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   Len vďaka tomu sa mohli počas celého 
roka uskutočniť kultúrno-spoločenské podu-
jatia na takejto vysokej úrovni (Senecké leto, 
Balónová fiesta a ďalšie). Na materiálnom 
zabezpečení celoročných osláv má veľký po-
diel aj Európska únia, lebo prostredníctvom 
programu Phare zabezpečila prefinancova-
nie všetkých podujatí, vrátane cestovného, 
ubytovania, stravovania účinkujúcich i hostí, 

nehovoriac o iných, s tým súvisiacich vý-
davkoch. Oslavy 750. výročia vzniku mesta 
však potrvajú až do konca roka. Týždeň od 
14. do 20. októbra bol vzhľadom na dátum 
vzniku Senca „vyvrcholenie slávností“ za 
účasti partnerov v rámci cezhraničnej spo-
lupráce s mestami Mosonmagyaróvár, Senj 
a Prandorf.

Na oslavy 750. výročia mesta primátor J. Elšík zabezpečil
dva granty v celkovej výške 2,5 milióna korún

750.

Oslavy
750.

 výročia
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  Stalo sa už dobrou tradíciou, že v jesennom 
období majú možnosť športového vyžitia deti 
zo všetkých základných škôl Senca a blízkeho 
okolia.  Práve  v tomto roku podujatie sa nieslo 
v znamení 750. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Senec. Garantom  a organizátorom 
vydareného podujatia boli agilní učitelia zo ZŠ 
v Senci na Mlynskej ulici na čele s riaditeľom 
preteku Mgr. Vladimírom Chríbikom, hlavnou 
rozhodkyňou  Mgr. Ivetou Sabovou a Centrom 
voľného času. Hodnotné knižné ceny pre 
troch najlepších jednotlivcov v každej  kategó-
rii poskytol Mestský úrad v Senci. 
   Hoci v tomto v tomto roku počasie preteká-
rom nebolo priaznivé, predsa  na štart prišlo 
vyše 400 mladých ľudí. Súťažiaci boli rozdele-
ní podľa roku narodenia, zároveň aj dĺžka trate 
bola adekvátna veku pretekára. S potešením 
možno konštatovať, že nebolo problémom do-
behnúť do cieľa ani pre jedného súťažiaceho.
  Na záver treba poďakovať aj vyučujúcim, ktorí 
si našli voľný čas  a pripravili svojich zverencov 
na toto podujatie. Je potrebné, aby v našom 
meste Senec bolo podobných športových 
podujatí čo najviac, ktoré by prilákali hlavne 
deti nevenujúce sa športovaniu a upriamili 
ich pozornosť na aktivity prospešné nielen 
ich zdraviu, ale aj škole. Organizátori hodnotili 
aj najlepšiu školu s bodovaním: za 1. miesto 
6 bodov, za  2. miesto 4 body, za 3. miesto 2 
body, 4. miesto 1 bod.

Výsledková listina
z BEHU  ZDRAVIA 2002
Kategória

D 94
1. Nikola Vöröšová – ZŠ Blatné
2. Laura Csukaová – ZŠ A. Molnára Senec
3. Jesica Görfölová – ZŠ Tajovského Senec

D 93
1. Martina Štábelová – ZŠ Tajovského Senec
2. Júlia Dudcová – ZŠ maď. Reca
3. Silvia Klochaňová - ZŠ Tajovského Senec

CH 94
1. Jakub Príkopský - ZŠ Mlynská Senec
2. Dávid Husár - ZŠ Tajovského Senec
3. Tomáš Kuruc - ZŠ Mlynská Senec

CH 93
1. Patrik Vincze - ZŠ Mlynská Senec
2. Erik Jarábka – ZŠ Králová pri Senci
3. Marko Valo - ZŠ Tajovského Senec

D 92
1. Petra Lefferová - ZŠ Tajovského Senec
2. Soňa Gewisserová - ZŠ Tajovského Senec
3. Barbara Petrová - ZŠ Mlynská Senec

CH 92
1. Marek Bučan - ZŠ Tajovského Senec
2. Ivan Gálik - ZŠ Mlynská Senec
3. Adrián Vrškový - ZŠ Tajovského Sen

D 91
1. Dana Horáčeková - ZŠ Mlynská Senec
2. Ivana Kunochová - ZŠ Tajovského Senec
3. Veronika Chovancová - ZŠ Mlynská Senec

CH 91
1. Maroš Polák - ZŠ Tajovského Senec
2. Martin Mravec - ZŠ Mlynská Senec
3. Erik Botlo - ZŠ Králová pri Senci

D 90
1. Ivana Valentová - Veľký Biel

2. Nikoleta Zemanová - ZŠ Mlynská Senec
3. Alexandra Rovenská - ZŠ A. Molnára Senec

CH 90
1. Pavol Hrnčiar - ZŠ Mlynská Senec
2. Peter Bozsík - ZŠ Králová pri Senci
3. Roman Urbanec - ZŠ Tajovského Senec

D 89
1. Mária Slobodová - ZŠ A. Molnára Senec
2. Michaela Matušová - ZŠ A. Molnára Senec
3. Silvia Polláková - ZŠ Mlynská Senec

CH 89
1. Ladislav Hervay - ZŠ A. Molnára Senec
2. Marek Šurek - ZŠ Mlynská Senec
3. Karol Vitálos - Veľký Biel

D 88-87
1. Lucia Szabová – Gymnázium Bernolákovo
2. Lucia Nagyová - ZŠ Tajovského Senec
3. Miriam Makkiová - ZŠ Tajovského Senec

CH 88-87
1. Jozef Bozsík - ZŠ Králová pri Senci
2. Štefan Húska - ZŠ Tajovského Senec
3. Roman Blaho - ZŠ Tajovského Senec

Hodnotenie škôl
1. miesto: ZŠ Senec- Tajovského      60 bodov
2. miesto: ZŠ Senec-Mlynská            51 bodov
3. miesto: ZŠ  Senec A. Molnára       27 bodov
4. miesto: ZŠ Kráľová pri Senci         16 bodov
5. miesto: ZŠ Blatné                             9 bodov
      ZŠ V. Biel                             9 bodov
6. miesto: Gymnázium A.B. Senec     6 bodov
7. miesto: ZŠ Reca                               4 body

                                                                     (vik)

13. ročník  Behu zdravia na Slnečných jazerách
Organizátormi podujatia učitelia zo ZŠ na Mlynskej a Centrum voľného času

Program vedenia mesta
- Rada ZMOS
- Komisia na Ministerstve hospodárstva SR
- Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- Otvorenie výstavy ovocia a zeleniny 
- Otvorenie výstavy výtvarných prác detí ŠK okresu Senec
- Oblastná výstava drobných zvierat – vyhodnotenie a odovzdanie cien
- Prezentácia 750. výročia mesta v programe Teleráno
- Otvorenie výstavy Čriepky z histórie Senca
- Kontrolný deň Kalinčiakova III., 14 RD
- Ekumenická pobožnosť v Evanjelickom kostole 
- Rokovanie s riaditeľmi škôl ohľ. zhodnotenia finančného 
  hospodárenia za III. štvrťrok 2002 
- Dni A. Molnára Szencziho 
- Vyznamenanie darcov krvi – Janského plaketa 
- Deň mesta Mosonmagyaróvár na pešej zóne
- Deň mesta Parndorf a Senj na pešej zóne
- Galaprogram 
- Slávnostná svätá omša
- Zasadnutie Hodnotiacej komisie Pilotnej grantovej schémy
- Mestská rada

Poďakovanie
      Mestský úrad v Senci ďakuje 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôs-
tojný priebeh osláv 750. výročia 
prvej písomnej zmienky o našom 
meste. Podnikateľom za materiálnu 
podporu, občanom za ich účasť na 
výnimočných podujatiach počas 
slávnostných dní od 14. – 20. októb-
ra 2002 a všetkým, ktorí sa zapojili 
akýmkoľvek spôsobom.

Poďakovanie
Senčanke

          Organizátori osláv 750. výročia Senca 
ďakujú dychovej hudbe SENČANKA za to, 
že počas slávnostných dní  v popoludňaj-
ších hodinách, bez ohľadu na nepriazeň 
počasia sa postarala o pohodu a dobrú 
zábavu obyvateľov mesta
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Strana podľa číslovania             Počet hlasov    v %
 1. Strana zelených na Slovensku     54   0,72
 2. Slov.demokratická a kresťanská únia  1697  22,34
 3. Strana za demokratické práva občanov     6   0,07
 4. Strana demokratickej ľavice     69   0,91
 5. Smer       836  11,01
 6. Hnutie za demokratické Slovensko-ĽS   748   9,85
 7. Občianska konzervatívna strana     35   0,46
 8. Hnutie za demokraciu     396   5,21
 9. Polit.hnutie Rómov na Slovensku-ROMA     3   0,03
10. Komunistická strana Slovenska     205   2,70
11. Strana maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja 2198  28,94
12. Kresťanskodemokratické hnutie     374   4,90
13. Demokratická strana       
14. Ľudová strana        2   0,02
15. Združenie robotníkov Slovenska       14    0,18
16. Ľavicový blok           9    0,12
17. Aliancia nového občana     457     6,02
18. Béčko – Revolučná robotnícka strana      19     0,25
19. Žena a rodina         29    0,38
20. Sociálnodemokratická alternatíva       99    1,30
21. Slovenská národná jednota         9    0,12
22. Nezávisla obč.strana nezamestnaných a poškodených     25    0,33
23. Slovenská národná strana    194    2,55
24. Robotnícka strana ROSA        13    0,17
25. Rómska občianska iniciatíva SR      3    0,04
26. Pravá Slovenská národná strana     101    1,33

Ako sme volili v jesenných 
parlamentných voľbách?

K urnám prišlo 66,55% voličov-obča-
nov mesta Senec.

    Parlamentné voľby sú už dávno za nami, 
poznáme počet kresiel jednotlivých strán 
v parlamente, členov vlády aj ministrov. Komu 
sme však my, obyvatelia Senca odovzdali svo-
je hlasy? Ktoré politické strany sa nám zdali 
byť najdôveryhodnejšie, ktorým politikom (aj 
stranám) najviac veríme?
   Ako nás informoval Ing. Jozef Hermann, vo 

voľbách do Národnej rady Slovenskej republi-
ky, ktoré sa konali v dňoch 20. a 21. septembra 
sa zúčastnilo 7. 657 (voličov) obyvateľov nášho 
mesta, čo je 66,55% z počtu osôb zapísaných 
v zozname voličov. Z nich v 13 volebných okrs-
koch odovzdalo platné hlasy 7.595 osôb. Tre-
ba však dodať, že Senec percentuálne zaostal 
v súhrne za celým okresom, kde k volebným 
urnám sa dostavilo 71,89 % voličov. 
   Počet platných hlasov odovzdaných pre kaž-
dú politickú stranu, politické hnutie a koalíciu:

   Cestná dopravná nehodovosť sa stala sprie-
vodným javom rozvíjajúceho sa motorizmu. 
Má vážne celospoločenské dôsledky, preto 
sa jej venuje veľká pozornosť. Nie je to iné 
ani v našom meste. 
V lete tohto roka bola 
vybudovaná okružná 
križovatka (kruhový 
objazd) v nehodovej 
lokalite ulíc Bratislav-
ská, Pezinská, Jánoší-
kova, Svätoplukova.
Vzhľadom na smrteľ-
né úrazy (aj v tomto 
roku) Mestské zastu-
piteľstvo v Senci roz-
hodlo, že križovatku 
ciest I/61 a III/5037 
treba upraviť tak, 
ako je to zvykom 
v Európe v lokalitách 
najväčších nehôd 
– vybudovať kruhový 

objazd, ktorý upozorní vodičov na to, aby boli 
maximálne opatrní a znížili rýchlosť svojho 
auta. 
   Stavba je pred dokončením, realizuje ju ako 

aj prvú spomínanú takúto križovatku 
v našom meste (pri Bille) podnik Cesty 
Nitra, OZ Trnava. Výstavba križovatky 
sa uskutočňuje s jedinou uzávierkou 
miestnej komunikácie. Neboli de-
molované žiadne obytné domy a iné 
budovy. Stavbári odstránili iba jednu 
vyschnutú lipu. Samozrejme, tak ako 
pri prvej križovatke, aj tu bolo ,treba 
vykonať prekládky inžinierskych sietí: 
dažďovú kanalizáciu, vodovod, roz-
vod vysokého napätia a iné.

„Križovatka smrti“ sa zmení na križovatku kruhovú

   Elektromagnetické žiarenie je na 
spomínanej križovatke veľmi neprí-
jemné. Prístroj v rukách vedca A. 
Šándora ukazuje maximálnu hodno-
tu. Dúfajme, že nová križovatka zníži 
smrteľné úrazy!

KRV DAROVALI
V októbri darovali krv bezplatne:
Čambal Daniel st. 76.krát, Dóka Albert 
10.krát, Ďuriš Jozef 30.krát, Farkaš Jozef 
42.krát, Galamboš Rudolf 7.krát, Guldano-
vá Viera 32.krát, Kereková Monika 18.krát, 
Kolembusová Anna 7.krát, Kováč Jaroslav 
69.krát, Kubica Marek 14.krát, Matúš Ro-
bertz 19.krát, Novák Milan 35.krát, Očkay 
Bohumil 75.krát, Švorc Milan 40.krát, Valo 
Jozef 22.krát, Vrbiarová Eva 15.krát

Podmienku na získanie bronzovej plakety 
MUDr. Janského splnil Dóka Albert a zlatej 
Švorc Milan.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné po-
ďakovanie za ich nezištný dar - dar krvi.

