení od 18.2. do 20.3.) 

Nadchádza pre vás obdobie zamerané skôr na pra-
covné aktivity a nové plány do budúcnosti. Určité 
veci ešte nemajú jasnú podobu, ale počas októbra 
sa všetko vykryštalizuje. Vo výchove detí neuplatňujte 
pravidlo, že rodič má vždy pravdu. Prehodnoťte aj svo-
je správanie k nadriadenému. Vaša neistota zastiera 
všetky vaše dobré stránky a nápady. Poďte k tým, čo 
žijú s vami, bližšie. To ešte nikoho nezabilo, naopak 
– dotyk vzťahy čistí. Keď chcete byť sám sebou, na-
plánujte si útek.  Uvedomte si však, že máte dostatok 
trpezlivosti a pokojne sa môžete podujať na prácu, 
ktorú ostatní odsúvajú kvôli vlastnej povrchnosti 
a neschopnosti sústredenia. Výsledky sa síce dosta-
via neskôr, ale uznanie vás neminie. Môže sa stať, že 
istá príležitosť ustrnula na mŕtvom bode. Nesnažte sa 
situáciu nijakým spôsobom urýchliť.

Baran (narodení od 21.3. do 20.4.) 

Akási nečakaná udalosť vás prinúti riešiť rodinné 
záležitosti alebo zmeniť plány. V práci sa vám ujde 
uznanie a mohlo by vám to zvýšiť sebavedomie, či 
priniesť zmeny v pracovnej oblasti. Tí, čo sú okolo 
vás, potrebujú vaše vedomosti, skúsenosti a kontak-
ty. Nepreceňujte však svoje sily, lebo dôsledky bývajú 
rovnako bolestné, ako keď sa zbytočne preceníte. Len 
s  tým rozdielom, že si budete musieť vziať robotu do-
mov, aby ste stíhali všetko, čo ste si uvalili na ramená. 
V partnerskom živote zažijete chvíle plné lásky a po-
rozumenia. Nedovoľte, aby vás rozrušilo impulzívne 
správanie istého známeho. Za svoje snahy získate 
sympatiu okolia a úspešne presadíte svoje kompro-
misné stanovisko. Ak sa vám niekto snaží pomôcť 
vlastnou skúsenosťou, pozorne si ho vypočujte.

Býk (narodení od 21.4. do 20.5.) 

Narodení začiatkom znamenia majú pred sebou pokoj-
né týždne. Úradom sa nevyhýbajte, pochodíte na nich 
dobre. Úspech budú mať aj inde najmä tí, čo sa narodili 
v apríli. Tí, ktorí sa narodili v máji, by mali vyčkať, pre-
tože za pár týždňov sa to obráti a šťastie ich neminie. 
Narodení v poslednej dekáde by sa mali mať na pozore 
a nepreháňať svojimi nadmernými požiadavkami. Pre 
narodených v tomto znamení je v októbri charakte-
ristická prílišná impulzívnosť. Kroťte sa! Nevyslovujte 
slová, ktoré neskôr môžete oľutovať. Nepodliehajte 
dramatickej atmosfére, ak však uznáte za vhodné, 
nebojte sa poriadne zvýšiť hlas. Prirodzená autorita 
je nenahraditeľná. Zrejme dostanete neočakávanú 
ponuku od zamestnávateľa. Rozhodnite sa čo najskôr. 
Stávajúci mesiac je pre vás plný zmien, počas ktorých 
sa nebudete nudiť ani doma, ani v práci. Pripravte sa 
na neočakávané rodinné stretnutia.   

Blíženci (narodení od 21.5. do 20.6.)

Ak sa začiatkom mesiaca chystáte cestovať, postave-
nie hviezd naznačuje kontrolu určitých investícií. Viac 
sa rozmaznávate, ako vám to vaše financie dovoľujú. 
Máte však šancu zmeniť to, nad čím sa už dlho trápite, 
pretože to považujete za zlé. Chce to len dotiahnuť de-
taily, nebáť sa na konci neuhnúť. Ak dostanete predvo-
lanie na súd či úrady, pokúste sa za každú cenu vybaviť 
odklad pojednávania. Nepohodnete sa s nadriadenými 
a dokonca sa môžete dostať aj do konfliktu so záko-
nom. Máte možnosť priaznivo ovplyvniť budúcnosť. 
Zarobíte si na predaji či sprostredkovaní, iní pomôžu 
dobrou radou. Narodení v júni využijú ponúknutú šan-
cu využiť svoj intelekt. Pred sebou máte vcelku jedno 
z tých lepších období života. Mali by ste si v pokoji určiť 
priority a držať sa ich: začať najdôležitejšou a nerobiť 
popritom nič iné. Nečakajte ale žiadne zázraky.

Rak (narodení od 21.6. do 22.7.)

