Chýba vám Senčan?
Mestské noviny Senčan distribuuje do celého
Senca Slovenská pošta, a.s. V prípade, že ich
nedostávate do svojej schránky, prosím, informujte nás o tom. Volajte na 0903 621 880.
Ďakujeme.
redakcia

Piaty ročník
Ekologického dňa
Už po piaty raz zorganizovalo občianske
združenie Senecké jazerá Ekologický deň
na jazere Guláška. Hlavným cieľom bolo
zbaviť krásne a ešte výstavbou nedotknuté
jazero odpadkov, ktoré tu zanechali návštevníci bez svedomia.
Okrem toho sa stretli po dlhej zime kamaráti
a známi, najmä z radov potápačov. Nechýbali ani tradiční hostia z Česka, spolu s českou
televíziou. Nakoniec sa zišlo vyše osemdesiat
ľudí. Prišli potápači z Bratislavy, banskej záchrannej služby Malacky, potápači z Nového
Mesta nad Váhom, Trnavy a ďalší. Nechýbali
ani občania Senca. Milou návštevou bola skupina detí z detského domova v Bernolákove.
Spolu vyzbierali dva kontajnery odpadu o
objeme asi 10 m 3. Po práci nechýbal pikantný guláš s čajom či pohárom piva. V krásnom
jarnom počasí sa diskutovalo najmä o novom
návrhu územného plánu, ktorého kópia bola k
nahliadnutiu. Väčšina prítomných to pochopila
tak, že prístup k vode a aktivity s tým spojené
budú značne obmedzené. Bolo by dobre podporiť potápanie na tejto výnimočnej lokalite,
aby takéto akcie nezanikli. Ak to bude možné,
čaká nás ďalší ročník Ekologického dňa poslednú sobotu v apríli ďalšieho roka.
Ľudovít Galovič

Zberný dvor
komunálneho odpadu
pre obyvateľov Senca v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva smerom na
obec Reca

ZDARMA
utorok – piatok 10.00 - 18.00 h
sobota
8.00 - 16.00 h
Pozor! Ak si nedokážete odviesť rozmerný
odpad na zberný dvor sami, mestský úrad
ponúka možnosť odvozu za minimálny poplatok. Volajte tel. 4592 3206.

Samospráva ocenila osobnosti mesta
Erszébet Mészáros, ktorá ako jediná žena získala tohto roku mestské ocenenie, sa podpisuje do pamätnej knihy. Viac sa o nových laureátoch mestských ocenení dočítate na
str. 5.
(kd), foto: autor
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Deň hasičov
Dňa 4. mája sa pri príležitosti osláv svätého Floriána, patróna hasičov, uskutoční
deň otvorených dverí na hasičskej stanici v
Senci na Lichnerovej 68 spojený s ukážkami hasičskej techniky. Srdečne pozývame
deti a mládež základných, prípadne materských škôl.
(red)

Enviro-klub zasadal
V polovici apríla sa stretli členovia a sympatizanti Enviro-klubu Senec. Na programe
bol okrem iného nový Územný plán mesta
Senec a prednáška na tému „Stromy a kríky okolo nás“.
(red)

Workshopy o zamestnanosti
Začiatkom apríla sa v horskom hoteli
Zornička – Harmónia uskutočnili 2
dvojdňové workshopy zamerané na
tvorbu
medzisektorových
partnerstiev
v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja, zadefinovanie problémov v rámci
vytvorených partnerstiev a SWOT analýze.
Školenia sa zúčastnili zástupcovia z regiónu
Malacky, Senec, Pezinok a z Bratislavy. V
prvé dva dni sa spolu školili zástupcovia
z Bratislavy a Malaciek a ďalšie dva dni
zástupcovia zo Senca a Pezinka. Napriek
tomu, že workshopy boli zamerané na
vytváranie medzisektorových partnerstiev
(partnerstvo medzi verejným sektorom,
súkromným sektorom ako zamestnávateľom
a neziskovým sektorom) v oblasti prepájania
vzdelávania s potrebami trhu práce,
prevažne sa ho zúčastnili zástupcovia
verejného
sektora
(samospráva)
a
mimovládneho sektora. Ako negatívum je
vnímaná veľmi nízka účasť a zapojenie sa
súkromného sektora do celého projektu,
nakoľko tento sektor hrá jednu z kľúčových
úloh nielen pri definovaní problémov v
oblasti zamestnávania ale najmä pri ich
riešení a definovaní vzdelávacích potrieb.
Mgr. Lucia Miháliková
RRA Senec - Pezinok

Školenie nezamestnaných
V apríli sa v seneckej Betánii konalo
posledné školenie z cyklu určeného pre
mladých evidovaných nezamestnaných vo
veku 22 – 29 rokov z Bratislavského kraja,
ktorí po úspešnom obhájení projektu na
záver rekvalifikačného kurzu „Ako získať
peniaze z fondov EÚ?“ obdržia certifikát v
oblasti projektového manažmentu. Školenie
bolo v prvom rade venované tvorbe
projektov EÚ a najmä práci v skupinách
na samostatných projektoch a získavaniu
praktických skúseností a zručností v písaní
projektov, ktoré budú výstupom školenia
a predmetom záverečnej skúšky. V rámci
projektu je plánovaný odborný seminár
určený pre širokú verejnosť, o ktorom
budeme vopred informovať.
Mgr. Lucia Miháliková
RRA Senec - Pezinok

Poslanci mimoriadne o výstavbe mesta
Výnimočne zasadli poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci vo štvrtok 14. apríla do reštaurácie Nostalgia, aby sa venovali len a len
Územnému plánu mesta Senec. O dôležitosti
monotematického zasadnutia svedčil fakt,
že sa volení zástupcovia zišli v plnom počte.
Počas niekoľkých hodín rozhodovali o budúcnosti posledných lokalít, potenciálne určených
na rozvoj bytovej výstavby alebo logistických
centier. Každému hlasovaniu predchádzalo
vysvetlenie zástupcu oddelenia územného
plánovania regionálneho rozvoja a komisie výstavby a územného plánovania. Priebeh jednania zrýchlovala projekcia územného plánu.
Po zmenách a doplnkoch sa zadá vypracovať
nový Územný plán mesta Senec.

Turecký dom opäť prenajatý
Na záver niekoľkohodinového rokovania, ktoré sa skončilo po 20-tej hodine večer, sa vrátili
poslanci k prenájmom mestských nehnuteľností. Po vyšpecifikovaní rekonštrukčných zámerov nových nájomcov odsúhlasilo zastupiteľstvo prenájom budovy na Lichnerovej ulici
61 a Tureckého domu. O prenajatie nových
vojenských priestorov, ktoré získal Senec od
ministerstva obrany, prejavil záujem zriaďovateľ učilišťa pre deti zo sociálne slabých vrstiev.
Pre nedostatok informácií tento návrh poslanci odložili na ďalšie rokovanie a vyžiadali si od
záujemcu predložiť projekt.
(kd)
Čítajte tiež na s. 7