Primátor Senca odovzdal 
vyznamenania darcom krvi

   Slovenský Červený kríž udeľuje mnoho-
násobným dobrovoľným darcom krvi mo-
rálne ocenenie a to plaketami profesora 
MUDr. Jana Janského „za darovanie krvi 
– za záchranu života“.
   Po desiatom bezplatnom odbere krvi je 
to plaketa bronzová, po dvadsiatom strie-
borná, u žien po tridsiatom a u mužov po 
štyridsiatom odbere plaketa zlatá, u žien 
po šesťdesiatom a u mužov po osemde-
siatom odbere plaketa diamantová.
  V rámci podujatí pri príležitosti 750. vý-
ročia Senca udelil Územný spolok SČK 
v Senci bronzové, strieborné i zlaté plake-
ty. Obdržali ich darcovia krvi:
Bronzovú: - Martin Peško a Martin Belko 
z Čataja
- Alexander Borš, Vendelín Čenkey, Juraj 
Nagy ml., Alžbeta Vavričová z Malinova
- Vojtech Ács zo Zálesia
- Lenka Ožvaldová z Bernolákova
- Ildikó Gabrielová, Ladislav Nagy, Amma 
Riková zo Senca
- Martin Vidra z Hrubej Borše
- Pavol Blaho a Milena Guldanová z Kráľo-
vej pri Senci
- Mária Kučerová, Tomáš Trnčík, Dana Hor-
váthová, Branislav Jánošík, Mária Kostolan-
ská, Dagmar Sekérová z Ivanky pri Dunaji
Striebornú: - Jarmila Jurčíková, Ing. 
Juraj Opát z Dunajskej Lužnej
- Adam Fronko, Július Hrdý, Pavol Macko, 
Juraj Takács z Malinova
- Alena Kostolanská, Jozef Luciak z Kráľo-
vej pri Senci
- Tomáš Belko z Čataja
- Kučera Štefan z Hrubej Borše
- Jozef Gažák z Ivanky pri Dunaji
- Mária Ballayová, Mária Glavaničová, Ka-
rol Kurucz, Peter Matlák, Jozef Skurák, Ján 
Szakál zo Senca
Zlatú: - Stanislav Halinovič, Iveta Pitoňá-
ková z Ivanky pri Dunaji
- Jaroslav Sabo zo Senca

   Všetkým oceneným poďakoval za ich 
mnohonásobný nezištný dar krvi primátor 
mesta Ing. Jozef Elšík.                      (MG)
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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

Členovia speváckeho zboru 
zviditeľnia Senec aj v zahra-
ničí
Ešte sme sa ani poriadne ne-
spamätali z osláv 15. výročia 
založenia speváckeho zboru 
Radosť, a už sme sa vydá-
vali v ústrety novému dob-
rodružstvu, ktoré sa začalo 
19.9. skoro ráno. Naša cesta 
tentoraz viedla na návštevu 
nášho duchovného pastiera 
Jožka Lančariča, momentál-
ne pôsobiaceho v nemeckom 
Bonne. Cesta bola dlhá, ale 
príjemná. Večer sme dorazili 
do saleziánskeho strediska, 
kde nás domáci priateľsky 
privítali a pohostili. 
   Ďalší deň sme zažili veľ-
ké prekvapenie, ktoré nám prichystali naši 
vedúci v spolupráci s kolínskym biskupom 
Trelle. Vzali nás do obrovského zábavného 
parku „Phantasialand“ pri Kolíne nad Rýnom. 
Rozdelili sme sa do menších skupiniek, aby 
sme nepostrácali naše deťúrence a zábava 
s veľkou dávkou fantázie začala. Za celý deň 
sme stihli vyskúšať väčšinu atrakcií, od stra-
šidelných zámkov, 3D (trojdimenziálne) kina, 
cez horské dráhy, simuláciu letu do vesmíru, 
katapult (s preťažením 4G), splavovanie divo-
kej vody,... Popri adrenalínových atrakciách 
sme si mohli pozrieť ľadovú revue, artistickú 
show, či bitku na Divokom Západe. Na konci 
dňa sme si s nadšením rozprávali o všetkom 
čo sme prežili a väčšine z nás sa v noci o hor-
ských dráhach snívalo - bolo to jednoducho 
super! 
   Sobotné dopoludnie sme strávili v centre 
Bonnu, nádherného mesta na rieke Rýn. 
Obzreli sme si trhovisko, kostol Münster, 
radnicu a priľahlé námestia s obchodíkmi. Po 
výdatnom obede už bolo potrebné venovať 
čas nácviku pred večernými koncertmi. Vy-
stupovali sme v dvoch neďalekých kostoloch 
a zožali sme úspech napriek tomu, že tam ne-
bola takmer žiadna mládež. Niekedy sa zdá, 
že nemecké publikum nie je zvyknuté prejavo-
vať svoje emócie a je ho ťažšie zaujať. Práve 
to nás motivuje dať ešte viac a poháňa nás 
vpred. Cestou z posledného vystúpenia sme 
sa cítili tak úžasne, že sa naše pocity prejavili 
v nadšenom speve Bohu, z čoho mali radosť 
aj naši autobusári.  
   Pánov deň sa začal svätou Omšou v „na-

šom“ kostolíku. Prekvapili nás spevácke kvali-
ty miestnych farníkov. Išlo im to naozaj skvele. 
Po omši sme aj my mali možnosť ukázať, čo je 
v nás, nielen spevom, ale aj ľudovým tancom. 
Spoločenská miestnosť bola naplnená nielen 
domácimi, prítomný bol aj slovenský veľvy-
slanec v Nemecku, pán Skácel s manželkou. 
Nesklamali sme! Po koncerte nám pán veľvy-
slanec poďakoval za šírenie dobrého mena 
nášho mesta a krajiny, dodal, že sme dokázali 
svetu, že patríme do civilizovanej Európy a 
máme čo ponúknuť. Nasledoval slávnostný 
obed aj s mnohopočetnou rodinou Hanzen. 

Po ňom sme šli navštíviť 
nášho štedrého mece-
náša, už spomenutého 
pána biskupa Trelle, ktorý 
nám umožnil vstup do 
Phantasialandu. Návšteva 
pána biskupa bola spoje-
ná s prehliadkou kolínskej 
katedrály, ktorou nás spre-
vádzal on sám. Za všetko 
mu patrí veľká vďaka. 
Dozvedeli sme sa mnoho 
zaujímavého a očarila nás 
nevídaná krása gotickej 
architektúry, vitrážnych 
okien a prekrásnych sôch. 
Ako poďakovanie sme za-
spievali priamo v katedrále 
pár piesní, ktoré uchvátili 
aj ostatných návštevníkov. 

To ale nebol koniec! Čakalo nás ešte jedno 
vystúpenie blízko centra Bonnu na svätej 
omši. Väčšina z nás by si myslela, že po takom 
ťažkom dni máme všetkého dosť, len energie 
nie. :-)  Naopak! Kým si vedúci zašli na pohá-
rik vínka na pozvanie Jožka, mládež nabrala 
druhý dych. Na prekvapenie dospelákov sme 
neskoro večer nielenže nespali, ale pripravili 
sme si pre nich tanec ako poďakovanie za päť 
skvelých dní. 
   Ďakujeme však hlavne nášmu nebeskému 
Otcovi, ktorý na nás dával po celý čas pozor.
       Za spevácky zbor Radosť, Zuzka a Lenka

Ako v Bonne zavládla „Radosť“
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Kandidáti do Mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v Senci,
ktoré sa uskutočnia  6.-7.decembra 2002 podľa volebných obvodov

Volebný obvod č. 1
Volebný okrsok č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarino-
va, Jánošíkova, Liptovská, Novomeského,  
E. B. Lukáča, J. Smreka, Pri Striebornom 
jazere, M. Urbana
Volebná miestnosť: SOU-strojárske, Kysuc-
ká ul. 14, Senec
                   

Volebný okrsok č. 2
Ulice: Bratislavská, Baničova, Ľ. Fullu, Zá-
hradnícka, Žarnovova
Volebná miestnosť:  SOU-strojárske, Kysuc-
ká ul. 14, Senec
 Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla  najviac troch kandidátov.

Kandidáti:
1. Gyula Bárdos,  44 rokov, poslanec NR SR, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
2. Géza Botta, 52 rokov, robotník, Strana 
maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Aliancia nového občana
3. Daniel Farkaš, 52 rokov, zámočník , Hnutie 
za demokratické Slovensko
4. Alžbeta Farkašová, 23 rokov, opatrovateľ-
ka, Strana demokratickej ľavice, Sociálnode-
mokratická alternatíva, Sociálnodemokratická 
strana Slovenska
5. Ivan Fendek, Mgr., 53 rokov, riaditeľ, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
6. Ján Chrťan,Ing., 46 rokov, technik, Hnutie 
za demokratické Slovensko
7. Valéria Krajčovičová, MUDr., 37 rokov, 
lekárka, SMER
8. René Masarovič, 34 rokov,  technik, Strana 
demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická alter-
natíva, Sociálnodemokratická strana Slovenska
9. Erzsébet Mészáros, Mgr., 56 rokov, peda-
góg, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalí-
ció Pártja, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia, Aliancia nového občana
10. Ladislav Nádaský, 53 rokov, zástupca pri-
mátora, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Antónia Ostatníková, 51 rokov, ekonóm-
ka, Slovenská národná strana, Slovenská 
ľudová strana

12. Jarmila Ožvaldová, MUDr., 64 rokov,  
lekárka, Slovenská národná strana, Slovenská 
ľudová  strana
13. Gabriela Radičová , 27 rokov, zootechnič-
ka, Strana demokratickej ľavice, Sociálnode-
mokratická alternatíva, Sociálnodemokratická 
strana Slovenska
14. Jozef Radzo, RNDr., 53 rokov, učiteľ, ne-
závislý kandidát
15. Eva Rončeková, 47 rokov, administratívna  
pracovníčka, SMER
16. Jozef Sedlár, Ing., 40 rokov, riaditeľ, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
17. Nikola Untermayerová, 19 rokov, študent-
ka, Hnutie za demokraciu

Volebný obvod č. 2
Volebný okrsok č. 3
Ulice: Svatoplukova č. 1-57 a 2-26, Považ-
ská, Kysucká, Oravská
Volebná miestnosť:  Školský klub, Sokolská 
ul., Senec

Volebný okrsok č. 4
Ulice: Košická, Pribinova, Horný dvor
miestnosť: Školský klub, Pribinova ul., Se-
nec
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla najviac troch kandidátov.
Kandidáti:
1. Jozef Augustovič, 53 rokov, technik, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská  demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
2. Rudolf Bittner, Ing., 39 rokov, podnikateľ, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
3. Renata Karbulová, 27 rokov, inšpektor, 
Hnutie za demokratické Slovensko
4. Helena Krajčovičová, Ing. 49 rokov, úrad-
níčka, Strana maďarskej koalície - Magyar Ko-
alíció Pártja, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia, Aliancia nového občana
5. Helena Lengyelová, 39 rokov, opatrovateľ-
ka, SMER
6. František Podolský, 46 rokov, bezpečnost-
ný technik, nezávislý kandidát
7. Róbert Podolský, Ing., 38 rokov, ekonóm, 
Hnutie za demokraciu

8. Marián Príbelský, MUDr., 55 rokov, lekár, 
Kresťanskodemokratické  hnutie
9.  Pavol Škovránek, Mgr., 52 rokov, zástup-
ca vedúceho, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Jaroslav Šupala, Mgr., 46 rokov, riaditeľ 
ZŠ, Slovenská národná strana, Slovenská 
ľudová strana
11. Zuzana Tučnovičová, 65 rokov, dôchod-
ca,  Hnutie za demokratické Slovensko

Volebný obvod č. 3
Volebný okrsok č. 5
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám. 
A. Molnára, Robotnícka, Vinohradnícka, Fr. 
Kráľa, Tehelná, Trnavská
Volebná miestnosť: Základná škola s vyučov. 
jazykom maď., Nám. A.Molnára, Senec

Volebný okrsok č. 6
Ulice: J. Jesenského, Šafárikova, A. Dub-
čeka, A. Hlinku, J. Farkasa, J. Csermáka, 
J. Murgaša
Volebná miestnosť: Základná škola s vyuč. 
jazykom maď., Nám. A. Molnára, Senec
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla najviac troch kandidátov.
Kandidáti:
1. Štefan Benkovský, 48 rokov, technik,  ne-
závislý kandidát
2. Emília Gáborová, 64 rokov,  dôchodca,  
Hnutie za demokratické Slovensko
3. Ľubomír Jaký, MVDr., 41 rokov, štátny 
veterinárny lekár, Hnutie za demokratické 
Slovensko 
4. Gašpar Józan, Ing., 46 rokov, agronóm, 
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Gabriel Klenovics, Ing., 24 rokov, ekonóm, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
6. Zuzana Košecová, 33 rokov, vedúca ses-
tra, Strana demokratickej ľavice, Sociálnode-
mokratická alternatíva, Sociálnodemokratická 
strana Slovenska
7. Ján Maglocký, Ing., 55 rokov, učiteľ, nezá-
vislý kandidát
8. Helena Nemcová, 58 rokov, riaditeľka, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana

1. Milan Benkovský, RSDr., 50 rokov, manažér, nezávislý kandidát
2. Jozef Boďa, JUDr., 54 rokov, právnik, nezávislý kandidát
3. Jozef Elšík, Ing., 46 rokov, stavebný inžinier, nezávislý kandidát
4. Ján Chrťan, Ing., 46 rokov, technik, HZDS-ĽS
5. Karol Kvál, Ing., 46 rokov, ekonóm, nezávislý kandidát
6. Zoltán Németh, JUDr., 56 rokov, právnik, nezávislý kandidát

Na hlasovacom lístku pri voľbe primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta!