V práci robíte prestávky, zbytočne sa náhlite, potrebu-
jete sa sústrediť a vaša práca je príliš zodpovedná, než 
by ste dali prednosť kvantite pred kvalitou. Rakom po-
stavenie hviezd naznačuje kontrolu určitých udalostí. 
Na plánovanie budúcnosti a  rozvíjanie partnerských 
vzťahov aj iných vzťahov využite šťastný začiatok 
mesiaca a víkendy. V ostatných dňoch môžu narodení 
v prvej a poslednej dekáde vyvolať hádku, alebo sa 
zle rozhodnúť. Dobre si rozmyslite, komu požičiate 
svoje peniaze a či ich vôbec požičiate. Každý je k vám 
milý, keď si od vás požičia, no len čo ich treba vrátiť, 
milota sa razom zmení na výhovorky a aroganciu. Buď 
vyslovte slovo „nechcem“ priamo, alebo sa podriaďte 
tlaku. Ale určite skončite s tým večným vyhováraním 
sa a inscenovaním nových a nových chytákov pre 
tých, ktorí od vás niečo chcú.
 

Lev (narodení od 23.7.  do 22.8.)

Vás nikto len tak nepoloží na kolená. Vaša energia 
a pozitívne myslenie vám už neraz pomohli z ťažkých 
situácií. Dokážte všetkým a vždy, že ste Levom telom 
i dušou. Neuháňajte v ústrety finančným odmenám 
a pracovným pochvalám príliš rýchlym tempom. Ak 
si neoddýchnite, ľahko sa stane, že vás tie výdobytky 
zastihnú na pokraji síl. Pokojne sa venujte športu, 
obchodom a spoločenským aktivitám, cez víkendy 
aj svojej láske. Očakávajte flirty a nežné stretnutia. 
Mimoriadne sa bude dariť umelcom. Možno sa vám 
zdá, že všetko ide akoby samo. Aj v práci, aj v súk-
romných záležitostiach. Ako podnikatelia i žiadatelia 
na úradoch dosiahnete svoje. Budete vyžarovať dobrú 
náladu, čo sa pozitívne premietne do všetkých stránok 
vášho života. Náhoda vám môže chvíľkovo pomôcť, 
ale nespoliehajte sa na to. Energie máte dostatok, 
preto bojujte!

Panna (narodení od 23.8. do 23.9.)
Prekypujete energiou, máte dobrú náladu a chcete 
obšťastňovať ľudí okolo seba. Snažíte sa tolerovať 
ich nedostatky. Navyše jeseň žičí domácim oslavám 
a cestám do cudziny. Pracovné nasadenie vám ale 
môže totálne vyčerpať organizmus. Zvoľnite tempo 
a zmeňte jednostrannú činnosť. Schopnosť relaxovať 
je pritom nesmierne cennou vlastnosťou. Augustoví 
si po dlhšom čase vychutnajú pokoj: niektorí v práci, 
iní doma, ďalší v medziľudských vzťahoch. Ostatní 
tiež môžu rátať s pokojnými dňami, no i s rôznymi 
obmedzeniami. Váš zdravotný stav zaznamenal po-
zitívny obrat, všetko vidíte v krajších farbách. Máte 
elán a chuť do práce, nové nápady, len ich potrebujete 
trochu premyslieť a zrealizovať. Dajte si pár dní pauzy 
a urobte si poriadok vo finančných otázkach, aby ste 
sa nedostali do zložitej situácie.

HOROSKOP NA CELÝ OKTÓBER
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   V dňoch 4.-6. októbra 2002 usporiada ZO 
SZCH Senec už šiestu, tentokrát Oblastnú 
výstavu drobných zvierat. Každoročne sa 
takto stretávajú chovatelia zo širokého oko-
lia, aby v amfiteátri na Hečkovej ulici ukázali 
tie najlepšie holuby, hydinu a králiky, čo vo 
svojich chovoch majú. Množstvo vystavova-
ných zvierat je dôkazom toho, že sa jedná 
o podujatie veľkolepé. Je to vlastne jedna 
z najväčších výstav drobného zvieratstva 
na Slovensku.
   Za tri dni (piatok, sobota, nedeľa) navštívi 
výstavu niekoľkotisíc návštevníkov nielen 
zo Senca, ale aj zo širokého okolia. V piatok 
sú organizované návštevy predovšetkým 
zo seneckých škôl. V sobotu a v nedeľu 
chodia prevažne chovatelia – odborníci, 
ale aj veľké množstvo laickej verejnosti. Veď 
stráviť príjemné chvíle v peknom prostredí 
so svojimi ratolesťami na zaujímavom a nie 
každodennom podujatí musí byť pre každú 
rodinu a malými deťmi veľmi atraktívne. 
Senecká výstava má už svoju tradíciu, má 
punc kvality čo sa týka vystavovateľov, 
ale aj množstva a  kvality vystavovaných 
zvierat.