Z posledného riadneho rokovania poslancov
V reštaurácii Nostalgia zasadli vo štvrtok 31.
marca poslanci Mestského zastupiteľstva v
Senci.
Kontroly bez diskusie
Bez pripomienok zobrali poslanci mestského
zastupiteľstva na vedomie záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly v Meste Senec,
Správe cestovného ruchu v Senci a Mestskom
kultúrnom stredisku v Senci.
Komisia na ochranu verejného záujmu
Poslanci schválili rokovací poriadok komisie
Mestského zastupiteľstva v Senci na ochranu
verejného záujmu. Vzápätí zvolili za jej predsedu Rudolfa Galambosa (SMK). Nová komisia
plní úlohy podľa zákona o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Výmeny v komisiách
Zo zdravotných dôvodov sa vzdal členstva vo
finančnej komisii Ing. Lászlo Ásványi. V komisii ho zastúpi nový člen Eugen Németh. Zmena nastala tiež v zoskupení redakčnej rady, v
ktorej miesto PhDr. Márie Piačekovej zaujme
Mgr. Lucia Miháliková (zastupuje Regionálnu
rozvojovú agentúru Senec – Pezinok).
Prenájom nehnuteľností odložený
Dva materiály marcového programu, týkajúce sa prenájmu mestských nehnuteľností,
požiadali poslanci prepracovať a posunúť na
rokovanie ďalšieho zasadnutia. Kameňom
úrazu sa stala otázka investícii nájomcov do
mestského majetku. Podľa VZN o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta je nájomca
povinný ešte pred podpísaním zmluvy predložiť plán investičných akcií s predpokladaným
rozpočtom, ktoré mesto schváli. Poslanci mali
pôvodne rokovať o dlhodobých nájmoch časti
priestorov na Lichnerovej 61 (kedysi Pasové
oddelenie PZ), o ktoré prejavila záujem súkromná materská škola, a Tureckého domu pre
žiadateľa, ktorý v ňom chce prevádzkovať reštauračné služby.
Odpredaje nehnuteľností
Pomerne rozsiahla diskusia predchádzala
schvaľovaniu odpredaja mestských nehnuteľ-

ností, predovšetkým na Slnečných jazerách.
Poslanci mestského zastupiteľstva sa individuálne a podrobne zaoberali každým predajom,
pričom hľadali riešenia najoptimálnejšieho
zhodnotenia a v prípade rekreačného areálu
zohľadňovali možnosť zabezpečenia prístupu
verejnosti k jazeru. Na Slnečných jazerách išlo
o priľahlé pozemky pri už jestvujúcich chatách. Poslanci schvaľovali predaj podľa prijatého úzusu v cenovej škále, ktorá neklesla pod
1 500 Sk/m 2 .
ŠK SFM Senec s novými nárokmi
Športový klub SFM Senec, ktorý má svoje stále sídlo vo Veľkom Bieli a orientuje sa predovšetkým na prácu s mládežou, prezentoval na
zastupiteľstve nové požiadavky na areál Národného tréningového centra (mestskú budovu má už v nájme FC Senec). ŠK SFM Senec
podal žiadosť na základe nového právneho
vedomia, uviedol predseda klubu Ing. Alexander Matlák. Apeloval na 11 mládežníckych
družstiev, ktoré trénujú často v sťažených
podmienkach. Poslanci navrhli, aby mesto vyvolalo jednanie so zástupcami FC Senec, ŠK
SFM Senec a Slovenského futbalového zväzu,
ktorý má celý komplex v prenájme.
Ťažba najprv na piatom jazere?
Na pôdu mestského zastupiteľstva sa posunula téma čistenia Slnečných jazier. Zástupcovia
mesta a firmy, ktorá má dlhodobo prenajatú
vodnú plochu Slnečných jazier na ťažbu štrkopiesku, sa účastnili dlhej rozpravy. Zatiaľ čo sa
predstavitelia mesta snažili riešiť v prvom rade
revitalizáciu Slnečných jazier, podnikateľský
subjekt hovoril o ťažbe štrkopiesku.
Šéf ťažobnej spoločnosti informoval o vývoji za
ostatné roky, oboznámil s technickými komplikáciami a navrhol ďalší postup. Primátor Karol
Kvál oboznámil poslancov o svojej predstave
možného vývoja a zosúladení v prípade, že
by mesto získalo na revitalizáciu prostriedky
zo štrukturálnych fondov z Európskej únie, o
ktoré požiadalo. Primátor dosiaľ trval na dodržaní vopred dohodnutého postupu ťažby
od prvého jazera, prípadne kompromisne od
tretieho. Naopak – firma chce pokračovať tam,
kde mala pôvodne končiť, a to na “päťke”.
Pokračovanie na s. 4
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Hodina otázok s primátorom
Po pol roku sa mohli občania opäť stretnúť s
primátorom mesta Karolom Kválom v mestskom kultúrnom stredisku. Aprílové „horúce
kreslo“, na ktoré prijala pozvanie väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, však neprilákalo toľko záujemcov, na koľko sme boli
doteraz zvyknutí. Obracať sa preto mal čo
moderátor večera Rastislav Blaško. Primátor
Karol Kvál podotkol, že pred budúcim verejným fórom bude mesto klásť väčší dôraz na

propagáciu akcie. Pritom zodpovedal na všetky pripomienky Senčanov, ktorí si možnosť
diskutovať o životných podmienkach v meste
nenechali ujsť. Témy otázok sa pohybovali od
konkrétnych problémov zo seneckých ulíc,
cez Slnečné jazerá, až po nedostatky na katolíckom i evanjelickom cintoríne. Hodina otázok
s primátorom Karolom Kválom bude najbližšie
na jeseň.
(kd)

Projekt informatizácie prijali chladne
Koncom marca mali Senčania možnosť vypočuť prezentáciu projektu informatizácie Senca,
ktorý navrhlo seneckej samospráve Centrum
pre rozvoj a podporu regiónov (CRPR). Ako
sme už písali v minulých číslach, pomocou
mikrovlnného systému mienila firma zabezpečiť v meste lacný prístup na internet, kamerový monitorovací systém, bezdrôtový mestský
rozhlas, zriadenie informačných centier, atď.
So zástupcami mesta rokovali o možnostiach
získania finančných prostriedkov z Európskej
únie. Projekt „Internet pre obce“ sa už podľa
CRPR osvedčil v Čechách.
Okrúhly stôl zorganizovalo Mesto v spolupráci s CRPR v mestskom kultúrnom stredisku.
V kinosále sa strácala hŕstka občanov, medzi
ktorými dominovali zástupcovia v Senci pôsobiacich providerov. Cieľom neziskovej organizácie CRPR je podľa jej riaditeľa Ing. Martina
Križana pomáhať Mestu, aby v Senci rozvinul
informačný systém. „Internetizácia je len súčasťou informatizácie,“ dozvedeli sa účastníci
okrúhleho stola. Predstavitelia centra uisťova-

Z diára vedenia mesta
- 10. výročie seneckej Nezábudky
- jednanie s projektom ohľadom výstavby
bufetov na severe Slnečných jazier
- rokovanie s Michaelom Hackerom z firmy Bratislavské štrkopiesky
- okrúhly stôl s občanmi mesta na tému
Internetizácia Senca
- rokovanie a príprava projektov na novú
športovú halu pri NTC
- jednanie s firmou Infotech ohľadom nových služieb na www.senec.sk
- slávnostný obed s riaditeľmi seneckých
škôl pri príležitosti MDÚ
- rokovania mestského zastupiteľstva
- jednanie s viceprezidentom FC Senec
Jozefom Valovičom