Kandidáti na post primátora mesta
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9. Zita Steiner, 50 rokov, úradníčka, Strana 
maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Aliancia nového občana
10. Katarína Stoláriková, Mgr., 49 rokov, ria-
diteľka školy, nezávislý kandidát
11. Gabriela Szabová, Mgr., 38 rokov, odbor-
ný radca, nezávislý kandidát
12. Štefan Šupala, 61 rokov, vodič,  nezávislý 
kandidát
13. Anna Vargová, 55 rokov, podnikateľka, 
Strana demokratickej ľavice, Sociálnode-
mokratická alternatíva, Sociálnodemokratická 
strana Slovenska

Volebný obvod č. 4
Volebný okrsok č. 7
Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám. 1. 
mája, Turecká
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stre-
disko, Nám. 1. mája, Senec

Volebný okrsok č. 8
Ulice: Hurbanova , Kollárova
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stre-
disko, Nám. 1. mája, Senec
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla najviac troch kandidátov.
Kandidáti:
1. Ingrid Bulavčiaková, 37 rokov, podnikateľ, 
Hnutie za demokraciu
2. Milan Debnár, 50 rokov, živnostník, Strana 
demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická alter-
natíva, Sociálnodemokratická strana Slovenska
3. Emese Dobošová, MUDr., 47  rokov, zubná 
lekárka, nezávislý kandidát
4. Peter Galvánek, Akad. mal., 49 rokov, vý-
tvarník, nezávislý kandidát
5. Vladimír Chríbik, Mgr., 54 rokov, zástupca 
riaditeľa, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Ivan Ivančík, 38 rokov, riaditeľ, Kresťansko-
demokratické hnutie
7. Peter Kapusta, 35 rokov, čašník, Strana de-
mokratickej ľavice, Sociálnodemokratická alter-
natíva, Sociálnodemokratická strana Slovenska
8. Jozef Kuzma, PaedDr., 50 rokov, pedagóg,  
SMER
9. Renáta Maczeáková, 38  rokov, ekonóm, 
nezávislý kandidát
10. Anton Oros, 36 rokov, elektrotechnik, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Párja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
11. Mária Rovenská, 45 rokov, úradníčka, 
Strana maďaskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia , Aliancia nového občana
12. Darina Šuplatová, 47 rokov, predavačka, 
Hnutie za demokratické Slovensko
13. Katarína Takáčová, 34 rokov, ekonómka, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
14. Jaroslav Vavrík, Ing., 42 rokov, majster, 
Hnutie za demokraciu                     
15. Roman Voško, 42 rokov, rušnovodič, 
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Juraj Zelman, 52 rokov, elektrotechnik, 
Hnutie za demokratické Slovensko
17. Peter Zváč, Ing., 47 rokov, samostatný inži-
nier, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5
Volebný okrsok č. 9
Ulice: Svatoplukova č. 59-91 a 28-78,  Hviez-
doslavova, Chalupkova, A. Sládkoviča, 
Žitavská, Fándlyho, Inovecká
Volebná miestnosť: Základná škola Tajov-
ského ul., Senec                                

Volebný okrsok č. 10
Ulice: Sokolská, Tajovského, Vajanského, 
Športová, Priemyselná, B.Bartóka, Letná
Volebná miestnosť: Základná škola Tajov-
ského ul., Senec
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla najviac troch kandidátov.
Kandidáti:
1. Eva Cibuľová, Ing., 38 rokov, ekonómka,  
SMER  
2. Marta Časná, 52 rokov, technik, nezávislý 
kandidát
3. Rezső Duray, 48 rokov, elektrotechnik, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
4. Brigita Glončáková, Ing., 51 rokov, vý-
skumný pracovník, Slovenská národná strana, 
Slovenská ľudová strana
5. Gabriel Klokner, Ing., 44 rokov, podnikateľ, 
nezávislý kandidát
6. Eva Kolláriková, 49 rokov, vedúca výroby, 
nezávislý kandidát
7. Michal Ležák, Ing., 59 rokov, geodet, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
8. Mária Podolská, Ing., 40 rokov, ekonómka, 
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Vojtech Rajcsányi, 43 rokov, strojník, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
10. Ján Susla, Ing., 51 rokov, chemický inži-
nier, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalí-
ció Pártja, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia, Aliancia nového občana
11. Ján Šimunek, 35 rokov, automechanik, 
Hnutie za demokratické Slovensko 
12. Nataša Urbanová, Ing. PhD., 36 rokov, 
inžinierka ekonómie,  nezávislý kandidát
13. Ján Winkler, Ing., 47 rokov, stavebný inži-
nier, nezávislý kandidát
14. Jozef Zrnek, Mgr., 54 rokov, spisovateľ, 
Komunistická strana Slovenska

Volebný obvod č. 6
Volebný okrsok č. 11
Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP, 
Hollého, Rybárska
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Bernolá-
ka, Lichnerova ul., Senec

Volebný okrsok č. 12
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dúhova, Slneč-
ná, Jasná, Kvetná, Mlynská, Vrbenského, 
Fučíkova, Rosná, Boldocká c., Jarná, 
Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Šamorínska, 
Železničná
Volebná miestnosť: Základná škola, Mlynská 
ul., Senec

Volebný okrsok č. 13
Ulice: m. č. Svätý Martin
Volebná miestnosť: Materská škola, m. č. 
Svätý Martin

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla najviac štyroch  kandidátov.

Kandidáti: 
1. Gabriel Agárdy, Ing., 52 rokov, elektro-
inžinier, Strana maďarskej koalície - Magyar 
Koalíció Párja, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia, Aliancia nového občana  
2. Jana Eliašová, Ing., 25 rokov, vedecký 
pracovník, Strana demokratickej ľavice, So-
ciálnodemokratická alternatíva, Sociálnode-
mokratická strana Slovenska                        
3. Rudolf Galambos, Mgr., 31 rokov, peda-
góg, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalí-
ció Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Aliancia nového občana
4. Štefan Kollát, 49 rokov, podnikateľ,  Hnutie 
za demokraciu
5. Dalibor Martišovič, 32 rokov, podnikateľ, 
Strana demokratickej ľavice, Sociálnode-
mokratická  alternatíva, Sociálnodemokratic-
ká strana Slovenska
6. Gabriella Németh,  45 rokov, úradníčka, 
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció 
Pártja, Slovenská demokratická a kresťanská 
strana, Aliancia nového občana               
7. Jozef Olas, Ing., 43 rokov, podnikateľ, 
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Robert Poór, 30 rokov,  podnikateľ , Strana 
demokratickej ľavice, Socialnodemokratická 
alternatíva, Sociálnodemokratická strana 
Slovenska
9. Alžbeta Rezsnáková, 56 rokov, vedúca 
strediska socialnych služieb, SMER
10. Iveta Sabová, Mgr., 39 rokov, učiteľka, 
Slovenská národná strana, Slovenská ľudová 
strana
11. Helena Senková, Ing., 37 rokov, technik,  
nezávislý kandidát 
12. Ladislav Sládeček, 43 rokov,  SZČO,  ne-
závislý kandidát
13. Vlasta Sulková, MUDr., 56 rokov,  lekárka,  
nezávislý kandidát
14. Peter Szabo, 39 rokov, riaditeľ MsKS, Hnu-
tie za demokraciu
15. Tibor Tóth, Ing., 46 rokov, podnikateľ, 
nezávislý kandidát
16. Martina Vargová, 33 rokov, učiteľka , Hnu-
tie za demokratické Slovensko
17. László Vojtek, Ing. CSc., 55 rokov, strojný 
inžinier, Strana maďraskej koalície - Magyar 
Koalíció Pártja, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia, Aliancia nového občana
18. Oľga Weissová, MUDr., 55 rokov, lekár - 
neurológ, Kresťanskodemokratické hnutie

UPOZORNENIE PRE VOLIČOV
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
do obecného (mestského alebo miestneho) 
zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradie 
jednotlivých kandidátov, avšak najviac 
u toľkých kandidátov, aký počet poslancov 
má byť vo volebnom obvode zvolený. 

Pre naše mesto to znamená:

v obvodoch č. 1, 2, 3, 4, 5 treba 
zakrúžkovať TROCH  KANDIDÁTOV 
a vo volebnom obvode č. 6 ŠTY-
ROCH KANDIDÁTOV!
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Štvorročný odpočet

     Je koniec volebného obdobia, preto 
poslanci klubu SMK považujú za potreb-
né podať správu občanom o tom, ktoré 
aktivity mesta iniciovali, resp. podporovali 
v končiacom sa  volebnom období. Samo-
zrejme nie je možné uviesť všetko, pripo-
menieme len tie najdôležitejšie.
      Na Pivničnej štvrti sú hotové inžinierske 
siete a nová cesta. Bola dokončená nová 
čistička odpadových vôd. Pred katolíckym 
kostolom je nová dlažba a chodník. Refor-
movaná cirkev dostala parcelu na stavbu 
malého kostola. Mesto prispelo na budovu 
novej fary. Sú hotové kruhové objazdy na 
Pezinskej ulici a na križovatke smrti sme-
rom na Šamorín. Rozširuje sa nový cintorín 
na Boldockej ceste, je hotové osvetlenie 
a prístupové cesty. 
    Sú začaté práce na novej autobusovej 
stanici, čím mesto získa aj krásne hlav-
né námestie. Zaviedlo sa dvojjazyčné 
označenie ulíc a inštitúcií. Po seneckých 
velikánoch sa pomenovali aj ulice, napr. J. 
Farkasa, J. Csermáka, atď. 
      Naše deti môžu chodiť do základnej 
školy v rakúskom Parndorfe, ktoré je part-
nerským mestom Senca. Boli uzavreté 
zmluvy o spolupráci s mestami Mosonma-
gyaróvár, Parndorf a Senj. S partnerskými 
mestami sa rozbehli kultúrne a iné aktivity. 
Dosiahli sme stav, že peniaze, získané 
predajom nehnuteľností, sa môžu pou-
žiť len na realizáciu nových mestských 
nehnuteľností. Mimo náš program sme 
iniciovali a dosiahli nové ozvučenie kino-
sály a divadelnej sály kultúrneho domu. 
Z finančného hľadiska sme dosiahli, že 
mesto okrem krátkodobých pôžičiek nemá 
žiadne dlžoby, ba hospodári s kladným 
výsledkom. 
     Začala sa revitalizácia Slnečných jazier, 
na čo v budúcnosti prispeje aj BSK. Je 
podpísaná zmluva na výstavbu Aquapar-
ku, čo podporuje aj BSK vplyvom  nášho  
poslanca v bratislavskej župe. Rozšírila sa 
materská škôlka s vyuč. jazykom maďar-
ským, čím boli aspoň čiastočne odstrá-
nené priestorové problémy. Poslanec Par-
lamentu pomohol pri získaní finančných 
prostriedkov na inžinierske siete sídliska  
za Veľkým Štiftom s tým, že v podstate ne-
zaťažili mestský rozpočet. Účinne pomo-
hol aj pri ukončení výstavby novej ČOV.
   Naviac sme dosiahli, že poslanci klubu 
SMK sa stali uzávanými členmi samosprá-
vy. Počas štyroch rokov  sme nepočuli ani 
jedno slovo, ktoré by sa dalo charakteri-
zovať nacionalizmom alebo nenávisťou, 
udomácnili sme novú politickú kultúru. Vy-
budovali sme výborné vzťahy so všetkými 
poslancami a vedením mesta.

Poslanci za klub SMK:
Gabriel Agárdy, László Ásványi,
Gyula Bárdos, Géza Botta, 
Helena Nemcová, Gabriella Németh
(Rudolf Galambos

Négyéves számadás

Ismét eltelt négy év és ezzel ismét vége van 
egy önkormányzati választási időszaknak. 
A Magyar Koalíció Pártjának önkormányzati 
képviselői klubja illendőnek tartja, hogy 
számot adjon eddigi munkájáról és beszá-
moljon az eredményekről. 
A hattagú MKP-klub számbavette négy év-
vel ezelőtti választási programját és számot 
ad arról,  hogy a város aktivitásai közül me-
lyeket kezdeményezte, ill. támogatta. Termé-
szetesen nem lehet mindent felsorolni, ezért 
csak a fontosabb eseményeket tüntettük fel.
  Sikerült elérni, hogy a pincesoron végre 
elkészült a szennyvízcsatorna, víz- és gázve-
zeték, és új út épült. Végre befejeződött az 
új szennyvíztisztító építése, ezzel lehetővé 
vált a város fejlesztése. A katolikus templom 
előtti tér új útburkolatot kapott, aminek nagy 
részét a város finanszírozta. Sikerült elérni, 
hogy a református keresztyén gyülekezet 
telket kapott egy kisebb templom felépítésé-
re. Ugyanúgy támogattuk azt az igyekezetet, 
hogy a város járuljon hozzá az új katolikus 
plebánia építéséhez, pl. az új villamosveze-
ték kiépítésével, stb.
Sikerült annyi pénzt szerezni, hogy me-
gépülhetett a bazini útnál és a somorjai úton 
a körforgalmi kereszteződés. A boldogfai 
úton sikerült bővíteni a temetőt és ellátni az 
alapvető közművesítéssel úgy, hogy semmi 
sem akadályozza az új halottas ház felépí-
tését. Megkezdődött az új autóbusz-pály-
audvar építése, minek következményeként 
teljesen átalakul és szebb lesz Szenc főtere.
Bevezetésre kerültek a kétnyelvű utcatáblák 
és intézménytáblák. Szenc város híres ma-
gyar nagyjairól sikerült utcákat elnevezni, pl. 
Csermák Józsefről, Farkas Jenőről, stb.
Megteremtettük a feltételeit annak, hogy 
gyermekeink ausztriai alapiskolát láto-
gathatnak Parndorfban, amely Szenc part-
nervárosa.
Megkötöttük a közreműködési szerződése-
ket Szenc partnervárosaival, Mosonmagya-
róvárral, Parndorffal és Senj-vel. Beindultak 
a városok közötti kulturális és egyéb kapc-
solatok.