   Pripraviť a postarať sa o kvalitný priebeh 
celého veľkolepého podujatia nie je malič-
kosť. Vyžaduje si to od samotných chovate-
ľov – usporiadateľov veľké úsilie a množstvo 
času, hlavne organizačné zabezpečenie 
celej výstavy. Jedná sa o veľké množstvo 
administratívno – organizačných činností, 
od propagácie výstavy, cez spracovanie 
katalógov, stavbu výstavných klietok v sa-
motnom amfiteátri, veterinárne opatrenia, 
príjem zvierat, zabezpečenie posudzova-
teľov a samotné posúdenie zvierat, ošet-
rovanie, ostraha vo dne v noci a nakoniec 
v riadnom zdravotnom stave vrátenie zvierat 
majiteľom. Množstvo takýchto činností si za-
bezpečuje ZO SZCH z vlastných zdrojov 
a prostriedkov, no bez finančnej podpory 
našich priaznivcov by nebolo možné uspo-
riadať takéto podujatie.
   Každý chovateľ má radosť z toho, keď je 
jeho zviera kvalitné, bezvadné a samozrej-
me, keď takéto zviera môže predviesť – uká-
zať verejnosti. Radosť chovateľa sa zvyšuje 
tým, čím viac ľudí jeho zviera vidí, obdivuje.
   Touto cestou by som prosil Senčanov, 
ale aj obyvateľov zo širokého okolia, aby 

neopomenuli takéto významné chovateľské 
podujatie, ktoré je zároveň aj sprievodnou 
akciou osláv 750. výročia mesta. Skúste 
aspoň počas výstavy nahradiť svojim de-
ťom a vnukom „telku“ a priveďte ich do 
prostredia, ktorému sa budú určite tešiť. 
Navyše pobyt na výstave znamená – aspoň 
na chvíľu – aj pre dospelých odreagovanie 
sa od každodenných stresov a starosti bež-
ného života. Ak sa zamyslíme nad súčas-
nosťou, zákonite musíme dospieť k záveru, 
že život nie sú len pokémoni a primitívne 
televízne seriály. Človek je totiž neoddeli-
teľnou súčasťou prírody a návštevy výstavy 
drobných zvierat je krátka chvíľa, kde má 
možnosť si túto skutočnosť v plnej miere 
uvedomiť.
                     predseda ZO SZCH Oto Lévai

Oblastná výstava drobných zvierat v Senci

KEDY BUDE OTVORENÁ VÝSTAVA?
Piatok a sobota (4. a 5. X.) 8.00 - 18.00 h
Nedeľa (6. októbra)          8.00 - 15.00 h

V nedeľu bude zároveň aj slávnostné vy-
hodnotenie a odovzdanie cien najlepším 
chovateľom.
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Už niekoľko krát sme sa prihovorili obyvateľom 
Senca prostredníctvom novín aby pri zneš-
kodňovaní zložiek komunálneho odpadu po-
užívali novovytvorený Zberný dvor. Tento dvor 
slúži od mája tohoto roku a výsledky ktoré sa 

dosiahli nie sú zanedbateľné. V prvom rade je 
to fakt, že sa na dvor dostali odpady väčších 
rozmerov, ako staré sedačky, staré okná (kto-
ré donedávna špatili okolie kontajnerov) a tak-
tiež množstvo biologického odpadu ktoré sa 

h r o m a d i l o 
na periférii 
mesta. Pre-
to vyzývame 
obyvateľov 
aby tu pri-
nášalo pre-
dovšetkým 
o d p a d y , 
ktoré sme 
pre tento 
dvor určili 
a zoznam 
týchto od-
padov je 
k nahliadnu-
tiu priamo 
na Zbernom 
dvore. Jed-
ná sa pre-
dovšetkým 
o staré 

šatstvo, kartóny, starý 
nábytok, autobatérie. 
Upozorňujeme oby-
vateľov, že nebudeme 
preberať neúmerne 
veľké objemy drobné-
ho stavebného odpa-
du z rekonštrukcií . Na 
toto slúži skládka od-
padov na Červenom 
Majeri. (Obyvatelia 
Senca majú predsa 
za uloženie odpadu 
úľavy.)
  Z druhej strany však 
chceme pripomenúť, 

že zriadením tohoto zberného dvora aj keď 
to mesto zriadenie stálo nemalé finančné 
prostriedky sme urobili zadosť či už pre zdra-
vé životné prostredie tak aj pre kultúru bývania 
našich ľudí.
  Pre ilustráciu uverejňujeme zoznam odpadov, 
ktoré sú možné odoberať v zbernom dvore:

16 02 14 Vyradené zariadenia
16 02 16 Časti odstránené z vyradených častí
16 06 01 Olovené batérie
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie
16 06 05 Iné batérie a akumulátory
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
20 01 39 Plasty
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad
20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady
20 03 07 Objemný odpad

ZBERNÝ  DVOR – MESTO SENEC
Skládka odpadov zadarmo - v prevádzke aj v sobotu

Podaktorí z nás si zakladajú smetiská priamo pod oknami. 
Žeby na Svätoplukovej ul. nemali iné východisko? Nedbalosť 
podčiarkuje aj zaparkované motorové vozidlo, hoci o 5 m je 
otvorené parkovisko BILLY!

Na plastové fľaše firma SOBA pripravila 
špeciálny kontajner. Žeby o tom obyva-
telia nevedeli?