Poďakovanie
Na výročnej členskej schôdzi v jedálni ZŠ J.G.
Tajovského v Senci sme oboznámili členov organizácie s plánom práce na rok 2005, ktorý
je závislý od financií. Kultúrnym programom
schôdzu obohatila ZUŠ v Senci a zbor Radosť.
Občerstvenie pripravili kuchárky školy, výbornými šiškami sponzorsky prispela Pekáreň
Stanislav a syn z Kráľovej pri Senci. Schôdzu
poctili účasťou zástupcovia zväzu a za Mest-

li, že v projekte nejde o vstup konkurenčnej
spoločnosti na senecký trh, ale skôr rátajú so
spoluprácou s už fungujúcimi firmami. „Predmetom nie je vytvárať monopol, ale sprístupniť
internet čo najširším masám.“
Ukázalo sa, že do sály prišlo síce len málo
záujemcov, ale o to fundovanejších. Priebeh
okrúhleho stola sa niesol v odbornej rovine,
ktorej laik nemusel rozumieť.
V publiku panovala vzácna zhoda, ktorá sa
na importný projekt z Českej republiky dívala s pochybnosťami. Najväčšie výhrady mali
prítomní voči mikrovlnnej technológii. Zástupcovia CRPR argumentovali nižšími nákladmi a
rýchlym sprevádzkovaním systému, na rozdiel
od iných, ktoré sú zatiaľ len hudbou budúcnosti.
Hoci okrúhly stôl nevyznel v prospech CRPR,
centrum predstavilo svoje aktivity aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci na marcovom zastupiteľstve. Ani oni však na rokovaní
neprejavili o projekt záujem.
(kd)

- spracovanie partnerského projektu s
RRA Záhorie
- zasadnutie komisie na organizáciu Seneckého leta a karnevalu
- jednanie s projektantom o nadstavbe a
rekonštrukcie kultúrneho domu
- slávnostná akadémia Matice slovenskej
- rokovanie so zástupcami Aquathermalu
o výstavbe prístupovej komunikácie
- stretnutie s občanmi na Hodine otázok
- porada so zástupcami štátnej polície o
zabezpečení turistickej sezóny, organizácie Seneckého leta a karnevalu
- stretnutie s občanmi Horného Dvora a
riešenie ich aktuálnych problémov
- prevzatie bývalého vojenského komplexu od ministerstva obrany
- otvorenie novej Soľnej jaskyne
ský úrad v Senci primátor Ing. Karol Kvál, ktorý
odovzdal osobný dar na akcie, organizované
pre našich členov. Mestský úrad v Senci poslal
na účet finančné prostriedky – dotáciu podľa
projektu a finančných možností. Finančne alebo darčekmi do tomboly prispeli podnikatelia
a majitelia obchodov zo Senca, Veľkého Bielu,
Blatného, Kráľovej pri Senci a mnohí členovia.
Vymenovať všetkých by bolo obtiažne, ale veríme, že vás hreje pocit pomoci postihnutým
ľuďom. Ďakujeme.
Ľ. Bartošovičová,
SZTP ZO č. 215 v Senci

Pod lupou
Policajti
budú kontrolovať
psíčkarov
Seneckí poslanci na poslednom riadnom
spoločnom rokovaní upozornili na nedostatky v čistote Senca. Zvlášť kritické sú
podľa nich vchody do mesta. Viac by sa im
preto malo začať venovať mestské stredisko na čistotu a údržbu mesta. Padol nápad
aktivizovať ľudí propagačnými kampaňami. Osobitnou kapitolou je zvýšený výskyt
psích exkrementov na verejných priestranstvách. Samospráva sa rozhodla riešiť
problematiku aj jednym z preventívnych
opatrení. Poslanci odporučili mestským
policajtom, aby sa zamerali na kontrolu
majiteľov psov, či v čase ich venčenia so
sebou nosia špeciálne vrecúška na likvidáciu výkalov.
(kd)

POZNÁMKA

Kreslo vychladúva?
Myslím, že práve touto vetou by sa dalo zhodnotiť stretnutie primátora mesta s občanmi 13.
apríla. Kým posledný okrúhly stôl, ktorý sa týkal
výstavby mesta, sa stretol s nebývalým záujmom Senčanov, toto stretnutie prebiehalo už
opäť v klasickej komornej atmosfére s hŕstkou
skalných občanov. Hodina otázok s predstaviteľmi mesta, známa aj ako horúce kreslo s primátorom, mala ďaleko od svojho žhavého názvu. Napriek snahe organizovať takéto stretnutia
kompetentných s občanmi o problémoch, ktoré trápia ľudí aj mesto, v ktorom bývajú, zostala
akcia na okraji záujmu Senčanov. Prečo je to
ostatným jedno? Majú možnosť sa vyjadriť, prispieť do diskusie, ale aj vynadať predstaviteľom
mesta, na to všetko majú po rokoch absencie
takýchto stretnutí nárok. Uplynulé desaťročia sa
kvalitne postarali o nezlomnú pasivitu občanov
zasiahnuť do diania na komunálnej úrovni. Na
druhej strane bola akcia dostatočne spropagovaná? V mestských novinách vyšlo oznámenie,
ale je to dostatočné? Na akcie takéhoto typu
by mali pozývať po meste vylepené plagáty a
oznamy. Možno v lete by stretnutia mohli prebiehať priamo na novom námestí, medzi ľuďmi.
Takéto diskusie majú svoj zmysel, bohužiaľ,
diskutovať sa musia naučiť nielen kompetentní,
ale aj my ostatní občania Senca.
Michal Kožuch

Májový futbalový turnaj
Organizačný výbor FC GaFuGa pozýva na
májový futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční
6. mája o 10.00 h v NTC v Senci.
(red)

Inzercia
Prijmem brigádnikov a kuchárov do bufetu.
Slnečné jazerá – juh. Tel.: 0903 41 33 58.
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DOKEDY?

Vodiči ignorujú zákaz
parkovania na trávnikoch
Dokedy budú parkovať v Senci autá na chodníkoch a trávnikoch? Majiteľ vozidla na snímke
tak urobil v rozpore so všeobecne záväzným
nariadením mesta. V sobotu 26. marca o 11.15
podľa autora fotografie, ktorý ju zaslal na
mesto, tu ešte nerušene parkoval.
(red)

Moje stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II.
Bolo to v dobe jeho prvej krátkej návštevy v
Československu v roku 1990. Dostal som
pozvanie od prezidenta Václava Havla na
pražský hrad na 21. apríla 1990, myslím na
šiestu hodinu večer. Pozvaní boli piati dekani
nekatolíckych fakúlt v Československu: troch
evanjelických a dvoch pravoslávnych. Od nežnej revolúcie som bol dekanom Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Pápež
sa práve vrátil z Letenskej pláne, kde sa prihovoril zhromaždeným veriacim. Čakali sme
ho s očakávaním v zasadačke pri španielskej
sále. Prišiel so svojím sprievodom. Predstavil
nás podpredseda vlády Jozef Hromádka, ktorého vláda poverila organizovať celú návštevu.
Pápež nás srdečne pozdravil a potom nasledovalo osobné predstavovanie. Boli sme v dekanských talároch jednotlivých fakúlt a univerzít. Najprv prišiel ku mne nuncius Soldáno, s
ktorým som hovoril nemecky, ale len oficiálne
pár slov, potom šiel pápež, s ktorý hovoril poľsky a ja slovensky.

Tisztelt Édesanyák, Nagymamák!
VIETE, ŽE...