Az ingatlanok eladásából befolyt pénzt tel-
jes ellenőrzés alá vontuk és elértük, hogy 
az így kapott pénz csak új városi ingatla-
nokba legyen befektethető. Terven kívül 
klubunk kezdeményezésére elértük, hogy 
megkezdődött a kultúrház modernizációja 
és befejeződött a mozi és színházterem új 
hangosításának beszerelése.
Következetes költségvetési politikával elér-
tük, hogy más városokkal összehasonlítva 
városunknak nincs tartozása, kivéve a rövid-
lejáratú kisebb kölcsönöket.
Megkezdődött a Napfényes Tavak revitali-
zációja, ami nélkül nem fejleszthető tovább 
a szenci turistaforgalom. A szerződések alá 
vannak írva, a feltételeket megteremtettük, 
2003 tavaszán kezdődik az iszap-eltávolítás 
és tisztítás. Erre sikerült megszerezni a Po-
zsony-megyei Önkormányzat támogatását 
is. Ezzel szorosan összefügg, hogy sikerült 
elérnünk az AQUAPARK és melegvizes fürdő 
létrehozását lehetővé tevő szerződés aláírá-
sát. Erre is sikerült megszerezni a Pozsony-
-megyei Önkormányzat támogatását.
   Sikerült elindítani a Magyar Tannyelvű 
Óvoda bővítését 1 mill. Sk befektetésével. 
Parlamenti képviselőnk komoly munkája 
folytán elértük, hogy teljes közművesítést 
kapott a Stift mögötti új lakótelep úgy, hogy 
a többmilliós befektetés nem terhelte a váro-
si költségvetést.
  Mindezeken felül elértük, hogy az MKP-
-képviselők elismert tagjaivá váltak a kép-
viselő-testületnek. A négy év alatt sohasem 
fordult elő, hogy valaki gyűlölködő és nacio-
nalista szellemben szólalt volna fel a magyar 
lakosokkal, vagy képviselőkkel szemben, 
meghonosítottuk a toleráns viselkedésmó-
dot. Kitűnő kapcsolatokat tudtunk kiépíteni 
az összes képviselővel, valamint a város 
vezetőségével.

A Szenci Önkormányzat MKP klubjá-
nak tagjai: 
Gabriel Agárdy, László Ásványi,
Gyula Bárdos, Géza Botta, 
Helena Nemcová, Gabriella Németh
(Rudolf Galambos)

Mesto moje
Tebe ja, moje mesto,
venujem tieto verše vrúcne.
Už v mladom veku
prikoval mi osud k nemu
moje sny i srdce.

Odvtedy prešlo 37 liet.
Preto keď čítam históriu tvoju, 
zobudí sa vo mne 
radosť i nadšenie.

Žiarivé jasné slnko,
pokojný, teplý deň, obloha modrá.
Také boli aj sú šťastné dni
na brehoch nášho jazera.

Otváram ti preto moje mesto
náruč dokorán.

Pod chladiacimi slnečníkmi
v zadumaní ponúkaš mi
mozaiku skrytých dávnych čias.

To moje mesto mladé, 750 – ročné,
rada mám.
Hreje ma v tichui dňom i nocou
pri jazere
vystlané mäkkou vravou 
školských otcov i mám.

A keď boží vietor zaveje,
všade je pokoj, 
pokoj všade je.
Opatrujme si ho preto všetci,
nech nám je v ňom dobre je!

                              Mgr. Zita Šuplatová
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Jeseň v seneckom parlamente
Milí spoluobčania,

jeseň je jedno z najkrajších období roka. Výtvarníkovi 
hýri farbami, poľnohospodárovi kladie  na stôl to, čo 
po celý rok dorábal a všetkým ľuďom pripomína, že 
treba zhodnotiť celoročnú prácu. Tohtoročná jeseň 
klope na dvere aj nám poslancom pripomína, že sa 
končí ďalšie volebné obdobie našej miestnej samo-
správy. Je tu teda dôvod pozrieť sa štyri roky za seba 
a zosumarizovať rozumom i srdcom úspechy, ale i 
nedokončené plány. Môj malý príspevok je monoló-
gom poslanca mestskej rady, ktorý sa v tejto oblasti 
realizoval prvýkrát. Ako výtvarník som sa riadil viac 
svojimi citmi, ktoré samozrejme boli kontrolované 
rozumom, životnými skúsenosťami ďalších kolegov 
poslancov. Priznám sa, že som vstúpil do neznámych 
krajín s neznámymi zvykmi či pravidlami. Bol som 
však odhodlaný bojovať s vlkmi, ale aj pomáhať sýkor-
kám, keď v zime príde na ne hlad. Tento život mi poma-
ličky dokazoval, že svet nie je iba čierno-biely, ale sú 
tu aj iné farby - ružová, jasnomodrá či tmavozelená.
Senecký „parlament“ bol zvolený seneckými občanmi. 
Tí môžu teda sumarizovať, ako sa ich predstavy naplni-
li. Jednotlivých kandidátov navrhli strany a tí, ktorých 
nenavrhli, obliekli tričko nezávislého kandidáta. Hoci 
mestské zastupiteľstvo reprezentovalo na 80-85 % po-
litické strany, môžem  prehlásiť, že na zasadnutiach vy-
stupovalo celé ako jedna strana - senecká. Chcem tým 
zdôrazniť, že politika tu hrala druhé husle a poslanci sa 
riadili vlastným rozumom, skúsenosťami, k problémom 
pristupovali pragmaticky. Neplatilo to, na čo Slováci 
často doplácajú: keď mne zdochla koza, tak nech su-
sedovi zdochnú dve. Väčšinou sme si kládli otázku, čo 
to prinesie mestu a nám občanom. Som síce poslanec, 
ale zároveň som aj občan a preto skúsim očami oboch 
zosumarizovať pozitíva i negatíva.

Konečne sa dobudovala čiastiareň odpadových vôd. Tá 
zhltla, ako v minulom, aj v tomto období, veľké finančné 
čiastky z mestského rozpočtu. Najhoršie na tom je, že 
čím dlhšie sa buduje, tým je celá záležitosť drahšia. 
Mestský úrad svojím lobingom i svojimi skúsenosťami 
zohnal nemalé finančné prostriedky na jej dokončenie. 
Preto kričím hurá - máme to za sebou, lebo mesto bez 
vybudovania infraštruktúry nemá perspektívu.
Pozitívne je aj to, že máme v meste BILLU. Áno, tá 
tiež rozdelila názory občanov a najmä tých v mojom 
obvode, pretože pôvodne mala stáť na voľnej ploche 
medzi panelákmi pri okresnom úrade. Obyvatelia, kto-
rých sa to priamo dotýkalo, zdvihli svoj hlas a zobrali 
rozhodnutie do vlastných rúk. Spísali petíciu a vďaka 
ich iniciatíve nestolí BILLA tam, kde si to ono neželali, 
a pritom spĺňa svoju funkciu. VOX POPULI - VOX DEI. 
V okolí ich bydliska sa teraz začína s parkovou vý-
sadbou, ktorá by mala skultúrniť, spríjemniť a hlavne 
skrášliť zeleňou ich životné prostredie. Som rád, že i 
ja ako poslanec som priložil ruku k dielu. Práve tu by 
som chcel zdôrazniť, že toto je vzorový príklad, ako 
občania vďaka svojej iniciatíve a schopnosti komuni-
kovať, spolupracovať s poslancom, ktorý ba mal byť 
ich predĺženou rukou, sprostredkovateľom, dokážu 
problémy spoločne riešiť. Práve ten poslanec by si 
mal uvedomiť, že jeho úlohou nie je len riadiť sa svojím 
svedomím a vedomím, ale aj záujmami väčšiny obča-
nov. Nereprezentuje anonymných voličov, ale konkrét-
nych - s konkrétnou ulicou, konkrétnym bytom.
K pozitívam patrí aj to, že sa konečne obnoví ťažba 
štrku na Seneckých jazerách (samozrejme mimo se-
zóny) a tým mesto dosiahne to, čo už roky nevedelo 
vyriešiť z finančných dôvodov - revitalizáciu Slneč-
ných jazier. Podľa posledných informácií nemecká 
firma, ktorú zastupujú Bratislavské štrkopiesky, má 
začať prvú fázu tejto akcie koncom tohto alebo začiat-
kom budúceho roka.

Ešte v toto roku sa položí základný kameň Aquaparku 
v Senci. Aj ten sa rodí po dlhých rozhovoroch a kom-
promisoch už dlhší čas, ale vďaka bohu, výstavba sa 
začne a obyvatelia budú mať to, po čom už dávno 
túžili. Samotné mesto znovu zvýši svoj kredit ako 
významné turistické centrum Slovenska.
Komentár nepotrebuje kruhová križovatka. Nepočul 
som k nej jediný negatívny názor. Škoda len toľkých 
strát na ľudských životoch, ktoré predtým toto miesto 
zaznamenalo.
„Kevečto“ je jazierko, ktoré sa roky bráni pred prie-
myselnou zástavbou. Zostáva ako malá prírodná oáza 
s osobitou históriou.
Je ešte veľa mladých dielčích pozitívnych vecí, ktoré 
sú prirodzenou súčasťou života nášho mesta. Se-
necké leto, karneval, oprava komunikácií, podpora 
športových a kultúrnych podujatí...
K negatívam musím zaradiť všetko to, čo nám ešte chýba, 
a je toho nemálo: modernizácia kultúrneho domu, rôzne 
„dažďové jazerá“, ktoré veľmi znepríjemňujú po veľkých 
dažďoch život nám, obyvateľom, ale predovšetkým tým, 
ktorých vytápajú alebo im sťažujú premávku. Aj kriminalita 
je večnou témou, zatiaľ sa ju darí riešiť len čiastočne.
Hoci mesto podáva pomocnú ruku aj sociálne slabším 
občanom, treba skonštatovať, že toto je oblasť, kde 
aj dve ruky sú málo. Ale ako hovorí staré porekadlo 
- prikryť sa môžeme len takou perinou, akú máme. Tá 
zďaleka nie je veľká, veľa vecí spod nej vytŕča a tie 
treba riešiť, aby im nebolo chladno. Milí spoluobčania, 
prišiel rad na vás, aby ste problémy nášho mesta 
zhodnotili, sami si zobrali za svoje, že to, čo sa v Senci 
robí alebo nerobí, je aj vo vašich rukách a mnohé mô-
žete ovplyvniť aj vy sami. Prosím vás, zúčastnite sa ko-
munálnych volieb, riaďte sa vlastnými potrebami, lebo 
tie spolu tvoria celok potrieb tohto mesta. Skúste sa aj 
vy pobiť s vlkmi a aj pomôcť hladným sýkorkám.
                                        Mgr. art. Peter Galvánek
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MUDr. Emese Dobošová
  Narodila som sa v Senci a 
23 rokov pracujem v rodnom 
meste ako zubná lekárka. 
Každý deň sa stretávam 
s ľuďmi nielen ako s pacient-
mi, ale aj ako s obyvateľmi 
nášho mesta. V komunikácii 
s nimi spoznávam aj ich občianske, ľudské 
problémy súvisiace s každodenným živo-
tom. Snažila som sa to využiť počas 4-roč-
ného volebného obdobia ako poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva pri presadzovaní 
záujmov najmä obyvateľov bývalého 2. vo-
lebného obvodu (centrum mesta), ktorých 
som v mestskom parlamente zastupovala.
  V súvislosti s transformáciou zdravotníc-
tva visel otáznik nad osudom seneckej 
polikliniky. Ako poslankyňa som zásadne 
presadzovala, aby sa toto zdravotnícke 
zariadenie po oddlžení dostala prevodom 
majetku do vlastníctva mesta. Iba v tomto 
riešení vidím záruku zachovania a ďalšieho 
skvalitnenia zdravotníckych služieb v na-
šom meste. Mestské zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie v tomto duchu a návrh postúpi-
lo kompetentným štátnym orgánom.
  Pred komunálnymi voľbami som sa o pria-
zeň voličov centrálnej časti mesta uchádzala 
aj odhodlaním presadzovať v Mestskom za-
stupiteľstve skvalitnenie životného prostre-
dia centrálnej zóny. Som rada, že počas 
štyroch rokov zastupiteľstvo akceptovalo aj 
moje poslanecké návrhy a že sa urobili kro-
ky k skrášleniu a zveľaďovaniu mesta. Napr. 
na Námestí 1. mája  a na Jesenského ulici, 
teda v mojom volebnom obvode, vysadili 
zeleň v hodnote približne 30 tisíc Sk. Verej-
noprospešný podnik, a. s., Senec na žiadosť 
občanov dovážal pri terénnych úpravách 
zeminu bezplatne. Škoda, že časť z toho 
zdevastovali vandali. Pravidelne boli udr-
žiavané a opravované aj lavičky, preliezačky 
a pieskoviská, hoci jedno ihrisko (pieskovis-
ko pri prvom vchode na Jesenského ulici) 
bolo zrušené na žiadosť občanov.
  V spolupráci s poslancom MZ Senec pánom 
Benkovským sme presadili rekonštrukciu 
chodníka na Nám. 1. mája a dosiahli, aby 
všetci majitelia obchodov mali vlastné nádo-
by na odpad, a zvýšil sa počet kontajnerov 
pre obyvateľov sídliska (Jesenského, Nám. 1. 
mája), čím sa skvalitnilo životné prostredie.
  Azda najväčším a dlhoročným problémom 
centra mesta sú nevhodne umiestnené za-
stávky autobusov na Námestí 1. mája . Som 
veľmi rada, že sa v spolupráci s ďalšími 
poslancami Mestského zastupiteľstva po-
darilo presadiť spustenie výstavby nového 
autobusového nádražia na Šafárikovej ulici. 
Zemné práce sa už začali a tak v dohľadnej 
budúcnosti po presmerovaní autobuso-
vej dopravy sa výrazne zvýši bezpečnosť 
a skvalitní prostredie tejto mestskej časti.
   Za posledné štyri roky naše mesto opekne-
lo, uskutočnili sa aktivity, ktoré zlepšia životné 
podmienky obyvateľov Senca. Som rada, že 
ako poslankyňa mestského zastupiteľstva 
som k tomu svojou troškou prispela aj ja.