K stavebným odpadom počas dvoch hodín pribudli aj ďalšie...



12 SENČAN  č. 9/2002

ROZDÁVANÍM
RADOSŤ 
RASTIE
Pätnásť rokov v živote človeka je najkrajší vek. 
Mladosť ešte neprepukla v plnej sile a detstvo je už 
v nenávratne.
Pätnásť rokov vo veku celého ľudstva je zanedbateľná 
smietka.
Pätnásť rokov v živote speváckeho telesa znamená 
však niekoľko generácií ľudí, ktorí z malých detí vy-
rástli na dnes už dospelých.
Pätnásť rokov v našom meste pôsobí zbor RADOSŤ, 
ktorý netreba Senčanom nijako zvlášť predstavovať. 
Azda sa nenájde nikto, kto by ho nepoznal, alebo 
o ňom aspoň nepočul. To isté možno povedať o člove-
ku, ktorý tento zbor vedie od jeho zrodu až po dnešok 
a  ktorého všetci volajú Ferko Podolský.
O zbore sme už niekoľko krát písali, aj o jeho vzniku, 
poslaní a účinkovaní, ale pre zhrnutie  prinášame 
zopár informácií:

Všetko sa začalo v roku 1987, kedy sa 12 detí začalo 
stretávať na tzv. „stretkách“, na výletoch, kde začali 
spolu spievať piesne „ukazovačky“ so sprievodom 
harmoniky a začali žiť tak trochu tajne saleziánsky. 
Dnes je zbor cca 120 členný a z výletov a stretiek sa 
už dávno  preniesol na koncertné pódiá. Venuje sa 
nielen jednotlivým piesňam  s náboženskou temati-
kou, ale i muzikálu a operete.
Ovocím postupného vývoja súboru je aj 30 animá-
torov, ktorí vyrástli z radových členov zboru a dnes 
sú sami schopní formovať a viesť deti na ďalších 
„stretkách“.
Zbor vydáva časopis Radosť, ktorý je jeho poslom 
smerom k poslucháčom, priaznivcom i divákom. Čo 
nevyspievajú, to napíšu.
Keďže sme chceli priniesť pohľad na zbor zo strany 
jeho členov, vyspovedali sme Moniku Vojtkovú a Elenu 
Príbelskú, ktoré stáli takmer na začiatku zboru. Diev-
čatá úprimne vypovedali o svojich pocitoch, zážitkoch 

a nedalo im, aby trochu nepoohovárali uja Ferka.

Monika Vojtková:
V zbore spievam takmer od  začiatku, teda už 14 
rokov, od 4 rokov.

Kto ťa viedol k tomu, aby si vstúpila do zboru?
Teta Aga Frčová ma v kostole ako dieťa počula spie-
vať a spýtala sa ma, či by som nechcela spievať so 
zborom. 

Teraz spievaš sólo, nahrávala si aj platne, čo  spie-
vaš najradšej?
Spievam náboženské piesne, evergreeny, muzikálové 
piesne, v podstate spievam čokoľvek.

Študuješ spev popri zbore?
Teraz už v Bratislave II. cyklus spevu, predtým 9 rokov 
Senci  v ZUŠ,

Aké sú tvoje študijné ciele?
Odkedy sa pamätám, som chcela niečo robiť so 
spevom. Už zbor bol obrovskou motiváciou, veľa sme 
vystupovali a pritom  som sa naučila zvládať trému, 
potom som sa dostala do ZUŠ. Na konzervatórium 

som nešla, lebo 
sa mi to zdalo pre 
celkové vzdelanie  
málo. Rozhodla 
som sa pre gym-
názium, teraz 
som v maturitnom 
ročníku a potom 
sa pokúsim dostať 
na Janáčkovu aka-
démiu múzických 
umení  v Brne, 
odbor muzikálový 
spev. 

Čo je v zbore Ra-
dosť okrem spevu 
dôležité?
Od začiatku sme 
boli vedení na 
stretkách k láske 
k zblížnemu. Aj zo 
samotného názvu 
zboru vyplýva, že 
našim cieľom je 
rozdávať radosť. 

Celý zbor sa točí okolo kréda, že rozdávaním radosť 
rastie. 

Elena Príbelská
V zbore spievam od svojich 10 rokov, teda už 13 
rokov.

Mohla by si porozprávať o tom, ako v začiatkoch 
fungoval zbor, kde spieval, vystupoval?
Nemali sme ešte vystúpenia, v nedeľu sme mávali 
skúšky v kostole a vystúpenia bývali na slávnostných  
omšiach, napríklad prvé sväté prijímanie a podobne. 
Potom sme v lete vždy chodili do tábora, čo bolo skôr 
zábavou pre deti zo zboru a nie zážitkom pre iných. 
Potom začali koncerty ku dňu matiek a neskôr sme 
chodili na rôzne festivaly. Začali nás pozývať aj na 
rozličné vystúpenia do okolitých dedín, a tak postup-
ne naša známosť rástla. Tak  sme sa dostali až do 
zahraničia. Boli sme napríklad  v Taliansku, Rakúsku, 
Maďarsku, Francúzsku, aj v Chorvátsku. 