...miliónoví tanečníci bývajú
na Slnečných jazerách?
Slovensko zachvátila horúčka reality show.
Tú tanečnú prežívajú finalisti súťaže Miliónový tanec, ktorú vysiela jedna zo slovenských
komerčných televízií. Všetci súťažiaci bývajú a
trénujú presne tam, kde sa na kariéru mode-

Nemcsak a tavasz, de az év egyik legszebb
ünnepe is az anyák napja! Ezen a napon,
május első vasárnapján minden gyermek és
felnőtt az édesanyját köszönti! Ez a nap csak
az övék, őket ünnepeljük, nekik mondunk
köszönetet mindazért a sok szeretetért, fáradozásért, segítségért és gondoskodásért,
melyet egész évben nyújtanak nekünk.
Az édesanya minden ember szívében - legyen
az gyermek vagy felnőtt - különleges helyet
foglal el. Egészen pici gyermekként hozzá futunk, ha sérelem ér, hozzá kiáltunk, ha félünk,
belé kapaszkodunk, ha elesünk, őt hívjuk, ha
rosszat álmodunk, s az ő ölében húzódunk
meg, ha megnyugvást keresünk. Aztán elkezdünk felcseperedni, iskolások leszünk.
Minden reggel édesanyánk indít útnak, ő készíti el a tízórainkat, minden reggel tiszta ruhát
ad ránk. Amikor hazaérünk, megkérdezi, milyen volt a nap az iskolában. Kivel barátkoztunk
össze, ki bántott, milyen öröm vagy bánat ért.
Ha nevetünk, velünk nevet, ha sírunk, velünk
együtt sír. Amikor aztán felcseperedtünk, és
küldetésünket vállalva, vágyakkal, tervekkel

Rozhovor bol dlhší. Všimol si reťaz našej fakulty s jej symbolom dvojkríža s gréckymi písmenami alfou a omegou a potom otvorenou
Bibliou. Videla sa mu kresťansky a národne
zmysluplná.
Mne a aj ostatným účastníkom stretnutia daroval Ján Pavol II. pamätnú medailu. Po ňom
sa pri mne zastavil Václav Havel, ešte jeden
český vysoký cirkevný hodnostár a nakoniec
podpredseda vlády Jozef Hromádka. Po niekoľkých krátkych oficiálnych a protokolárnych
rečiach sme sa potom spolu s pápežom všetci
nahlas modlili Pánovu: Otče náš.
Bol som vtedy už vyše 32 rokov evanjelickým
farárom v Senci, čo som podotkol aj v rozhovore, že som činný aj v pastorizácii. Mal som 60
rokov, pápež mal vtedy 70 rokov a zdravotne
vyzeral veľmi dobre, srdečne sa usmieval, žiaril optimizmom a na druhý deň bol už u nás na
Slovensku na stretnutí s veriacimi na priestore
za Bratislavou, smerom na Vajnory.
Prof. THDr. Dušan Ondrejovič
elindulunk az Életbe, útravalóul az édesanya
tanácsait, féltő gondoskodását, könnyeit kapjuk. A messzeségen át mindig hazavár, akkor is, ha a családunk, a napi munkánk köti le
figyelmünket. Ellentétben az apai szeretettel,
amely feltételeket követelményeket támaszt,
az anyai szeretet feltétlen, mindent oltalmazó,
mindent betakaró. Szívében mindig otthon vagyunk, mert Ő az édesanyánk.
Azt hiszem, minden nap hálát kell adnunk az
édesanyánkért, mert talán a legtöbbet neki
köszönhetjük. S bár egy nap kevés ahhoz,
hogy az egész éves fáradalmakat megköszönjük neki, de ez a nap legyen legalább olyan,
hogy érezze a szeretetünket és azt, hogy
mennyire fontos nekünk. S bár vannak napok
az évben, amikor nem sikerül jónak lennünk,
amikor bánatot okozunk neki, amikor elfelejtünk figyelni rá, de van egy nap, amiről sosem
feledkezünk meg, ez pedig minden évben az
anyák napja.
Tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül a Magyar Koalíció Pártja ebben az évben is május
első vasárnapján Anyák-napi ünnepséget
szervez, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Duray Rezső, Pozsony-megyei képviselő

Z posledného riadneho rokovania poslancov
Dokončenie zo s. 2

rátoriek chystala už raz prvá desiatka kandidátok na Dievča za milión. V hoteli Senec pri
Slnečných jazerách pobudne najúspešnejší
z finalistov novej reality show až do polovice
júna. Týždeň pred prvým priamym prenosom
tu zaplnili batožiny dva apartmány. Na snímke je v hotelovej izbe showman súťaže Johny
Mečoch.
(kd), foto: autor

Reprezentant ťažobnej spoločnosti odôvodnil nutnú zmenu tenšou vrstvou šrkopiesku
na prvom jazere, než pôvodne predpokladali.
Uviedol, že ťažbu komplikuje až 3-kilometrová
dĺžka jazera s len jednou prístupovou cestou.
Nájomca Slnečných jazier ponúkol Mestu, že
pokiaľ mu povolí ťažbu na piatom jazere, nebude brániť iným subjektom čistiť jazerá. Firma vlani čiastočne preťažila prvé jazero. Za
piatou plážou prehlbuje medzitým takzvanú
kalovú jamu, do ktorej má uložiť bahno, odseparované z vyťaženého štrkopiesku. V prípade
ústupku – ďalšej ťažby na piatom jazere – poslanci navrhli prepracovať vzájomné zmluvy a
podmienky spolupráce sprísniť.

Na Šafárikovej chcú nové okná
Budúca autobusová stanica na Šafárikovej
obyvateľov tejto ulice znepokojuje. Na rokovaní zastupiteľstva žiadala jedna z občanov hlukovú štúdiu. Ten sa vykoná najneskôr mesiac
od sprevádzkovania novej stanice. V prípade
nepriaznivého výsledku bude obyvateľka ulice
žiadať výmenu okien na rodinnom dome.
Budúcnosť pešej zóny
Poslanecký zbor diskutoval o ťažkostiach na
pešej zóne. Bežne je Lichnerova plná vozidiel,
ktoré tam parkujú, no nie vždy len pre účely
zásobovania. Podľa náčelníka mestskej polície V. Rybárika tu nie je možné zakázať vstup s
autami pre majiteľov rodinných domov.
Spracovala K.D.
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Anyáknak szeretettel
Mint a jó kertész,ki fákat nevel,
Úgy neveld fiad,hisz hű a kebel.
Minden gyermeked utadat járja,
Szép anyanyelvre nyíljon a szája!
És sirasd anyánk hűtlen gyermeked,
Nem érted szavát,hát ez hogy lehet?!
Tékozló útra vitte léte őt?
De számodra nem! Ő nem elvesző!
Anyánk,drága,Te,övezzen a jó,
Biztos támaszunk,révbe ér hajód!
Száz vihar felett benned a remény,
Drága jó szíved maga az erény!

Mestské ocenenie si vyznamenaní prevzali v sobášnej sieni mestského úradu. M. Bertók, B. Očkay, E. Meszáros, P. Fedor, A. Bordács, L. Čermák.
Foto: (kd)

Ceny mesta a primátora odovzdané
Primátor Karol Kvál odovzdal 7. apríla na
Mestskom úrade v Senci najvýznamnejšie
mestské ocenenia. Zástupcovia samosprávy sa zhodli na tom, že cenu mesta udelí
šéfeditorovi publikácie Senec: Bránou do
tretieho milénia RNDr. Petrovi Fedorovi,
PhD a dlhoročnému seneckému pedagógovi Mikulášovi Bertókovi. Cenu primátora si z
rúk prvého muža mesta prevzali diamantoví
darcovia krvi Ladislav Čermák a Bohumil
Očkay, pedagogička Mgr. Erzsébet Mészáros a Alexander Bordács, ktorý získal
ocenenie za dlhoročnú prácu v seneckom
futbale.
Šéf projektu publikácie Senec: Bránou do
tretieho milénia RNDr. Peter Fedor, PhD zastupuje celý autorský kolektív. Vydaniu vôbec
prvého súborného diela o meste Senec predchádzala intenzívna a mravenčia viacročná
práca. Šéfeditor koordinoval aktivity viac než
30-členného kolektívu, ktorý pátral po podkladoch, zhromažďoval ich, selektoval a ďalej
spracovával. Autori pracovali od začiatku bez
nároku na honorár. Výsledné dielo je kronikou mesta, jeho reprezentatívnym symbolom,
učebnicou pre mladú generáciu. Nezištné
úsilie nad rámec pracovnej pozície je neoceniteľné.