Ing. Gabriel Klokner
  Som majiteľom firiem 
Verejnoprospešný podnik 
Senec, a. s., a SOBA spol. 
s r.o., ktoré pre naše mesto 
a jeho okolie zabezpečujú 
odvoz tuhého komunálneho odpadu, údrž-
bu verejnej zelene, mestského osvetlenia, 
komunikácií a ďalšie činnosti, skvalitňujú-
ce životné prostredie. Rozšírením výroby 
a služieb v týchto firmách a vznikom 
novej dopravnej spoločnosti  Brantner 
Transports Slovakia, s.r.o., vzniklo za po-
sledné štyri roky 40 pracovných miest (cel-
kovo v nich pracuje 120 ľudí), čo prispelo 
k zníženiu zamestnanosti v našom meste.
   Poslancom Mestského zastupiteľstva som 
druhé volebné obdobie. To mi umožnilo aj 
ako podnikateľovi bezprostredne reagovať 
na potreby mesta a riadiť firmy tak, aby ich 
činnosť čo najefektívnejšie zohľadňovalo 
záujmy občanov. Na ilustráciu: za uplynulé 
štyri roky pri zveľaďovaní mestskej zelene, 
údržbe osvetlenia a komunikácií realizova-
li spoločnosti Verejnoprospešný podnik 
Senec a SOBA investície o 15 % viac ako 
v predchádzajúcom štvorročnom období. 
Uskutočnili sme výsadbu stromovej aleje 
na Bratislavskej ulici, kvetinovú výsadbu 
kruhového objazdu, každoročne pribud-
ne v meste 60 až 70 vzrastlých stromov. 
Množstvo prostriedkov, prác a materiálu 
som ako majiteľ týchto firiem poskytol 
mestu a občanom zdarma. Spomeniem 
veľkokapacitné kontajnery pri jarnom a je-
sennom upratovaní, finančnú a materiálnu 
pomoc pri rekonštrukcii a prevádzke cir-
kevného domu a rekonštrukcii osvetlenia 
športového areálu Slávia, sponzorstvo 
a pomoc maďarskej a slovenskej základnej 
škole, maďarskému a slovenskému gym-
náziu, materskej škole, Klubu dôchodcov, 
združeniu Nezábudka, speváckemu zboru 
Radosť, Slovenskému zväzu záhradkárov, 
Slovenskému zväzu drobnochovateľov, 
Okresnému úradu, Mestskému úradu 
a iným.
  Ako poslanec a podnikateľ som presadil 
a zabezpečil rekonštrukciu ulice B. Bartó-
ka, mestských a miestnych komunikácií 
v Senci, opravu a údržbu detských ihrísk. 
Vyriešil sa aj dlhoročný problém s odto-
kom dažďovej vody pri ZŠ na Tajovského 
ulici.
  Podarilo sa mi tiež naplniť svoj posla-
necký záväzok spred 4 rokov – uplatňovať 
v meste Senec o 30 % nižšie poplatky za 
likvidáciu tuhého komunálneho dopadu 
v porovnaní s okolitými obcami, zaviesť 
separovaný zber PET fliaš  a zriadiť zberný 
dvor pre niektoré druhy bilogických a ne-
bezpečných odpadov.
  Uvedomujem si, že moje podnikateľské 
aktivity musia vždy vychádzať zo záujmov 
a potrieb mesta i jeho  občanov aj preto, že 
v Senci žijem od narodenia. Tejto filozofie 
som sa držal aj počas uplynulých štyroch 
rokov poslaneckého pôsobenia v Mest-
skom zastupiteľstva.

Ing. Ján Maglocký 

volebný obvod č. 1

  Mojou orientáciou a hlavným cieľom v uply-
nulom volebnom období bola ochrana 
a tvorba životného prostredia vo volebnom 
obvode, ale aj v celom meste Senec. Tieto 
aktivity som presadzoval činnosťou v ko-
misii životného prostredia pri mestskom 
zastupiteľstve a na rokovaniach mestské-
ho zastupiteľstva. Opieral som sa najmä 
o závery generelu mestskej zelene, ktorý 
bol prijatý MZ v roku 1994. Tento projekt 
kriticky hodnotí stav jestvujúcej mestskej 
zelene a ráta so zakladaním novej, viacetá-
žovej zelene. Zvlášť sa v generele vytýka 
nedostatok priestrannej plošnej trvalej ze-
lene pre denný oddych a vychádzky v jed-
notlivých štvrtiach mesta. Zdanlivo opus-
tené sadovnícky nedotvorené enklávy 
boli a sú pod tlakom zobratia v prospech 
výstavby. Tomuto neodolali ani plochy pri 
artézskej studni, kde v súčasnosti stoja 
obytné domy.
   Veľké tlaky boli na zobratie časti jazierka 
Kövecstó a priľahlých plôch v prospech 
výstavby okresnej požiarnej zbrojnice. Na 
túto stavbu bolo už vydané územné rozhod-
nutie. Ani vysoká voda po ničivých dažďoch 
z 10. a 11. júla 1999, keď hladina jazera 
stúpla o 1,2 metra a potvrdili varovné prog-
nózy odporcov tohto diela nepriniesli zvrat. 
Až ďalšia petícia a následné vyvolanie 
mimoodvolávacieho konania na Krajskom 
úrade v Bratislave posunula tento problém 
iným smerom. Tento orgán zvážil naše 
argumenty a rozhodnutím z 20. septembra 
2000 pôvodné územné rozhodnutie vydané 
OÚ zrušil. Verím, že budúcnosť potvrdí, 
že zachovanie prírodného rázu a podpora 
ostatných, najmä ekologických funkcií tejto 
lokality bola správna.
   Ďalšou kontroverznou situáciou bol po-
kus zobratia časti sídliska medzi ulicami 
Kollárova a Hurbanova na výstavbu ob-
chodného domu Billa. Odporcovia realizá-
cie tohto projektu argumentovali v zmysle 
záverov generelu o mestskej zelene. Na-
priek zložitosti a nejednoznačnosti sa od 
úmyslu výstavby ustúpilo a nechal priestor 
na vytvorenie sídliskovej zelene. V súčas-
nosti sa začalo na tejto ploche s výsadbou 
trvalej zelene pri altívnej účasti obyvateľov 
tohto sídliska.
   Napriek uvedeným sporom považujem 
činnosť mestského zastupiteľstva v tomto 
volebnom období za produktívnu a kva-
litnú.
                     poslanec Ing. Ján Maglocký

POĎAKOVANIE
    Klub dôchodcov ďakuje Mestskému 
úradu v Senci za podporu a pomoc pri 
realizácii podujatia, SOU strojárskemu 
za bezplatné zapožičanie veľkej sály 
vrátane personálu v kuchyni, bez kto-
rých by sa októbrové stretnutie dôchod-
cov nemohlo uskutočniť.
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  Pán Ivančík, splnili sa Vaše oča-
kávanie a sľub, ktorý ste dali Vašim 
voličom?
Hodnotenie treba ponechať na 
samotných voličoch, nakoľko oni 
rozhodujú, koho si za poslanca zvolia 
a či splnil svoj sľub. Ja som sčasti 
spokojný, že sa mi podarilo spraviť 
kus práce v oblasti bytovej politiky mesta Senec.

  Čím ste sa ako poslanec najviac zaoberali?
Pracoval som v bytovej komisii a pripravoval som 
koncepciu oddlženia mestských bytov, pretože vo 
všetkých mestách na Slovensku sa tento problém 
nerieši a vytvára sa čierna diera v rozpočte. Senec, 
ako prvé mesto, našiel a zrealizoval komplexné rie-
šenie tohto sociálneho problému.

  Čo špecifické ponúkla vaša koncepcia bytovej 
politiky?
Vedel som, že vysúdiť dlžnú čiastku od vlastníka 
(nájomníka) nerieši celkový problém bývania. Človek 
v núdzi sa potrebuje dostať k príležitosti začať svoj 
život odznova. A tak som skĺbil správu bytov, súdne 
spory, deložácie, náhradné ubytovanie a sociálne po-
radenstvo v jeden hermeticky uzatvorený celok.

 Spomenuli ste náhradné  ubytovanie. Je správca po-
vinný poskytnúť náhradné ubytovanie neplatičovi?
Nie. Nie je povinný, ale keď robíte koncepciu bytovej 
politiky z dlhodobého hľadiska, tak nemôžete na 
druhej strane vyrábať sociálny problém mestskému 
úradu. Majú sa rodiny, ktoré stratili svoj byt, túlať 
po meste? A čo ich deti? Ústava SR vôbec nerieši 
problém bývania z právneho hľadiska. Na bývanie 
ako také nemá nik právny nárok! A to je prvý krok 
k sociálnej nerovnosti. Odtiaľ, kde sa bývanie dlho-
dobo nerieši, je najlepšie sa odsťahovať.

  Vieme, že ste vybudovali dve sociálne ubytovne 
na Nitrianskej ulici v Senci. Málo sa vie o poraden-
skom centre Filip. Pre koho slúži?

Poradenské centrum Filip so sídlom na Va-
janskej ulici v Senci je súčasťou koncepcie. 
Aby sa predchádzalo rozpadom manželstva, 
poruchám správania detí, bolo treba vybudovať 
toto centrum, ktoré je k dispozícii všetkým ob-
čanom nášho mesta. Aj u neplatičov sa najprv 
prejavili poruchy správania, závislosti, strata 
zamestnania a následná frustrácia, rozvod atď. 
Poradenské centrum Filip slúži ako prevencia 

pred nežiadúcim sociálnym správaním a pomáha 
vyhľadávať príležitosti jednotlivca.

  I tak nechápeme, ako súvisí pomoc jednotlivej 
rodine v núdzi s ostatnými voličmi, ktorí tú pomoc 
nepotrebujú?
V Senci je necelých 4000 bytov v obytných domoch. 
Ak máte jednu neprispôsobivú rodinu vo vchode 
a správca nevie, čo má robiť, tak sa zhorší kvalita býva-
nia všetkých vlastníkov, ktorí bývajú v tom dome. A to 
už nie je len problém tej danej rodiny, ale nás všetkých 
obyvateľov, vrátane poslanca daného obvodu.

  Čo chcete odkázať svojim voličom?
Chcem im poďakovať, že mi umožnili robiť štyri roky 
prácu, v ktorej som sa našiel. Osobne som spokoj-
ný, že Senec je moderné mesto bez dlhov a veľkej 
nezamestnanosti a osobne som mohol prispieť do 
tejto mozaiky koncepciou bytovej politiky. Želám 
voličom pokojný rodinný život a aby tu radi bývali so 
svojimi najbližšími, pretože toto mesto má dlhodobú 
perspektívu. K blížiacim sa komunálnym voľbám im 
držím palce, aby si vybrali takých poslancov, ktorí 
budú pracovať pre nich.

  Na záver ešte jedna otázka: budete v decembri 
2002 kandidovať za poslanca?
Áno. Je to čestná funkcia bez nároku na mzdu. Mest-
ský úrad nekladie iniciatíve jednotlivých poslancov 
žiadne prekážky a myslím si, že mám, ako mladý 
človek, čo ponúknuť voličom. Ale voľby sú voľby, tak 
prijmem každé rozhodnutie svojich voličov.

Na záver funkčného obdobia poslaneckého mandátu 1998 - 2002

sme sa spýtali, ako hodnotí svoje pôsobenie Ivan Ivančík.
Odpočet poslancov KDH
1998 – 2002
Kresťanských demokratov vo funkčnom 
období 1998-2002 v mestskom parlamen-
te zastupovali: Mgr. Ivan Fendek. Mgr. Vla-
dimír Chríbik, Ivan Ivančík, Ing. Ján Gubá-
ni, Ing. Jozef Olas, Ladislav Nádaský, Ing. 
Michal Ležák, Ing. Mária Podolská, Mgr. 
Pavol Škovránek, MUDr. Oľga Weisová. 
Dnes na záver ich funkčného obdobia zhr-
nieme len tie najvýznamnejšie úspechy, 
ktoré aj vďaka ich práci pocítili občania 
Mesta Senec.

Investičné akcie: čistička odpadových 
vôd, revitalizácia Slnečných jazier, svetel-
né križovatky, plynofikácia a vybudovanie 
kanalizácie na Pivničnej štvrti, kruhový ob-
jazd na Bratislavskej ulici, zámková dlažba 
pred kostolom.

Zmluvné vzťahy: podpísanie význam-
ných zmlúv s mestami Mosonmagyová-
rom, Parndorf a chorvátsky Senj.

Sociálna činnosť: každoročná finanč-
ná podpora dôchodcom na stravovanie, 
osobitná pomoc stanice opatrovateľskej 
služby na Lichnerovej ul., pomoc v núdzi 
pri krízových situáciách rodiny

Organizačná činnosť: ako najsilnejší 
politický subjekt v zastupiteľstve niesli 
jednotlivý členovia zodpovednosť za chod 
týchto komisií: sociálna – MUDr. Oľga 
Weisová, stavebná – Ing. Michal Ležák, 
podnikateľská – Ing. Jozef Olas, kultúrna 
– Mgr. Vladimír Chríbik. Materiály do mest-
ského zastupiteľstva pripravovali členovia 
mestskej rady, kde nás zastupovali traja 
poslanci: Mgr. Ivan Fendek, Mgr. Pavol 
Škovránek, p. Nádaský. Za viceprimátora 
mala KDH poslanca Ladislava Nádaské-
ho. 

Spoločenská činnosť: podpora spe-
váckych zborov, Červeného kríža, Jed-
noty dôchodcov, Dobrovoľného zväzu 
požiarnikov, športové kluby v meste, 
zahraničná reprezentácia Senca, podpo-
ra miestnej knižnice, kultúrnych podujatí 
a každoročných osláv.

Za túto ich mravenčiu činnosť, ktorou 
prispeli spolu s ostatnými poslancami 
k rozvoju nášho mesta ich chceme po-
ďakovať. V rokoch 1998 – 2002 dosiahol 
Senec najvýraznejšiu dynamiku moderné-
ho mesta. Splatil všetky svoje úvery v ban-
kách a dosiahol výraznejšie hodnotenie 
v reitingu obcí na Slovensku. Ako prvé 
mesto na Slovensku sa vysporiadalo s ne-
platičmi nájomného v mestských bytov. 
Poslanci za KDH plnili si svoju povinnosť 
pracovať v mestskom zastupiteľstve bez 
nároku na refundáciu svojej mzdy, hoci 
im to zákon umožňuje. Zachovávali princíp 
slušnosti a korektnosti, čím zvýšili kultúrnu 
úroveň priebehov jednotlivých rokovaní. 
V mene všetkých radových členom KDH 
ich rodín a sympatizantov im touto cestou 
vyslovujeme svoje úprimné ďakujem.