Čo chystáte teraz?
Elena
Plánujeme cestu do Bonnu do Nemecka na 5 dní. 

Monika
Veľmi sa tešíme na cestu  autobusom dlhú 1000 kilo-
metrov,  na výbornú atmosféru. Ide tam totiž zohratý 
kolektív. 

Venuješ sa spevu  popri štúdiu?
Elena 
Chodím na spev už  asi 10 rokov k pani učiteľka 
Kasanovej v Senci a tento rok budem asi absolvovať 
II. cyklus. 

Ako je to s folklórnymi vložkami počas vašich kon-
certov?
Monika
V poslednom období sme chceli zmeniť štruktúru kon-
certov, aby neboli fádne, aby neobsahovali iba spev. 
Ujo Ferko zamontoval do vystúpení tanečné čísla. 
Začalo to tým, že rodičia niečo naučili deti, neskôr 
staršie  dievčatá cvičili tie mladšie.  Teraz je to tak, že 
profesionáli zo SĽUK-u robia choreografiu a aj tanec 
nacvičujú a výsledok je potom naozaj  výborný. Páči 
sa to aj našim deťom, zbožňujú kroje. Pre nás je to nie-
čo  nové, pretože doteraz nikto z nás nebol v žiadnom 
folklórnom súbore, páči sa to aj nám. 



Vrátim sa v spomienkach niekoľko rokov dozadu 
na spoločný tanec zdravého chlapca a zdravotne 
postihnutého dievčaťa na invalidnom vozíku v kom-
binácii s vašim spevom. Pamätáte sa, ako toto spo-
jenie zdravia a postihu na vás zapôsobilo?
Elena
Pamätám sa, že išlo o pesničku Michaela Jacksona, 
so slovenským textom Andreja Vinša – Spojme sa, 
myslím, že sme nemali žiadne zvláštne dojmy. Brali 
sme to ako úplne normálnu záležitosť, to dievčatko na 
vozíku sa nám nezdalo ničím výnimočné, zvláštne, či 
čudné. Bez výhrad sme ju prijali medzi seba.

Monika
Vtedy sme s týmto číslom vystupovali v Slovenskej 
televízii a v Národnom divadle a to bolo pre nás veľ-
mi dôležité a motivujúce. Dnes s odstupom času  si 
myslím, že  na tento  zážitok  by som  
si ani nespomenula, napriek tomu, že 
mal u obecenstva veľký ohlas. 

Sú vo vašich spomienkach zážitky, 
vystúpenia, koncerty, ktoré boli nie-
čím výnimočné, ktoré vás v dobrom 
poznačili, ovplyvnili?
Elena
Možno nie celkom konkrétna situácia, 
ale „stavy“ – napríklad o desiatej ve-
čer, keď  sme  boli celý deň v škole, 
potom sme niečo nahrávali, dokončo-
vali a ráno sme mali ísť opäť do školy. 
Boli sme unavení a hladní a stále sme 
museli opakovať.  Na jednej strane to 
bolo strašne  namáhavé a na druhej 
strane zoceľujúce. Bol z toho veľmi 
dobrý pocit. 
Ďalším silným zážitkom boli výlety, 
alebo lepšie povedané návraty z vy-
stúpení. V autobuse bola taká perfekt-
ná atmosféra.
Veľmi povzbudzujúce boli vystúpenia 
na festivaloch, kde bolo množstvo ľudí 
a my sme vedeli, že to sú „naši“, chcú 
nás vidieť a počuť. 

Čo vám dalo pôsobenie v zbore?
Elena
Účinkovanie v zbore mi dalo zmysel života v detstve 
a v puberte, kedy by som  sa možno za iných okolností 
dostala do iného prostredia  a inej spoločnosti. Zbor 
ma v podstate oslobodil od zla sveta a dal mi  plno-
hodnotnú náhradu. Naučilo ma to obeti, ale dalo mi to  
aj celkovú rozhľadenosť, či dobrý pocit z toho, že sme 
sa ľuďom páčili. 

Keďže ste väčšinou dievčenský kolektív, zažili ste  
občas situácie typicky ženské?
(Dievčatá sa pobavene usmievajú). Samozrejme 
typicky ženské ohovárania a intrigy. Dohadovanie 

o tom, kto bude spievať to, či ono sólo, kto viac vy-
stupoval, kto bol viac obdivovaný, ale bolo to všetko 
v rámci normy a potom nejaké tie nedorozumenia  
sme prekonali práve počas tých spomenutých výle-
tov. Dnes sú vzťahy medzi nami výborné. 