Mikuláš Bertók sa narodil vo Veľkom Bieli,
študoval na Konzervatóriu v Bratislave, od
šesťdesiatych rokov pracoval ako zamestnanec Mestského kultúrneho strediska v Senci,
neskôr sa stal jeho riaditeľom. V rokoch 1991
až 2003 pôsobil na ZUŠ v Senci. V pedagogickej praxi predstavoval nielen nevídaného
odborníka na výučbu hry na husle a iných
hudobných nástrojov, ale aj praktického interpreta. V jeho triede vyštudovalo nemálo
seneckých detí, ktoré dnes pôsobia na rôznych stupňoch umeleckého života. Odovzdal
im veľký kus srdca, našiel vo viacerých skrytý talent a ukázal správny smer k úspechom.
Dlhé roky aktívne pracoval v kultúrnej komisii
nielen ako člen, ale aj ako vystupujúci a organizátor rôznych slávností a podujatí. Vo
svojom umeleckom živote viedol dlhé roky
detskú ľudovú kapelu, doprevádzal so svojou
cimbalovkou nadaných speváčikov, rozdával
dobrú náladu a potešenie hlasom svojich huslí na mnohých podujatiach, a to bez nároku na
honorár a poctu.
Ladislav Čermák a Bohumil Očkay sú bezpríspevkovými darcami krvi a držiteľmi diamantovej Jánskeho plakety za 80 odberov
krvi.
Alexander Bordács si Cenu primátora odniesol za celoživotnú funkcionársku prácu v
seneckom futbale, kde vo funkcii hlavného
usporiadateľa v majstrovských a medzinárodných zápasoch prispel svojimi skúsenosťami
a zmyslom pre fair play k úspešnému priebehu športových podujatí.
Mgr. Erzsébet Mészáros od skončenia vysokej školy s aprobáciou prírodopis – práce na
pozemku pôsobí na Základnej škole Alberta
Molnára Szencziho dodnes. Popri vyučovacích úspechoch sa dlhé roky venuje výchovnému poradenstvu. Bola spoluzakladateľkou
speváckou zboru popri Csemadoku v Senci,
kde účinkovala ako speváčka až do jeho zániku. Zapájala sa aj do kultúrno – spoločenského života mesta Senec. Je dlhoročnou členkou výboru MO Csemadoku. Cenu primátora
získala za dlhoročnú obetavú pedagogickú a
osvetovú prácu.
(kd)

Áldott asszonya- fiúnak,lánynak
Te csak jót teszel,oly sokan áldnak!
Reményünk benned nem lohad soha,
Gyermekedhez te nem vagy mostoha!
Míg szíved dobog,csak értünk dobog,
Ha megbántunk is,befelé zokog.
Csak áldott legyen drága szent napod,
Jó ,hű szívedért szívünket kapod.
Van kit ölelhet örök gyermeke,
De sok jó anya van már temetve...
Virágnál több kell! Élő szeretet,
Akkor is ha már könnyezni lehet!
Áldunk jó anyánk,ha élsz vagy már nem,
Hálánk irántad örök szerelem.
Mert az életünk tetőled ered,
Mindent most köszön hálás gyermeked!
Mgr. Katona Roland

SVIATKY

Blahoželanie viceprimátorky Heleny Nemcovej ku dňu učiteľov prijali v mene
všetkých svojich kolegov riaditelia seneckých škôl.
Foto: (kd)

Vrcholní predstavitelia Mesta si v apríli
uctili pamiatku oslobodenia Senca po
druhej svetovej vojne.
Foto: (kd)
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Ad: Anketa o výstavbe v meste Senec

Na Slnečných jazerách
nové stromčeky
Správa cestovného ruchu v Senci pokračuje v obnove verejnej zelene na Slnečných
jazerách - juh.
Po výrube prestárnutých topoľov v apríli vysadila mladé stromčeky. Medzi novými drevinami bolo desať perspektívnych javorov a jedna
vŕba. Stromčekmi nahradili prázdne plochy
za parkoviskom popri plote rekreačného centra. Išlo už o druhú etapu výsadby nových
strmomov v najstaršej časti turistickéo areálu
Slnečných jazier. Podľa riaditeľky SCR Ing.
Silvie Škultétyovej sa vo výsadbe bude pokračovať po letnej sezóne, najpravdepodobnejšie
v októbri. V akom rozsahu - bude záležať od
finančnej situácie. „Vysádzať chceme v podstate v celej lokalite juhu, ako boli stromy vypílené, postupne ich nahrádzať novými okolo
malého amfiteátra, v svahoch, medzi bufetmi,“
uviedla šéfka cestovného ruchu v Senci.
(kd), foto: autor

V rámci ankety ma zaujal názor Ing. Mgr. art
Petra Kopčeka na súčasnú výstavbu v Senci,
ktorú rozdelil do troch skupín.
Slnečné jazerá. Skutočne chýba koncepcia
a doteraz nebola vypracovaná dokumentácia,
ktorá by určila aspoň zásadné regulatívy zástavby, ktorej charakter určilo obdobie pred
rokom 1989. Na vypracovanie urbanistickej štúdie zrejme nie sú peniaze. Peniaze majú silní
investori, ktorí sú sami sebe „architektmi“ až na
realizácie povedzme od architekta J. Závodného - skutočne dobrá architektúra. Na rekreačnú
zónu Slnečných jazier by bolo naozaj vhodné
vypísať súťaž a do komisie by mohol byť nominovaný napr. aj Ing. Mgr. art P. Kopček.
Výstavba v centre (Lichnerova ul., námestie).
Dovolím si upresniť, že ide o centrálnu mestskú zónu (Lichnerova ul.,Nám.1.mája a Mierové nám.) Na uvedenú zónu boli od roku 1992
vypracované urbanisticko-architektonické štúdie a následne stanovené regulatívy zástavby.
Realizovaná zástavba len v zásade rešpektuje
tzv. odporučené a záväzné regulatívy zástavby. Dôležitým prvkom centrálnej mestskej zóny
bola rekonštrukcia a snaha o revitalizáciu Lichnerovej ulice. Nové polyfunkčné objekty - citujem „postavené bez vkusu, bez názoru“ boli
realizované stavebníkmi, ktorí nepotrebovali
architekta, ale len pečiatku projektanta. Nielen
v Senci, ale aj v Bratislave a iných mestách je to
súčasný pohľad na povolanie architekta na Slovensku. To znamená, že ani „inštitút“ hlavného
architekta, ak ho niekde mali, nepomohol.
Napríklad na daňový úrad bola vypísaná súťaž
- autor stavby je Ing. arch. R. Ružička - a vraj
nearchitektom sa táto stavba celkom páči.
Každá architektúra vzniká v nejakom čase a
priestore a od nejakého autora. A máme aj autorský zákon. Tak si myslím, že hodnotiť jednoznačne napríklad architektúru v Senci je dosť
problematické, ale každý má nárok na svoj názor, tak ako to urobil aj Ing. Mgr. art. P. Kopček.
Výstavba nových obytných súborov. Súhlasím, že zlepšujúca sa tendencia je jednak
v architektonickom výraze nových bytových
domov, jednak v riešení zástavby - urbanizmus. Negatívom však je, že vo vzťahu k mestu
vznikajú „satelity“ podľa toho, ako sa podarí investorom - developerom presadiť zmenu funkčného využitia územia v zmenách a doplnkoch
platného ÚPN mesta Senec. V roku 2003 boli
vypracované „Prieskumy a rozbory“ a v súčasnosti je rozpracované „Zadanie“ pre nový
ÚPN mesta Senec. Spomínam to preto, že je
predpoklad vypísať súťaž v roku 2006 na vypra-