Harmónia
– spôsob života

   Keď je človek zdravý, nevšíma si svoje telo, nemusí ani 
vedieť, kde leží jeho srdce alebo pečeň a často si myslí, že 
zdravie bude vždy normou jeho života a tento stav bude trvať 
stále.
Pritom zabúdame, že naše telo, rovnako ako čokoľvek iné, po-
trebuje neustálu pozornosť a starostlivosť. Pozornosť sa však 
musí prejaviť nie vtedy, keď telo ochorie a choroba postupuje, 
ale oveľa skôr, už pri prvých príznakoch ochorenia. Čím skôr 
obrátime pozornosť na seba, tým väčšia je šanca byť zdravý 
a rýchlejšie sa zbaviť svojich problémov.
Absolútne zdravých ľudí sme, žiaľ, asi ešte nemali možnosť 
spoznať. Zamyslime sa teda nad tým, „prečo sme my, ľudia, 
chorí“? Predovšetkým platíme za náš spôsob života. Za to, 
ako sme pracovali, ako sme odpočívali, ako jeme, ako spíme. 
Platíme za svoje emócie, za svoje myšlienky. Na nás spočíva 
tiaž dedičnosti, ktorá závisí od spôsobu života našich rodi-
čov, na spôsobe ich myslenia. Sme chorí a trpíme za chyby 
celého ľudstva, za chyby našej civilizácie. Naše zdravie je 
priamo spojené so spôsobom života, so spôsobom myslenia, 
s ekológiou, ktorú sme zdedili od skorších pokolení. Dá sa 
pomôcť, odporučiť, ale vysporiadať sa so svojou chorobou 
musí každý sám.
Naše Rodinné centrum zdravia je pripravené poradiť a pomôcť 
pri zdravotných ťažkostiach. Využívame bioinformačné prí-

pravky vyrobené výhradne z prírodných produktov, ktorých 
základom je unikátna liečivá voda z Podhájskej.
Hektický čas dovolenkových aktivít, prázdnin a zberu úrody 
je za nami. Jeseň so svojím nevľúdnym počasím útočí na náš 
organizmus. V októbri pozor na žalúdok! Tento orgán je mixé-
rom našich emócií. Je to miesto, kde trávime nielen potravu, 
ale aj zlosť, závisť, agresivitu, odpor, neochotu. Keď je emócií 
veľa, žalúdok ich nestíha spracovať.
O chvíľu nastupuje vláda novembra a najohrozenejším orgá-
nom sú pľúca. Musia si zvykať na nový režim, predovšetkým 
na ostrý vzduch, vlhkosť a i na prvé mrazy. Predchádzajme 
vírusovým ochoreniam a ochoreniam horných dýchacích 
ciest.
Prvý rok súboru cvičení TAI JI máme za sebou. Cvičenie si na-
šlo a udržalo mnoho priaznivcov a preto pokračujeme aj tento 
rok. TAI JI sa osvedčuje v každodennom živote na upevnenie 
zdravia, zvýšenie koncentrácie a zachovania psychickej a fy-
zickej kondície. Cvičenia obsahujú masáže akupressúrnych 
bodov dôležitých orgánov, venujeme sa aj dychovým cviče-
niam. Originálnu pekingskú školu TAI JI naďalej povedie Mgr. 
Fehérová s dlhoročnou praxou v Rakúsku.
Povzbudení úspechom TAI JI dopĺňame ponuku cvičením na 
prebudenie ženskej krásy a sily.  
Rodinné centrum zdravia vedie pani Horgosiová Darina 
a nájdete ho vo dvore bývalej ĽŠU na rohu Lichnerovej 
a Hviezdoslavovej ulice. Otvorené máme každý utorok a štvr-
tok od 1630 - 1830. Bližšie informácie dostanete aj na tel. čísle 
0907 705 685 a na sieti internetu: www.senec.sk v rubrike 
šport a zdravie. 
                                                                                 (cs)
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BARAN 21. 3. - 20. 4. 
Z vášho správania sa zdá, že sa nedokážete poučiť ani 
zo svojich, ani z cudzích chýb. Stále sa dopúšťate omy-
lov. Možno práve v tom nachádzate isté čaro. Chceli 
by ste dosiahnuť rovnováhu, ale Urán vo vás vyvoláva 
impulzívnosť a chaos. Ak sa do tohto zmätku zapojí aj 
Mars, budete mať po pokoji. Začiatkom dekády sa vám 
nič nepodarí urýchliť ani zabrzdiť. Máte málo možností 
čokoľvek zásadne ovplyvňovať. Budete nútený(á) 
pozerať sa na všetko nanajvýš realisticky. Všetky 
spory v zamestnaní môžete hravo vyriešiť, najlepšie 
priateľskou diskusiou pri káve. V uvoľnenej atmosfére 
sa vám podarí prekonať všetky rozpory. 

BÝK 21. 4. - 21. 5. 
Máte silnú vôľu a životnú energiu. Nič pre vás nebude 
problémom. Zvládnete akúkoľvek úlohu bez toho, aby 
ste museli niekoho požiadať o pomoc. Mohol by sa 
vám podariť jeden výnosný obchod. Nesmiete však 
podľahnúť strašeniu neprajníkov. Natoľko vás zneistia, 
že sa neodvážite do ničoho pustiť. Osoba, ktorá je od-
hodlaná vám pomôcť, je veľmi citlivá na prejavy vďaky. 
Stačí maličkosť - úsmev. Dajte si na tom záležať, ak 
si chcete udržať jej náklonnosť. Nesnažte sa násilne 
meniť svoj osud. Nechajte sa unášať vírom udalostí 
a určite budete mať na čo v dobrom spomínať. Len sa 
nepokúšajte o násilnú zmenu. 

BLÍŽENCI 22. 5. - 21. 6. 
Pracovné aktivity, ktoré vám zasahovali do súkromia, 
sa vám podarí zladiť so záujmami rodiny. Konečne 
si môžete oddýchnuť a prestať sa zhrýzať. Stretnete 
sa s osobami, ktorých pokrytectvo by vám mohlo 
uškodiť. Vyhýbajte sa najmä Rakom. Na váš vkus sú 
až priveľmi uzavretí a taja dôležité veci. Váš partner 
to napriek všetkému, čo ste sa mohli dopočuť, myslí 
s vami naozaj dobre. Skúste ho pochopiť, inak mu na 
vlastnú škodu prekazíte všetky dobre myslené záme-
ry. Akékoľvek zadlžovanie by mohlo mať nepriaznivý 
vplyv na vaše finančné zámery. Pôžičku by sa vám len 
veľmi ťažko podarilo niekde výhodne investovať.
 

RAK 22. 6. - 22. 7. 
Prv, ako sa začnete rozhodovať, poraďte sa s odbor-
níkmi. Nemáte s daným problémom toľko skúseností, 
aby ste sa dokázali rozhodnúť správne a samostatne. 
Ak nedokážete ovládnuť svoju nervozitu, radšej sa 
spoločnosti vyhnite. V samote vás síce vaša podráž-
denosť neprejde, ale aspoň ňou nikoho nebudete ob-
ťažovať. Môžete stretnúť človeka, ktorý vás povzbudí 
a vštepí vám nádej a dôveru v budúcnosť. Vyhľadávaj-
te spoločnosť - budete mať väčšiu šancu na stretnutie. 
V zamestnaní sa od vás síce žiada otvorenosť, ale len 
do istej miery. Sám musíte vedieť, s čím vystúpiť na 
verejnosti a čo si radšej nechať pre seba.

LEV 23. 7. - 23. 8. 
Konečne si porozumiete s ľuďmi, ktorých máte síce 
rád, ale dosiaľ ste s nimi nenašli spoločnú reč. Vaše 
porozumenie síce nepotrvá dlho, ale bude sa vracať. 

Nemusíte sa nechať naháňať. Máte svoj presný časový 
harmonogram, ktorý chcete a viete dodržať. Nepotre-
bujete zásahy ani povzbudzovanie, len by vás zner-
vózňovali. V súkromí buďte otvorenejší, všetky omyly 
sa vďaka vašej úprimnosti vysvetlia. Ak sa rozhodnete 
i naďalej tajuplne mlčať, problémy sa vám nahromadia. 

Vaša opatrnosť, nesmelosť, ostýchavosť a utiahnutosť 
je na ústupe a vy vykonáte skutok, za ktorý sa nebudete 
hanbiť. Konečne ukážete okoliu svoju cenu. 

PANNA 24. 8. - 23. 9. 
Budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s nezvyčaj-
nými a zatiaľ málo prístupnými obchodnými praktika-
mi. Možno zistíte, že vám nevyhovujú, a vrátite sa ku 
klasike. Ak celkom neovládnete svoju túžbu po niečom 
zakázanom, mohli by ste stratiť dôveru najbližších. 
Krátkodobý pôžitok by vám túto stratu ani čiastočne 
nevynahradil. Ak sa nad sebou vážne nezamyslíte, 
pocítite samotu a opustenosť. Partnera nekritizujte, 
možno bude prítulnejší a pomôže vám zabudnúť na 
to, čo sa vám zatiaľ nedarí. Nemyslite si, že ak ste 
doteraz mali šťastie, nemôže sa práve vám nič stať. 
Môžete stratiť všetko, čo ste získali. A to tak na poli 
finančnom, ako aj osobnom. 

VÁHY 24. 9. - 23. 10. 
Stanete sa terčom výsmechu svojich kolegov, ale ne-
dajte sa odradiť. Vaše dokonalé spracovanie problé-
mov z vás urobí bezkonkurenčného pracovníka. Čaka-
jú vás konflikty. Nemusíte sa obávať ich nepríjemných 
následkov. Takéto malé búrky len prečistia ovzdušie. 
Výnimkou by mohla byť hádka s Býkmi. Čakáte na 
niekoho, kto by sa vedel s vami stotožniť. Nedočkáte 
sa ho. Budete si musieť poradiť sám. Nestrácajte 
zbytočne čas a pustite sa do riešenia problémov. 
Prídete na nové myšlienky. Budú diametrálne odlišné 
od tých doterajších. Konečný úsudok však nezmeníte. 
Len sa k nemu dostanete inou, menej komplikovanou 
cestou. 

ŠKORPIÓN 24. 10. - 22. 11. 
Vo vašej domácnosti zavládne napätie. Zlá nálada 
však nikomu z vášho okolia dlho nevydrží. Kým za-
padne slnko, na nezhody dávno zabudnete a všetko 
bude ako prv. Nečakajte, že niekto pochopí vašu otvo-
renosť. Zapôsobí na vaše okolie ako studená sprcha. 
Mali by ste si brať príklad z ostatných a robiť sa trochu 
lepším. Ak sa vám nepodarí byť úprimnejší k svojim 
najbližším, už sa ďalej nenamáhajte. Nepodarilo by 
sa vám prekonať ani zábrany, ktoré vo vás vyvoláva 
prítomnosť cudzích ľudí. Nebuďte nervózny(a), všetko 
stihnete, aj keď začnete neskôr. Naopak, práve malá 
prestávka vám dodá sily, aby ste sa pustili s vervou do 
práce a dobehli zameškané.

STRELEC 23. 11. - 21. 12. 
Kým pristúpite na akýkoľvek výhodne vyzerajúci ná-
vrh, overte si ho. Je možné, že práve zdanlivo najdô-
veryhodnejšie návrhy budú pascou pre dôverčivých. 
Podnikateľská sféra sa vám javí z horšej stránky. Ak 
ste nútený(á)  pracovať práve v tejto oblasti, asi vám 
nebude všetko jedno. Nepodľahnite depresii, čoskoro 
sa to zlepší. Zostať pasívny tam, kde by sa podľa vás 
žiadala aktivita, vám nevyhovuje. Teraz je to jediná 
cesta, ako si zachovať to, čo ste doteraz získali. Pri-
veľkou aktivitou by ste o to mohli prísť. Nebuďte zby-
točne skromný(á). Vašu pomoc by si mali všetci vážiť 
presne tak, ako si zasluhujete, inak by sa nabudúce 
mohla vaša skromnosť obrátiť proti vám. 

KOZOROŽEC 22. 12. - 20. 1. 
Buďte veľmi opatrný. Vyžiadajte si viac času a nič do-
predu nesľubujte. Možno by ste svoje sľuby nemohli 
splniť a pritom by bolo pre vás trápne sa k tomu pri-
znať. Nie je rozhodujúce, s akým nadšením sa pustíte 
do práce, ale či si budete vedieť získať podporu okolia. 
Bez nej bude vaša námaha bezvýsledná. Môžete veľa, 
nie však všetko. Ak si to neuvedomíte, budete ľutovať. 
Trochu skromnosti vám nezaškodí. Práve naopak 
- vďaka nej získate aj nedosiahnuteľné. Ak vám viac 
záleží na rodinnom šťastí ako na kariére, tak si svoje 
nastávajúce riešenia nechajte radšej pre seba. Od ko-
legov by ste sa síce dočkali uznania, ale doma by váš 
úspech prehliadli. 

VODNÁR 21. 1. - 19. 2. 
Zmeny vašej nálady súvisia s miernymi fyzickými 
ťažkosťami, ktoré rýchlo pominú. Možno pôjde o zaží-
vacie problémy alebo bolesti hlavy či nervozitu. Voči 
jednej otravnej osobe sa musíte obrniť, ale nebuďte 
príliš odmietavý(á) . Budete mať dosť problémov, 
takže aj takýto druh pozornosti nakoniec uvítate. Isté 
rozhovory vás síce navedú na rozoberanie nepríjem-
ností z minulého obdobia, ale vaša budúcnosť tým 
neutrpí. Správnou analýzou sa zo svojej minulosti 
poučíte. Planéty vo vás prebudia nerozhodnosť - ani 
najjednoduchšiu situáciu nedokážete posúdiť racio-
nálne. Riešenie, ktoré sa vám zdalo geniálne, sa vám 
zrazu znepáči. 