Ako to prebieha pred koncertom, predpokladám, že 
ste perfektne pripravení niekoľko dní dopredu?
Monika  
To, čo sa deje pred koncertom za oponou,  diváci 
nevidia a ani si to nevedia predstaviť.  Týždeň pred 
veľkým koncertom napríklad nemáme ešte docvičené 
niektoré piesne, ale berieme to ako rutinu, zatiaľ sme  
ešte všetko stihli docvičiť. Ale tesne pred koncertom 
ujo Ferko vždy zmení repertoár. Dosť často ho mení 
aj počas koncertu. Viem, že to súvisí s obecenstvom, 
on totiž vidí, aké obecenstvo sa zišlo a ako reaguje 
na niektoré piesne, preto vie najlepšie odhadnúť, čo 

bude treba zmeniť. Súvisí to s jeho profesionalitou 
a skúsenosťou.
Je úplne samozrejmé, že sa pred každým koncertom 
modlíme, lebo si myslíme, že je to určitá poistka. Ob-
čas sa nám stávajú aj nehody, ktoré tiež možno obe-
censtvo nepostrehne, lebo sa dajú  zamaskovať, Stalo 
sa nám už aj to, že nám vypovedal službu klavír, vypadla 
elektrika, zlyhali mikrofóny. Spôsobuje to neuveriteľný 
stres aj pre nás, ale najviac pre uja Ferka.  

Elena 
Deň pred generálkou koľkokrát deti ešte nevedia slová, 
na poslednú chvíľu sa ich doúčajú.  Ujo Ferko však na 
nás vždy neuveriteľne optimisticky a upokojujúco pô-
sobí. Vždy  hovorí: „Všetko bude dobré, všetko bude 
v pohode.“  A naozaj vždy všetko dobre dopadne.

Aké sú vaše pocity  po koncerte?
Monika 
Keď začnú ľudia tlieskať, to je niečo úžasné, to je pre 
nás najlepšie zaplatenie všetkých útrap a námahy.

Kto vám pomáha v zákulisí?
Monika.
Čo sa týka hudobnej  stránky a výberu pesničiek vy-
berá väčšinou ujo Ferko. Občas ja zo zboru z cirkev-
ného gymnázia, kde študujem, prinesiem nejakú novú 
pesničku a potom ju  učím deti. Hudobné podklady na 
koncerty nám robí Martin Katona. CD s nami nahráva 
pán Šúr. Teta Aga Frčová, Jarka Čaputová, Lidka 
Koleková  teta Tinka a  pani Buchlíková  pomáhajú 
pri organizovaní  koncertu a fungovaní zboru. Ale 
teraz, keď už deti odrastajú, vedia, ako sa majú na 
koncertoch správať a potrebných je čoraz menej ľudí 

za oponou. 

Máte nových záujemcov do zboru, lebo 
ste spomínali, že deti odrastajú?
Monika 
Teraz nastal prirodzený úbytok ľudí zo 
zboru, lebo nastúpili na vysoké školy, ale 
na druhej strane sa k nám každý deň hlá-
si množstvo malých detí. A pokiaľ ja vie, 
ujo Ferko ešte ani jednému nepovedal, že 
nemôže v zbore pôsobiť. Nejde nám totiž 
iba o spev, ale o to spoločenstvo, ktoré 
sme už spomínali. Ide o duchovný obsah, 
o partiu, kamarátov

Venujme sa teraz repertoáru. Sú pies-
ne, ktoré sa nejako mimoriadne páčia 
obecenstvu?
Elena
Zbor židov, Rebeli, starším ľuďom sa pá-
čia evergreeny, ale  myslím, že sa nikdy 
všetkým naraz nedá vyhovieť, a preto ujo 
Ferko postaví repertoár koncertu tak, aby 
v ňom bolo zo všetkého niečo. Každému 
sa páči niečo iné a my sa snažíme, aby si 
to svoje aj našiel.  Až 80% našich piesní 
tvoria piesne s náboženskou tematikou, 

ale na koncertoch sa zdá, že je  to na polovicu. 

Dievčatá ešte rozprávali o tom, ako nahrávali svoje CD 
v panelákovom byte u pána Miroslava Šúra. Napríklad 
v horúcom lete nahrávali vianočné a koledy a pán Šúr, 
aby im  pripomenul vianočnú atmosféru, zavesil nad 
nich vianočnú ozdobu. Ďalej rozprávali o tom, ako sa 
učili zvládať trému, dokonca absolvovali autogénny 
tréning zameraný práve na prekonávanie trémy, rozprá-
vali o prvých vzťahoch (láskach) v zbore .  Boli veselé 
a uvoľnené a vôbec  na nich nebolo vidno, že ich práve 
čaká nahrávanie v Slovenskej televízii, ktorá so zborom 
Radosť spolupracuje už 10 rokov. 