covanie nového ÚPN mesta Senec a tu vidím
reálnu príležitosť pre pána Ing. Mgr. art. Petra
Kopčeka.
A na záver moja pripomienka citujem: ,,napríklad čo sa týka námestia“. Rád by som upresnil
zrejme nedostatočné a zavádzajúce informácie. Na vysvetlenie: mesto ešte nemôže investovať „ohromné“ peniaze, lebo ich nemá. V roku
2004 bol vypracovaný projekt na stavebné povolenie - Revitalizácia Nám. 1. mája a Mierového námestia. Uvedený projekt bol vypracovaný
na základe štúdií a nových požiadaviek mesta
Senec a predovšetkým podmienok „inštitúcie“, ktorá má určiť komu a za akých podmienok budú pridelené peniaze z tzv. eurofondov.
Projekt musel byť riadne prerokovaný v zmysle
stavebného zákona a muselo byť vydané stavebné povolenie. To znamená, že citujem: „už
je všetko hotové a architekt už skoro rok robí na
projektoch“ je skutočne zavádzajúce. Projekty
nerobí len architekt, ale skupina odborných
projektantov pod vedením architekta. Mesto si
môže urobiť prieskum, čo by za tie „ohromné“
peniaze mohlo mať a aj si urobí, lebo má podklady. Samozrejme, zatiaľ nie od Ing. Mgr. art
Petra Kopčeka. Ale čo nie je, môže byť. To bolo
k ekonomickým otázkam.
A teraz k urbanistickým a architektonickým
otázkam. To, že sa zdá Ing. Mgr. art Petrovi
Kopčekovi, že ich nikto nerieši, je jeho osobný
problém.
Urbanisticko-architektonické stvárnenie námestia (obidvoch) bude mať skutočne vplyv
na charakter centrálnej mestskej zóny a predpokladám, že dá mestu nový „punc“, pretože
štúdie tvorili architekti, žiaľ, bez účasti P. Kopčeka, ktorý má zrejme veľmi vyhranený názor
na napríklad územné plánovanie, architektúru,
design... ale aj na to, akí ľudia sa budú zdržiavať na námestiach a ako sa tam budú správať,
ak by to, samozrejme, robil on. To však je skutočne zložitý problém. A jeho poznámka citujem: „rieši sa tam, či tam budú dlaždičky alebo
stromčeky...“, je prejavom a snahou dehonestovať prácu iných. Papier znesie všetko.
Primátor mesta Senec, poslanci, komisie pri
mestskom zastupiteľstve, zrejme budú mať záujem prezentovať a diskutovať s verejnosťou,
ako sa použijú finančné prostriedky, ktoré sa
získajú napríklad z eurofondov alebo daní z nehnuteľností. V roku 2004 aj v roku 2005 už boli
diskusie s verejnosťou tzv. okrúhly stôl napríklad o rozvoji mesta Senec.
Ing. arch. Ladislav Prekop

Ad: Verejná zeleň v Senci a na Slnečných jazerách
Dobrý deň, všimol som si článok, v ktorom bolo
uvedené, koľko tisíc stromčekov bolo rozdaných. Mohli by ste mi, prosím, opísať priebeh
tejto akcie – keď som správne pochopil, jednalo
sa vyslovene o rozdávanie hocikomu? Myslím,
že mnoho verejnych priestrantiev v Senci by
potrebovalo vysadenie stromčekov - nevidím tie
tisíce rozdaných stromčekov za minulý rok. Žiadam vás, aby mesto zvolilo inú stratégiu, ktorá
prospeje konečne všetkým obyvateľom Senca
(stromčeky vysadené na verejných priestranstvách a nie v sukromných zahradách)! Ďakujem za pochopenie a ostávam s pozdravom,

Vážený pán Bekes, mestský úrad dva razy po
sebe zopakoval akciu, zameranú na podporu
zelene v meste Senec. Obyvatelia Senca, ktorí boli ochotní stromčeky vysadiť a starať sa
o ne, si mohli na úrade bezplatne vyzdvihnúť
malé ihličnany, či už na výsadbu v záhradách
rodinných domov alebo pred obytnými činžiakmi. O akciu, ktorú sme avizovali v mestských
novinách Senčan, bol veľký záujem očanov a
úrad ho nedokázal uspokojiť. Na jeseň sa akcia
zopakuje. Veríme, že novú stratégiu prinesie
nové stredisko na ochranu verejnej zelene, ktoré samospráva nedávno zriadila.

Roman Bekes.

redakcia
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VÝSTAVBA V SENCI

Relikty architektúry / Čaká ich osud asanácie?

Komplex barokových budov Veľký Štift. V
minulosti slúžil ako ženská polepšovňa,
vojenské učilište, sklady. Teraz časť zakonzervovaná, časť tesne pred zrútením.

Barokový dom na Lichnerovej č. 40. Jeden z najstarších domov v Senci, dnes
už neobývaný so zachovalou barokovou
bránou a fasádou, volá po obnove.

Budova hasičov na Lichnerovej č. 68. Aký
bude jej osud po postavení novej hasičskej stanice? Nenápadná stavba s vežou
by sa mohla premeniť na chýbajúce mestské múzeum.

Budova Slovenskej pošty na Bratislavskej
č.1. Patrí k pôvodnej zástavbe námestia.
Rovnaký štýl architektúry má aj budova
Správy cestovného ruchu na Mierovom
námestí č.19. Budovy patria k posledným
stavbám svojho druhu v Senci.

Vidiecky dom na Štúrovej ulici č. 23. Vek
domu sa odhaduje na 170 rokov. Patrí
medzi posledné relikty najstaršieho typu
zástavby v Senci.

Technická architektúra zastrčená medzi
pešou zónou a Tureckou ulicou, za budovou banky ČSOB. Už sa dočkala svojho osudu.

Brána bývalého barokového hostinca z
18. storočia. Posledná časť asanovanej
budovy v 90. rokov 20. storočia. Hostinec bol vraj obľúbeným miestom Márie
Terézie. Na prázdnom priestranstve treba
zachrániť pôvodnú bránu a začleniť ju do
novej zástavby.