RYBY 20. 2. - 20. 3. 
Hrozí nebezpečenstvo, že vám Urán popustí uzdu 
a vy svoju túžbu po slobode a nezávislosti nezvlád-
nete. Potom sa majú vaši blízki na čo tešiť. Nie všetko 
budete vidieť absolútne objektívne. Niektoré fakty 
vnímate po predchádzajúcich skúsenostiach skres-
lene. Aj preto čakajte prejavy nesúhlasu. Váš vzťah 
trpí syndrómom nevyjasnených problémov. Myslieť si 
môžete čokoľvek, ale do osieho hniezda zatiaľ nerýpte. 
Váš partner nie je pripravený na zásadné konfrontácie. 
Fyzická únava sa odrazí i na vašej psychike. Nervozita 
vo vás vyvolá sklony k agresivite a búrlivému riešeniu 
sporov. Vaši blízki by sa vám mali vyhýbať. 

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a Slo-
venského zväzu postihnutých civili-
začnými chorobami  v Senci
Rada Základnej organizácie SZTP pripravila pre svojich 
členov trojdňový poznávací zájazd do Banskej Štiavni-
ce – Banskej Bystrice – Kremnice a okolia. Zájazd sa 
uskutočnil v dňoch 3.-5.septembra a pri jeho realizácii 
značnoui mierou pomohol mestský úrad v Senci tým, 
že uhradil faktúru za dopravu.
   Počas zájazdu sme navštívili v spomenutých mestách 
kultúrne pamiatky, múzeá. Ubytovanie sme mali zabez-

pečené v rekreačnom zariadení „Toliar“ v Kremnici. Tu 
sme si pozreli krásnu prírodu, po dobrom obede sme 
si oddýchli a večer sme sa stretli v kolibe pri opekaní 
špekáčikov, kde vládla dobrá nálada.
   Okrem poznávacích zájazdov organizujeme aj 
zájazdy spojené s návštevou termálnych kúpalísk. 
Počas roka sa stretávame aj na rôznych spoločen-
ských posedeniach, kde nás svojou účasťou vždy 
poctí primátor mesta Ing. Jozef Elšík a viceprimátor 
Ladislav Nádaský. Ani naši imobilní občania nezo-
stanú nepovšimnutí. Členovia rady a desiatkárky ich 
navštevujú pri životných jubileách, odovzdávajú im 
malú pozornosť.

   Na spoločenských stretnutiach si zaspomíname na 
našu minulosť, v súčasnosti nás trápi zlá ekonomická 
situácia, a preto si nesmierne vážime, že sa môžeme 
zúčastňovať na rozličných podujatiach, ktoré však 
môžeme realizovať iba vďaka sponzorom. Našim 
najväčším a najčastejším sponzorom je Mestský úrad 
v Senci a primátor mesta. Máme dobrý pocit, že vždy 
nás pochopí a nie sme pre neho ľahostajní. My si ich 
pomoc veľmi vážime.
   Chcela by som touto cestou poďakovať v mene Rady 
ZO SZTP Mestskému úradu v Senci a zvlášť primáto-
rovi Ing.J. Elšíkovi za tento humánny čin.

  Ľudmila Bartošovičová, predsedníčka ZO SZTP v Senci

HOROSKOP
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Filmové predstavenia začínajú o 18.00 hod.

2.-3. sobota-nedeľa BLAFUJ AKO BECKHAM
Ako obísť pravidlá a pritom dostať, čo chce-
me? Komédia o tom, čo všetko sa môže stať, 
keď dievčatá objavujú futbal.
VB MP 100 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

4. pondelok ZATRATENIE
„Môže sa to stať aj tebe.“
ČR MP 100 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

5. utorok RESIDENT EVIL
Tajný experiment. smrtiaci vírus. Osudová 
chyba. Hviezdne herecké obsadenie. Milla 
Jovovich, Michelle Rodriguez.
USA, VB, Nem. 104 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

6. streda 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

11.-12. pondelok-utorok KRUTÉ RADOSTI
Príbeh o láske, pre ktorú je nevyhnutný cha-
rakter. V hlavných úlohách Ondřej Vetchý, 
Anna Šišková, Július Satinský, Csongor 
Kassay.
SR, ČR MP 105 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

14. štvrtok HARRY TO S VAMI MYSLÍ DOBRE
Vlk v rúchu baránka. Film získal ocenenia na 
rôznych festivaloch.
USA MP 117 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

15.-16. piatok-sobota o 18.00 hod. 
17. nedeľa o 15.30 hod. 

MYŠIAK STUART LITTLE 2
Myšiak Stuart  znova v akcii. Rodinná komé-
dia. USA MP 78 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

17. nedeľa ÚTEK DO BUDÍNA
Túžba im dala krídla, vášeň ich stiahla na zem. 
Bolek Polívka v hlavnej  úlohe slovenského fil-
mu. Hrajú Miroslav Donutil, Matej Landl.
SR MP 135 min. Vstupné: 65, 66, 67 Sk

18.-19. ÚTOK PAVÚKOV
Čo sa stane, keď pavúk príde do styku s ne-
bezpečnou chemikáliou?
USA MP 99 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

21. štvrtok AGENT BEZ MINULOSTI
Bol skvelou zbraňou, kým sa sám nestal ter-
čom. V hlavnej úlohe Matt Damon.
USA MP-15 120 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

22. piatok a 24. nedeľa MINORITY REPORT
Každý uteká... a každého chytia. V hlavnej 
úlohe Tom Cruise.
USA MP 145 min. Vstupné: 65, 66, 67 Sk

25.-26. pondelok-utorok SEXY BOYS
Prci, prci po francúzsky...
FR MP 90 min. Vstupné: 55, 56, 57 Sk

28.-29. št-pi PROROCTVO Z TEMNÔT
Niekto ho vidí. Počuje. Cíti. Podľa skutočnej 
udalosti. V hlavnej úlohe Richard Gere.
USA MP 120 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

30. sobota AFÉRA S NÁHRDELNÍKOM
Historická dráma z doby Ľudovíta XVI...
V hlavnej úlohe Hillary Swanková.
USA MP 110 min. Vstupné: 60, 61, 62 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

3. nedeľa o 15.30 hod. SHREK
Rozprávka naruby. Pre všetkých malých i veľ-
kých.
Americký film 95 min. Vstupné: 30 Sk

17. nedeľa o 15.30 hod. 

MYŠIAK STUART LITTLE 2
Myšiak Stuart Little znovu v akcii.
Americký film 78 min. Vstupné: 55 Sk

24. nedeľa o 15.30 hod. LILO A STITCH
Úsmevný príbeh o blízkom stretnutí havajské-
ho a malého zlomyseľného mimozemšťana na 
úteku.
americký film 85 min. Vstupné: 60 Sk

Kultúrne podujatia:

7.-8.-9. štvrtok-piatok-sobota 

ARMWRESTLING  - PRETLÁČANIE RUKOU 
(Majstrovstvá sveta juniorov)

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac november 2002

Vyznanie môjmu mestu:

Aká je to nádhera – volať sa život
   Náš život je hladina rozbúrená a človek 
stále pevné brehy hľadá. A keď kvet vy-
rastie do vône leta, plody dozrejú do vône 
jesene a letiace lúče slnka dávajú človeku 
čulosti, slzy zase vydržať, začne človek 
spomínať a vyznávať sa svojmu mladému 
750 – ročnému mestu.
   Nuž poohliadnime sa na to moje mesteč-
ko krásne cez slová lásky. Pretože ten, kto 
kráse a láske žije, mladý zostáva. A láska 
k svojmu mestu má ústa, nemá oči. Je ho-
rúca, ako detské dlane. Je to pieseň života 
i keď zdá sa všedného, ale môjho mesta. 
Mojim kľúčikom bolo treba otvárať srdcia 
detí. Je ich vidieť všade v našom meste. 
Veď spriadal do nití každý svoje ideály.
   Vážené dámy a páni! Vítajte v našom 
i v mojom meste. Tak by som asi oslovila tu-
ristov, ktorí chcú poznať históriu, krásu prí-
rody, pohody a šťastia pri našich jazerách.
   Želám preto všetkým nám v našom mes-
te k ďalším rokom veľa zdaru, rodinného 
tepla, aby rieka sily pri jeho budovaní nikdy 
nevytiekla. Nech je v našich činoch skrytá 
nádej aj tento slávnostný čas, na ktorý si aj 
po rokoch budú naše deti pamätať.
   A ty pesnička zaleť v šíru diaľ! Povedz 
môjmu mestečku k jeho 750 – ročnému 
jubileu, že ho veľmi rada mám.

                    Mgr. Zita Šuplatová

Narodili sa
Filip Szilvasy, Roland Bartoš
Viktória Pšenková, Oliver Koiš
Ella Klisenbauerová 

Manželstvo uzavreli
Ing. Roman Nemeček – Lucia Ščepková
Erik Kostka – Naďežda Šmihelová
Hasso Walter Albert Neumann – Alžbeta Fialová
Róbert Fraňo – Gabriela Tomačeková
Jozef Ťažký – Veronika Krajčovičová
Kevin Michael Underhill – Klára Szkuráková
Giovanni Gallotta – Zuzana Ležáková
Vladimír Letušek – Soňa Paszková
Peter Podobník – Lucia 

Navždy nás opustili
Margita Absolonová, Ľudovít Królik
Ing. Ladislav Uhlíř, Ing. Peter Lojka
Alžbeta Kášová, Mária Slezáková
Valéria Tepperová, MUDr. Jozef Molnár

Blahoželáme jubilantom

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a Slovenského zvä-
zu postihnutých civilizačnými chorobami
Gašparová Helena 75 rokov
Kakašová Júlia 70 rokov
Trtek Jozef 65 rokov
Lukáč František 55 rokov

Pevalová Božena 50 rokov

Jednota dôchodcov v Senci
Rajtová Zlata 80 rokov
Kožíková Mária 75 rokov
Košťálová Emília 75 rokov
Bednárová Anna 65 rokov

––––––-

8. novembra uplynie rok 
odvtedy, 
kedy nás navždy opustila 
naša drahá

Irma Pomšahárová 

Venujte jej s nami tichú 
spomienku
                             Smútiaca rodina

––––––-

S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že dňa 14. októbra 2002 nás náhle 
milovaný manžel, ocko, dedko, svokor, brat, 
švagor, strýko, krstný otec a svat

Alexander Gábriš 
(vodoinštalatér) vo veku 69 rokov.

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
pamiatku
                                        Smútiaca rodina

Spo l o č e n s k á  k r o n i k a



SENČAN  č. 10/2002 15

Týždeň spestrovali všedné dni Senčanov jar-
močné stánky na Lichnerovej ulici. Dôvodom, 
ako ináč, bolo a je 750. Výročie nášho mesteč-
ka, ktoré týmto výročím žije po celý rok 2002. 
  Drevo, drôt, medové dobroty, medovníčky, 
ručne tkané koberce privábili od 14.októbra do 
18. októbra domácich i návštevníkov z okolia. 
Zvlášť príjemným spestrením bola prezentá-
cia družobných miest Mosonmagyaróváru, 
Senj a Parndorfu, ich špeciality pohladkali 
nejedno gurmánske bruško. Akoby i počasie 
cítilo zvláštnosť podujatia a tak nielen deň ale 
i večer mohli návštevníci vychutnať ohňostroj 
s vareným vínkom v ruke a s cigánskou pe-
čienkou či klobáskou.
  Po gurmánskom a umeleckými remeslami 
obohatenom týždni prišlo finále, ktoré bolo 
výsostne slávnostné, také aké má byť vyvr-
cholenie týždňových osláv. Sobota 19. októb-
ra teda patrila galaprogramu s nevšednými 
umelcami. 
  Vkusne vyzdobená kinosála zostala nabitá 
takmer do posledného miesta. Akoby všetci 
tušili, že teraz to príde!
  Po slávnostných fanfárach (autor B. Trneč-
ka) sa so svojim Happy Day „prihovoril“ zbor 
Radosť - umelecké teleso, ktoré už celých 15 
rokov vytvára tú správnu atmosféru každého 
podujatia a so svojim bohatým repertoárom 
a vynikajúcimi spevákmi rozprúdi v žilách krv 
a pozdvihne umelecký zážitok. Tentokrát im 
„trošku“ pomohol aj J. Benedikt, operetný spe-
vák, ktorý neúčinkoval s Radosťou po prvýkrát. 
Po duete s M. Vojtkovou „vybalil“ aj moderné 
spevácke kvality. Po niekoľkých ukážkach 
z muzikálov (Kankán, Cyrano z predmestia, 
Grandhotel) nastúpil s talianskymi evergreenmi 
od Druppi-ho a Cotugna. A to už bolo obecen-
stvo vo vare. Konečne sa Senčania prejavili!