                        Mária Kerekešová

Čistenie bytov a nebytových priestorov, ubytovní, chát

TECHNOLÓGIOU ODSÁVANIA DO VODY
- suchým hĺbkovým vyklepávaním - tlakovým tepovaním - vákuovaním

sedačiek, postelí, kobercov, prikrývok, plyšových hračiek
Vhodné pre súkromné osoby aj organizácie

Tel.: 0907 773 326, 02/4592 5458
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NOVÁ SCÉNA - OKTÓBER 2002
                                   A   B   C   D
1. utorok 19.00  BEATLES – muzikál    Sk 249,199,149,75
2. streda 19.00  BEATLES – muzikál    Sk 249,199,149,75
3. štvrtok 19.00  VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia Sk 249,199,149,75
4. piatok 19.00  KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk 399,349,199,100
5. sobota 19.00  ŠIESTI V PYŽAME – bláznivá komédia Sk 199,149,99,50
8. utorok 19.00  BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO Sk 299,249,149,75
    CIGÁNI IDÚ DO NEBA - muzikál      
9. streda 19.00  ŠIESTI V PYŽAME – bláznivá komédia Sk 199,149,99,50
10. štvrtok 19.00  KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk 399,349,199,100
11. piatok 19.00  KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk 399,349,199,100
12. sobota 19.00  ŠIESTI V PYŽAME – bláznivá komédia Sk 199,149,99,50
14. pondelok 19.00  KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk 399,349,199,100
15. utorok 19.00  VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia Sk 249,199,149,75
16. streda 19.00  ŠIESTI V PYŽAME – bláznivá komédia Sk 199,149,99,50
17. štvrtok 19.00  VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia Sk 249,199,149,75
18. piatok 19.00  HAMLET – muzikál    Sk 399,349,199,100
19. sobota 19.00  BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO Sk 299,249,149,75
    CIGÁNI IDÚ DO NEBA - muzikál
22. utorok 19.00  NIEKTO TO RÁD HORÚCE – muzikál  Sk 349,299,199,100
23. streda 19.00  BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO Sk 299,249,149,75
    CIGÁNI IDÚ DO NEBA – muzikál
26. sobota 19.00  VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia Sk 249,199,149,75
27. nedeľa 19.00  HAMLET -  muzikál    Sk 399,349,199,100
28. pondelok 19.00  KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk 399,349,199,100
31. štvrtok 19.00  VŠETKO SA POSRALO – bláznivá komédia Sk 249,199,149,75  

  
Vstupné sa vráti len v prípade zmeny 
predstavenia do 3 pracovných dní. 
Zmena programu vyhradená. 
VSTUPENKY REZERVUJEME!

Živnostenská 1 
812 14 Bratislava 1 
www.nova-scena.sk
objednavky@nova-scena.sk

POKLADŇA NS
Predaj vstupeniek:
pondelok – piatok 12.30 – 19.00 h
sobota – nedeľa 1 h pred predstavením

tel.: 02/ 52 92 11 39

OBCHODNÉ  ODDELENIE NS
Prijímanie hromadných objednávok,
informácie o predstaveniach, 
programové materiály a predaj vstupeniek:

Kollárovo nám. 20
pondelok – piatok 08.00 – 16.30 h
tel.: 02/52 96 76 38 tel./fax.: 02/52 92 57 41

a.gabasova@nova-scena.sk
k.burdatsova@nova-scena.sk

(vchod zboku NS, pod Olympiou)
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Do pozornosti obyvateľom: 

Jesenné čistenie 
mesta

Mestské zastupiteľstvo, tak ako aj pred-
chádzajúce roky, organizuje jesenné 
upratovanie. Žiada preto obyvateľov, aby 
sa do pripravovanej akcie aktívne zapojili a 
umožnili tak včasný odvoz komunálneho a 
iného odpadu na riadenú skládku. 

Jesenné upratovanie sa usku-
toční vo dvoch etapách:
 I. etapa 11. október - 13. október
II. etapa: 18. október - 20. október

Veľkokapacitné kontajnery budú 
umiestnené na týchto miestach:

I. etapa: 11. októbra - 13. októbra 
(piatok až nedeľa)
1. križovatka ulíc Moyzesova - Šafárikova
2. plocha na Robotníckej ulici - pivnice
3. parkovisko na Ul. Fraňa Kráľa (pri ZEZ)
4. sídlisko Jesenského (voľná plocha pri 
Zelovoci)
5. parkovisko pred Okresným úradom
7. parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej
8. parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej 
9. parkovisko pred Zeleným Dvorom
10. plocha pred ZŠ na Mlynskej
11. plocha pri križovatke na Letnej a Špor-
tovej ul. (starý výkup)
12. plocha na Liptovskej ulici
15. roh ulíc Slnečná a Fučíkova
16. Dúhová ulica pri bytovke
17. Rybárska ulica - Štefánikova ulica
18. roh Holléhop ulice a Hurbanovej ulice