Budova stajne bývalého barokového
hostinca. Dnes prevádzka sklenárstva a
kamenárstva. Dobre zachované barokové klenby, strecha pred spadnutím. Aký
bude jej osud?
Text a foto:
Miroslav Kožuch, Michal Kožuch
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O súčasnosti a vízii budúcnosti
Po okrúhlom stole a diskusii na internetovej
stránke mesta Senec o výstavbe mesta Senec
od nás mnohí žiadate, a to právom, konkrétne
výstupy. Stručne ich možno zhrnúť do nasledovných bodov:
· pomenovanie súčasného stavu
· upriamenie pozornosti na ohrozenie zachovania typických čŕt mesta
· zadefinovať priority a celkový zámer mesta
V meste sa o výstavbe začalo diskutovať, hovoriť a o tom, že nielen laicky a formálne, svedčí aj zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, ktorého jediným bodom bola výstavba mesta, ktoré sa konalo 14. apríla 2005.
Kompletná a aktívna účasť poslancov svedčí o
tom, že výstavbu považujeme za možno jednu z najdôležitejších otázok súčasnosti. Z úst
mnohých odznelo, že uvedené zastupiteľstvo
patrilo medzi jedno z najdôležitejších a najefektívnejších v našom volebnom období.
Materiál, pripravený odborom výstavby, doplnený a akceptovaný materiálom z komisie
výstavby, bol pripravený primeraným spôsobom k vážnosti problematike. Mesto má jednoznačný prehľad o tom, čo sa v meste deje,
čo sa v najbližšom čase zrealizuje a jednotne
sme sa vyjadrili o forme tvorby budúcej vízie.
Môžeme tvrdiť na základe rozhodnutia zasadnutia, že mesto dokončí všetky akcie, ktoré
boli súčasťou doteraz existujúceho Územného
plánu mesta (vrátane zmien a doplnkov, ktoré
sú jeho neoddeliteľnou súčasťou) a začína sa
pracovať na novom Územnom pláne mesta.
Podľa odborných vyjadrení, ktoré odzneli, počas tvorby nového územného plánu už nie je
možné riešiť zmeny a je nutné počkať na jeho
schválenie. Jednoducho vyjadrené, v práci
pokračujeme a aj naša snaha o transparentnosť pokračuje.
V najbližšom období bude mesto, hodnotiť, aj
na základe vašich pripomienok, čo je možné
zachrániť zo „seneckotvorných materiálov“,
pokúsiť sa o spoluprácu s ich majiteľmi a, v
súlade s platnou legislatívou, hľadať možné
riešenia na ich realizáciu. Chcem vyjadriť svoje optimistické presvedčenie, že mesto má
pred sebou slušnú perspektívu, o čom mám
aj svoju konkrétnu budúcu víziu aj v materiáloch. Predložili sme konkrétnu predstavu,
ako by bolo možné zhodnotiť našu výhodnú
polohu aj v budúcnosti, či funkčné zameranie
budúcej výstavby v jednotlivých lokalitách, ale
tieto i ďalšie myšlienky, dúfam, už pretavené v
budúcom novom Územnom pláne mesta, na
ktorom už v podstate odbor výstavby pracuje.
Unáhlenosť nikdy nepatrí medzi najšťastnejšie spôsoby riešenia vážnych otázok. Mesto
sa snaží riešiť výstavbu možno pomalším, ale
rozvážnym spôsobom, kedy bude dostatok
priestoru na zváženie všetkých, nielen odborných otázok, ale aj otázok, ktoré vieme, že sú
pre nás Senčanov mimoriadne citlivé, a ktoré
jednoducho chceme, aby boli akceptované.
Že ich je dosť, o tom svedčia aj pripomienky z
internetovej diskusie, ale aj ohlasy na okrúhly
stôl. V jednom sa všetky zhodnú, Senec máme
radi a chceme sa rázne vyjadrovať k tomu, ako
bude vyzerať v budúcnosti.
Ing. Gašpar Józan, predseda
komisie výstavby a územného plánovania
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POZVÁNKY

Fotovýstava Na ceste
V mestskom kultúrnom stredisku sa v máji
predstavia fotografovia Peter Kováč (26) a Marcel Pevala (26). Expozícia „Na ceste“ prinesie
snímky z potuliek talentovaných Senčanov po
Slovensku i v zahraničí. Vstup na fotografickú
výstavu, ktorú uvádza galéria MsKS od 1. do
31. mája 2005, bude voľný.
(red)

Nultý ročník tanečnej súťaže
Súkromná základná umelecká škola Renaty Madaraszovej a Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre organizuje 28. mája 2005
nultý ročník tanečnej súťaže Senecká dúha.
Uskutoční sa v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci. Tanečný súboj prebehne medzi súbormi moderného a scénického tanca. Súťažiť
sa bude v disciplínach – malé choreografie,
disco, hip-hop, scénické choreografie, show
dance, sólo disco, sólo hip-hop. Súťažiacich
bude hodnotiť odborná porota, ktorej totožnosť sa dozvedia až v Senci.
(red)

Ďalšie podujatia
1. ne 15.00 h
Mestská knižnica Senec
Anyák Napja – ünnepi műsor

Z nových úspechov ZUŠ v Senci
Jarné mesiace sú pre Základnú umeleckú školu v Senci mesiacmi vrcholných súťaží žiakov.
V marci sa žiaci speváckeho oddelenia Evy
Casanovej zúčastnili krajskej súťaže v speve
na ZUŠ na Karloveskej v Bratislave, na ktorej
získali tieto ocenenia: Dávid Hartl (1. miesto v
3. kat.), Viktória Ballánová (2. m. v 3. kat.), Iľja
Takács (2. m. v 4. kat.), Diana Casanova (čestné uznanie v 2. kat).
Začiatkom apríla sa v Kežmarku uskutočnila
celoslovenská súťaž v hre na violončelo. Prvé
miesto a titul Najlepší violončelista Slovenska
získal žiak z triedy Mgr. M. Procházkovej Kristián Olah. Martina Mikócziová si zo súťaže priniesla 2. miesto.
V apríli sa konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci Moniky Macháčkovej sa
umiestnili takto: Lucia Fulová (1. miesto v 1.
kat. próza), Dávid Hartl (1. m. v 2. kat. próza),
Lukáš Čerňanský (3. m. v 3. kat. poézia).
V rámci profesionálnej orientácie sme dosiahli
pozoruhodné výsledky. Na Konzervatórium v
Bratislave sú prijatí: Barnabás Kollárik – klarinet – (ped. Z. Grunza), Marianna Pešková
– klarinet – (J. Meliš), Mário Tóth – spev – (p.
Casanova), Andrea Sabová – muzikálové
oddelenie – (p. Casanova), Tímea Blahová
– akordeón – (E. Várady), Adriana Baksová

8. ne 15.00 h
MsKS - kinosála
DARČEK PRE MAMIČKU
Spieva zbor Radosť. Vstupné 50 Sk.
10. ut 9.00 h
Mestská knižnica Senec
PREDNÁŠKA: DROGY A MLÁDEŽ
11. st 18.00 h
MsKS - kinosála
AKADÉMIA KU DŇU ČERVENÉHO KRÍŹA
14. so 9.30 h
Mestská knižnica Senec
ZLATÁ BRÁNA – Nyitva van az aranykapu
Pre juniorsky klub KINCSKERESö.

19. št 19.00 h
MsKS - kinosála
CESTOU NECESTOU
Zábavný program českého herca a humoristu
MIROSLAVA DONUTILA. Vstupné 280 Sk.
25. st 18.00 h
MsKS - kinosála
Absolventský koncert SZUŠ R. Madarászovej
25. st 19.00 h
VEČER POÉZIE

Mestská knižnica Senec

26. št 18.00 h
Mestská knižnica Senec
Brazilský cestopis – Brazíliai útinapló Hamerlik
Barnabással, spolupráca so seneckými školami a školskými klubmi.