  Celý priebeh osláv sprevádzal známy mode-
rátor M. Bubán, ktorý prítomných previedol 
v krátkosti históriou mesta a jeho pamiatkami. 
Samozrejme hlavné slovo dostal i primátor 
mesta Ing. Jozef Elšík. Prítomným priblížil 
množstvo akcií, ktoré sa v meste uskutočnili, 
výstavbu mesta a vyjadril želanie, aby Senec 
rástol i po materiálnej i po kultúrnej stránke.
  K výnimočnej príležitosti patrí aj výnimočný 
program. V ďalšom pokračovaní sa o to po-
starali slovenskí Beatles z Košíc –Backwords. 
Nebolo ich treba predstavovať, poznajú ich 
takmer v celom svete a samotní angličania 
sa vraj vyjadrili, že lepších imitátorov originál 
Beatles ešte nepočuli. Svojou hudbou 70. Ro-
kov ulahodili každému v sále, ktorá ešte takúto 
atmosféru nezažila.
  Po moderne prišlo umenie úplne iné a keď 
„diabolské husle“ B. Mrenicu zahrali prvé tóny, 
svetová špička sa nezaprela. Keď hudobné 
teleso, pozostávajúce z husiel, vidly, violon-
čela a cimbal s neskutočným cimbalistom 
začalo hrať, sála burácala. Obrovská súhra 
hudobníkov, široký repertoár, repertoár - kla-
sika, opera, džez, pop – to všetko vyvolalo 
atmosféru uvoľnenia citov, bezprostredných 
reakcií publika a neustálych výkrikov „bravo“ 
a nekonečného potlesku.
   Senec oslavoval, oslavoval na vysokej úrovni 
o čom svedčí aj nedeľná sv. omša v jazyku 
slovenskom a maďarskom, ktorú celebroval 
p8n dekan Šotník. Na slávnostnej svätej omši 
posvätil zároveň aj insignie mesta.

   Týždeň osláv umenia, kultúry a ducha sa 
skončil. Rok 750. výročia prvej písomnej 
zmienky však trvá. Užime si ho v zdraví, tvori-
vosti a vzájomnej tolerancii!
                                                        (monškov)

Hudba dvíhala zo sedadiel
Klasika, 70. roky a cimbal s divokými husľami

Druhé miesto v súťaži o najlepšiu 
www stránku učiteľov

   Na 3. celoštátnej konferencii INFOVEK 
2002 v  Modre - Harmónii,  ktorá   sa  
uskutočnila  v dňoch 9.-12. októbra 2002, 
sa umiestnil na druhom mieste učiteľ ZŚ 
Senec Mlynská Mgr. Andrej VINŠ, v súťaži 
o najlepšiu www stránku učiteľa s témou: 
Nemecká gramatika, syntax a literatúra 
a ich využitie na vyučovaní. Túto stránku 
venoval svojim žiakom a kolegom, ktorí sa 
zaujímajú o nemecký jazyk. Do súťaže o naj-
lepšiu www stránka učiteľa  sa prihlásilo 63 
učiteľov z celého Slovenska. 
Aké boli témy konferencie Infovek 200?
• Informačné technológie vo vyučovaní na 
ZŠ a SŠ 
• Informačné technológie a medzipredme-
tové aktivity
• Národné a medzinárodné projekty 
• E-learning - nové formy učenia a učenia sa 
• Príprava učiteľov 

• Digitálne Slovensko - škola
Konferencia bola miestom pre diskusie, 
výmenu skúseností a prezentáciu aktivít v 
oblasti informatizácie základných, stredných 
a vysokých škôl.
Cieľom konferencie bolo šíriť osvetu vo 
využívaní moderných informačných a komu-
nikačných technológií vo výučbe, v príprave 
učiteľov a vo voľnom čase. Konferencia 
pokračuje v pravidelnom každoročnom stre-
távaní tých, ktorí aj prostredníctvom infor-
mačných technológií menia tradičnú školu 
na tvorivú školu tretieho tisícročia.
I tento rok mali možnosť učitelia vystúpiť 
s odborným príspevkom, alebo pripraviť 
účastníkom konferencie workshop. 
Mgr. Andrej Vinš vystúpil s kvalitným od-
borným príspevkom, kde prezentoval svoju 
webovú stránku www.deutsch.szm.sk. 
Svoju prezentáciu ukončil mottom: Čo si 
sám neurobíš, to nemáš!

                                 Koordinátorka Infoveku 
                                 ZŠ Senec, Mlynská

Prvý vodiaci pes 
v Senci pre Luciu 

Páleníčkovú
     10. septembra dostala nevidiaca Lucia 
Páleníčková zo Senca vodiaceho psa. Ako 
uviedla jej mama, je to vôbec prvý vodiaci 
pes v Seneckom okrese. Pes stál 99 tis. 
korún, finančné prostriedky naň zabezpe-
čil Sociálny úrad v Senci. Administratívne 
vybavovačky trvali vyše pol roka, rodine 
Páleníčkovcom pri tom pomáhala aj Únia 
nevidiacich so sídlom v Bratislave. „Chcela 
by som sa poďakovať Sociálnemu úradu 
v Senci za pomoc pri zabezpečení du-
ševného zdravia mojej dcéry,“ hovorí pani 
Páleníčková. Ako dodáva, bez ich pomoci 
by situáciu ťažko zvládla.
   Lucia sa narodila ako zdravé, vidiace 
dieťatko, ale po dvoch rokoch jej lekári 
zistili chorobu očí a následne oslepla. Teraz 
pomocou vodiaceho psa začína byť opäť 
samostatná a už nie je natoľko odkázaná 
na rodičov, čo sa týka doprovodu po mes-
te. Pes sa volá Borka, je poslušná, múdra 
a Lucka sa o nej dobre stará. Prosí však 
obyvateľov nášho mesta, aby pri stretnu-
tiach psíka nehladkali. Zviera nie je navyk-
nuté na pohladenie cudzích ľudí, a preto by 
mohlo byť aj agresívne. 
   Lucia je prostredníctvom Sociálneho úra-
du v Senci a Únie nevidiacich vybavená aj 
počítačom s hlasovým výstupom, hovoria-
cimi kuchynskými hodinami, hovoriacou 
osobnou váhou a ďalšími potrebami pre 
zrakovo postihnutých. Dokáže sa postarať 
o seba a teraz sa stará o svojho najlepšie-
ho priateľa, presnejšie priateľku Borku, 
ktorá jej iste pomôže v najťažších situáci-
ách.                                                   (cs)

    Lucia Páleníčková  s Borkou, prvým 
    vodiacim psom v Seneckom okrese. 
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Program Novej scény na november 2002
                        A     B      C      D
6.streda 19.00 VŚETKO SA POSRALO – bláznivá komédia  Sk  249, 199,   99,   50
7.štvrtok 19.00 BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO
  CIGÁNI IDÚ DO NEBA – muzikál   Sk  299, 249, 149,   75
8. piatok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk  399, 349, 199, 100
9. sobota 19.00 HAMLET – muzikál    Sk  399, 349, 199, 100
11. pond. 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk  399, 349, 199, 100
12. utorok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk  399, 349, 199, 100
13. streda 18.00 VŚETKO SA POSRALO – bláznivá komédia  organizované
15. piatok 19.00 ŠIESTI V PYŽAME - bláznivá komédia  Sk  199, 149,   99,  50
17. nedeľa 19.00 VŚETKO SA POSRALO – bláznivá komédia  Sk  249, 199,   99,  50
18. pond. 19.00 BEATLES – muzikál    Sk  299, 249, 149,  75
19. utorok 19.00 BEATLES – muzikál    Sk  299, 249, 149,  75
21. štvrt. 19.00 BALADA O ZLODEJOVI KONÍ ALEBO
  CIGÁNI IDÚ DO NEBA – muzikál   Sk  299, 249, 149,  75
22. piatok 19.00 FESTIVAL ČESKÉHO DIVADLA –
  OIDIPUS VLADAŘ
23. sob. 19.00 HAMLET – muzikál    Sk  399, 349, 199, 100
25. pond. 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk  399, 349, 199, 100
26. utorok 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   Sk  399, 349, 199, 100
27. streda 10.00 KRYSAŘ – muzikál – generálka   Sk  100,   80,   80,   40
27. streda 19.00 KRYSAŘ – muzikál    organizované
28. štvrt.   9.30 KRYSAŘ – muzikál – predpremiéra  Sk  150, 100,   80,   40
28. štvrt. 19.00 KLIETKA BLÁZNOV – muzikál   organizované
29. piatok 19.00 KRYSAŘ – muzikál – 1.premiéra   nepredáva sa
30. sob. 19.00 KRYSAŘ – muzikál – 2.premiéra   nepredáva sa

VSTUPNÉ sa vráti len v prípade zmeny predstavenia do 3 pracovných dní
Zmena programu vyhradená.
VSTUPENKY REZERVUJEME!                     REKLAMNÉ ODDELENIE NS
POKLADŇA NS   Prijímanie hromadných objednávok, 
Predaj vstupeniek:   informácie o predstaveniach, programové
Pondelok – piatok 12.30 – 19.00 h materiály a predaj vstupeniek:
Sobota – nedeľa 1h pred predstavením Kollárovo nám. 20
Tel.:02/52 92 11 39
     pondelok – piatok 08.00 – 16.30 h
     Tel.:02/52 96 76 38 te./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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Tombola
   Celý život som bola presvedčená, že najkrajší pohľad 
na svet je z konského chrbta. Bolo mi treba sadať si 
do lietadla?
   Začiatkom októbra sa konala v seneckom Amfiteátri 
výstava zvierat, ktorú pripravila Základná organizácia 
Slovenského zväzu chovateľov zvierat v Senci. Bola tu 
aj tombola. Obetovala som zanedbateľných 10 korún 
a kúpila si jeden lístok. Výhra ma príjemne prekva-
pila – dali mi do rúk obálku, v ktorej bola letenka na 
vyhliadkový let venovaný Pilot Klubom z Kráľovej pri 
Senci.
   V lietadle som ešte nikdy nesedela – a určite je 
to jedna z vecí, ktorú som si v mojom živote chcela 
vyskúšať. Na „mieste činu“ v Kráľovej pri Senci ma 
privítali usmievaví ľudia, podali mi ruku a o chvíľku 
som už plná očakávania s fotoaparátom na kolenách 
sedela v maličkom lietadle. Niet sa čoho báť, na zem 
sa dostanem každopádne – pomyslela som si. Pilot 
je veľmi sympatický a príjemný muž, ktorého som 

nemusela dlho prehovárať, aby mi z výšky ukázal 
moje milované Karpaty. Let jesennou krajinou bol 
nádherný! Pestré farby tohto ročného obdobia, krásny 
výhľad a príjemná pohoda v lietadle má iba „jedinú 
chybičku“: na toto si človek ako ja veľmi rýchlo 
zvykne. Senecké Slnečné jazerá vytvárajú z výšky 
dojem, že preplávať ich možno za pár minút, rodinné 
domčeky vyzerali ako zápalkové krabičky a musím sa 
vám priznať, Dosť dlho mi trvalo, kým som našla ten 
náš. No a moje Karpaty, ktoré inak poznám, myslím si, 
celkom dobre, som z výšky takmer nespoznala! Nebyť 
Červeného Kameňa, ani neviem, kde som.
   Keď som si po lete sadla do auta, svet sa mi zrazu 
zdal zrazu malý, nudný a pomalý. Určite si tento 
zážitok ešte niekedy zopakujem, a preto každému 
odporúčam to isté. Pilot Klub v Kráľovej pri Senci sa 
mi postaral o príjemne strávené chvíle, ktoré dlho 
zanechajú krásne spomienky a oživia môj fotoalbum. 
Ďakujem mu za krásny zážitok. Škoda len, že kone 
nevedia lietať!
                                              Marika Galovičová

Október, mesiac 
úcty k starším

Klub dôchodcov pri MÚ v Senci pripravil 
pre svojich členov a priaznivcov začiatkom 
mesiaca milé stretnutie spojené s kultúr-
nym programom. Na podujatí sa zúčast-
nilo niekoľkosto dôchodcov z mesta, ako 
hostia členovia mestského zastupiteľstva 
na čele s primátorom Ing. Jozefom Elší-
kom a viceprimátorom Ladislavom Ná-
daským. 
   Ako nám uviedla vedúca klubu pani 
Magdaléna Kloknerová, bola to vydarená 
akcia spojená s kultúrnym programom 
a hudbou. Na svoje začiatky v klube spo-
mína takto: „Keď som pred niekoľkými 
rokmi začala pracovať v klube dôchodcov, 
bolo tam 36 členov (mužov), ktorí tam 
v podstate chodili hrávať karty. Po mojom 
nástupe sa o niekoľko mesiacov objavili aj 
prvé ženy a ich počet postupne rozrastal. 
Začali sme pravidelne usporadúvať rozlič-
né podujatia, ktoré pre starších ľudí boli 
príťažlivé, obľúbili si klub a spoločenský 
život v ňom. V súčasnosti máme asi 400 
členov a pre nich pripravujeme zaujíma-
vé akcie, stretnutia, poznávacie zájazdy, 
takže môžu žiť plným životom, vrátane 
oslavovania menín a narodenín v rámci 
klubu, ktoré je vždy spojené s malými, 
skôr symbolickými darčekmi, čo každého 
člena poteší.”
  Na spoločné podujatia  chodia väčšinou 
naši starší spoluobčania do 80 rokov. 
Keďže klub má aj niekoľko členov okolo 
tejto vekovej hranice, vedúca klubu pani 
Kloknerová spoločne s ďalšími dobrovoľ-
níkmi ich pravidelne navštevujú – hlavne 
ak majú nejakú dôležitú životnú udalosť 
– meniny či narodeniny. Veková hranica do 
klubu zapísaných členov sa pohybuje od 
55 do 90 rokov, z nich vyše 12 má nad 80 
rokov. Členovia, pokiaľ majú záujem, môžu 
využiť všetky výhody v rámci klubového 
života. Klub pre svojich členov pripravuje 
ročne 3 veľké podujatia: na Fašiangy, v ok-
tóbri a potom na Vianoce. Podľa slov pani 
Kloknerovej okrem sú aj iné príležitostné 
podujatia, podľa toho, ako sa podarí zís-
kať sponzorov na tieto aktivity. Bolo napr. 
zrealizovaných už niekoľko poznávacích 
zájazdov do zahraničia: do Talianska 
(Rím), Poľska, Maďarska, Čiech, Rakúska 
a takisto aj v rámci Slovenska  po spoloč-
ne vytýčených trasách. 
   Dôchodcom nie sú cudzie ani divadelné 
predstavenia, najbližšie sa chystajú na 
predstavenie Novej Scény. Na ktoré, to 
nám vedúca klubu nechcela prezradiť. Iba 
dodala, že má niekoľko tipov, záleží však 
od členov klubu, ktoré predstavenie si vy-
berú.                                               (cs)