II.etapa: 18. - 20. októbra
(piatok až nedeľa)
1. plocha v zákrute Svätoplukovej a Hviez-
doslavovej ulice
2. plocha pri kanceláriách Bytového pod-
niku na Sokolskej ulici
3. plocha pri telefónnej ústredni na Košic-
kej ulici
4. plocha pri garážach (potraviny Oľga, 
teraz Jednota)
5. sídlisko Inovecká na parkovisku pri vo-
jenských bytovkách
6. plocha pri bytovke na Žitavskej ulici
7. plocha pri garážach na Gagarinovej ul.
8. plocha pri bytovke na Novomeského 
ulici
10. plocha pri záhradách na E. B. Lukáča
12. Pivničná ulica - pivnice
13. Robotnícka ulica - pri soche
14. Vinohradnícka ulica
15. Bratislavská ulica
16. Škôlka Košická a Svätoplukova ulica
17. cesta smerom hore k cintorínu a na 
Farské námestie
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Poďakovanie
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, 
DOM NEZÁBUDKA – domov sociálnych služieb pre deti, Tureň č.300 – srdečne 
ďakuje všetkým cteným občanom, ktorí sa rozhodli venovať 1% zo zaplatenej dane 
nášmu združeniu.
   Finančné prostriedky, ktoré združenie získalo touto cestou, budú použité na čin-
nosť a hlavne na poskytovanie  sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté 
deti a mládež v zariadení DOM NEZÁBUDKA. 
   Srdečné poďakovanie Vám tlmočíme za pomoc aj mene rodičov zdravotne po-
stihnutých detí, ktoré sú pre svoj handicap na ňu odkázané po celý život.

                                                   riaditeľka Domu Nezábudka, Madarászová Ildikó

SENECKÁ
REGATA 2002

V dňoch 12.-13. októbra 2002 sa usku-
točnia na Slnečných jazerách v Senci 
už 3. medzinárodné majstrovstvá Slo-
venskej republiky rádiom riadených 
modelov plachetníc – Senecká regata.

Tento najväčší sviatok RC jachtingu na 
Slovensku sa uskutoční v 2.októbrový 
víkend, počas ktorého usporiadatelia 
z jachtárskeho klubu Tatran v Senci 
očakávajú príjemné jesenné počasie 
a hlavne dostatok priaznivého vetra.

Bude sa súťažiť v kategórii F5 M – Marb-
lehead. Je to tvz. otvorená konštrukčná 
trieda modelov plachetníc na diaľkové 
ovládanie, kde je obmedzená iba cel-
ková dĺžka lode a maximálna plocha 
plachiet. Každý účastník preteku môže 
mať až tri sady plachiet A,B,C, ktoré sú 
odstupňované podľa veľkosti a pretekár 
ich nasadzuje podľa vlastného uváže-
nia v závislosti na sile vetra v danom 
okamžiku. 

Preteká sa podľa platných pravidiel 
pre „veľké“ plachetnice. Účastníci sú 
rozlosovaní do dvoch, alebo viacerých 
skupín, podľa celkového počtu prete-
károv, ktorí potom striedavo absolvujú 
rozplavby.Na konci preteku môže byť 
(podľa poveternostných podmienok) 
absolvovaných aj 20 rozplavieb, z kto-
rých sa potom podľa vyhodnocovacie-
ho kľúča určí celkové poradie.

Pretek začína v sobotu 12.10. o 9.30 
slávnostným otvorením a končí v nedeľu 
13.10. o 15.00 slávnostným vyhlásením 
výsledkov a odovzdaním trofejí víťazom.

Organizátori preteku očakávajú pre 
tohtoročnú Seneckú regatu účasť nie-
koľkonásobného medailistu z Majstrov-
stiev sveta v kategórii F5M Manfreda 
Wolfingera, majstra Slovenska z rokov 
1999, 2000 a 2001 Martina Vaňa a bron-
zového medailistu z Majstrovstiev Slo-
venska 2000 a 2001 Andreja Režuchu.

Nám zostáva len popriať usporiadate-
ľom z jachtárskeho klubu Tatran dobrý 
vietor do plachiet a hojnú účasť prete-
károv a divákov na 3. ročníku pretekov 
RC plachetníc Senecká regata.     (cs)

...a je tu zas!
Áno, opäť sa začal školský rok. Detský 
džavot z ulíc a sídlisk sa preniesol ako ko-
ordinovaný hlasový prejav do škôl. Zvonec 
opäť zvoní, dvere do tried sú v neustálom 
pohybe.
   Nie je v tomu ináč ani na ZŠ Tajovského, 
kde v tomto školskom roku denne prejde 
dverami vyše 1200 žiakov. Tomuto kolosu 
už niekoľko rokov velí pani riaditeľka Bože-
na Venerčanová. V „behu“ školy jej pomá-
ha takmer 70 pedagogických pracovníkov 

a ďalší personál školy. 
   Školský rok 2002/2003 sa rozbehol ako 
každý iný, s tým rozdielom, že sa v ovzduší 
vznáša 750. výročie nášho mesta, čomu sú 
podriadené aj reprezentačné činnosti tejto 
školy. Výstavy, vystúpenia a v neposlednej 
miere aj kalendár zostavený z výtvarných prác 
detí školského klubu. Aktivít má škola neúre-
kom. Prajeme všetkým, aby sa im vydarilo 
to, čo si aj na tento školský rok predstavovali 
a aby školský zvonec tak veselo zazvonil na 
konci školského roka, ako začiatkom!      
                                                      

 (monškov)