– cirkevné konzervatórium – (A.Maderičová).
Na Akadémiu múzických umení vo Viedni bol
do nultého ročníka prijatý Kristián Olah – violončelo z triedy Mgr. Procházkovej.
Z výtvarného odboru – tried p. Černej a Mgr.
Tittlovej - prijali Martinu Šebovä (Stredná priemyselná škola v Trenčíne), Luciu Agszerovú
(Združená stredná škola Sklenárova ul. Bratislava - odbor umelecký maskér), Mária Maczeáka (Združená stredná škola Sklenárova ul.
Bratislava - odbor umelecký rezbár), Andreu
Lakiovú (Združená stredná škola drevárska
– odbor tvorba nábytku), Tomáša Fialu (Združená stredná škola Sklenárova – animovaný
film), Matúša Nováka (Vysoká škola technická
– odbor architektúra).
Pripravovali sme sa tiež na súťaže Medzinárodná súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch –
spev, Stretnutie s Malou Táliou – krajská súťaž
detských divadiel, Celoslovenská súťaž v hre
na dychové nástroje v Banskej Bystrici.
19. mája sa žiaci našej školy zúčastnia na
spoločnom koncerte spriatelenej ZUŠ vo Velkej Bíteši. Kontakty so ZUŠ v tomto mestečku
sme získali prostredníctvom ZŠ J.G.Tajovského v Senci a predstaviteľov mesta Senec.
H.Č.

Súťažili v disco, hip-hope, break dance, stepe

4. st 15.00 h
Mestská knižnica Senec
BESEDA S DUŠANOM MITANOM
Moderuje Dr. Varga Jozef CSc.

18. st 18.00 h
Mestská knižnica Senec
Zdravé bývanie očami stavebnej biológie
Prednáša RNDr. Attila Sándor PhDr.
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Súkromná základná umelecká škola Renaty
Madaraszovej zorganizovala v seneckom „kulturáku“ milú školskú tanečnú súťaž v disciplínach disco, hip-hop, break dance, step.
Posledné prípravy na súťaž sa uskutočnili v
predpoludňajších hodinách 2. apríla 2005.
Súťažiaci (žiaci SUZŠ) postupne prichádzali
a začali sa pripravovať, ako najlepšie zaujať
porotu. Krátko pred štrnástou prichádzali aj
diváci podporiť svojho favorita. Objavili sa aj
transparenty. A potom to začalo. Každý súťažiaci mal svoje štartovné číslo, pod ktorým
vystupoval. V každej kategórii tancovali 10
súťažiaci. Všetci na spoločnú úvodnú minútu,
potom tancovali vždy dvaja a dvaja na jednu
minútu a v závere mali opäť jednu spoločnú
minútu.
Škola ozvláštnila show vystúpením tanečného divadla Uránia Levica, Dievčenskej skupi-

ny LADY´S Affair, SZUŠ Považská Bystrica a
chlapci z Močenku – Exjumpers.
Víťazmi školskej súťaže sa nakoniec stali M.
Kiššová (step), A. Španková a A. Bučoková
(kvapky I), H. Polakovičová (kvapky II.), D.
Krátkoczká (bublinky), A. Némethová (lienky),
R. Černoch (B-Boys), B. Szeherová (Sindy), K.
Madarászová (chrispi),
Veľký úspech školy
Tento školský rok zbiera SZUŠ-ka úspech za
úspechom. Ešte v novembri odštartovala výherné ťaženie na tanečnej súťaži BEAT FÓRUM v Gbeloch, kde súťažila v show dance. Z
dvanástich choreografií získali Senčania s tancom „CHICAGO“prvé miesto a cenu primátora
Gbely. Naposledy na súťaži v Topoľčanoch
získali dve druhé miesta za scénicky tanec s
choreografiou Dracula a za malú choreografiu
Čírou náhodou.
Prijímačky
Prijímacie pohovory do školy na tanečný odbor, výtvarný a hudobný odbor (klavír, flauta, trubka, bicie, gitara) budú 21.-22. júna od
14.00 – 18.00 h v SZUŠ R. Madarászovej (v
budove MŠ - Kollárová 23).
(rm, kd), foto: (rm)

Poďakovanie
Vyslovujem poďakovanie vedeniu Coop
Jednota za umiestnenie dopravnej značky,
ktorá vyčleňuje 2 parkovacie miesta pre
vozidlá s označením ZŤP pred predajňou
Jednota na Sokolskej ulici v Senci.
Teraz je už len na vodičoch motorových
vozidiel, aby túto dopravnú značku rešpektovali.
MG

SENČAN MÁJ/2005

KULTÚRA / ŠKOLSTVO

9

Na Tálii aj Čajkovej deti

Niečo o ženskom zbore

Málokto v Senci tuší, že Senec sa v apríli stáva
miestom stretnutia mladých divadelníkov so
svojou múzou. Tento rok sa prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti konala v mestskom kultúrnom stredisku 19. a 20. apríla už po osmy
raz. Bratislavské divadlá doplnil na Stretnutí s
Táliou Detský divadelný súbor pri Základnej
umeleckej škole v Senci. Pod režijným vedením Heleny Čajkovej naštudovali senecké deti
hru Cibuľko a ovocná šľachta.
Krajská prehliadka je súčasťou scénickej
žatvy, 83. ročníka prehliadok a festivalov slovenského amatérskeho divadla. Organizuje ju
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre, Mestské kultúrne
stredisko v Senci a Mesto Senec.
(kd), foto: (elko)

V prematerializovanom svete sme si už akosi
prirodzene zvykli akceptovať činnosti lukratívneho zamerania s finančným efektom. Menej
pozornosti venujeme činnostiam, ktoré vznikajú na podklade dobrovoľnosti, obetavosti
a ochoty odovzdať svoj voľný čas v prospech
obce, mesta a spoločnosti. Predsa sa nájdu
ľudia, ktorí organizovane vytvárajú konkrétny
program, niekedy absentujúcej kultúrnej činnosti. Záslužnou prácou pomáhajú formovať
vedomie človeka a orientovať ho aj na duchovnú oblasť života. Do podobnej činnosti patrí
aj zborový spev, ktorý je v súčasnosti zatlačený, niekedy aj menej kvalitnou populárnou
hudbou. V masmédiách čoraz menej počuť
piesne s národným alebo vlasteneckých obsahom. Ani ľudová pieseň nemá adekvátne
zastúpenie a už zriedkakedy počujeme piesne
v zborovej úprave.
Ženský spevácky zbor vznikol v roku 1998.
Myšlienku inicioval miestny odbor Matice slovenskej. Nácviku sa dnes zúčastňuje 25 žien,
ktoré nacvičujú každý pondelok. Mestské kultúrne stredisko poskytlo zboru vyhovujúcu
miestnosť a mestské zastupiteľstvo financie
na jednotné oblečenie na denné a večerné
vystupovanie. Z ďalšej dotácie sme zakúpili
syntetizátor. Za pomoc vyslovujeme úprimné
poďakovanie. Náš repertoár pozostáva z vlasteneckých, národných, ale predovšetkým ľudových piesní v zborovej úprave. Okrem toho
sme nacvičili piesne s náboženským obsahom
a niekoľko skladieb z tvorby klasikov.
Zbor vystupuje pri rôznych kultúrnych podujatiach Matice slovenskej a viackrát sme spievali
aj našim dôchodcom. Z príležitosti vianočných
a veľkonočných sviatkov sme koncertovali v
katolíckom a evanjelickom kostole. Zbor sa
prezentoval aj na vystúpeniach v Modre, Suchej n/P v Cíferi, Tomášove a Dunajskej Lužnej. Pozornosť sme si vyslúžili aj na spomienkovej oslave Andreja Hlinku v Ružomberku.
V zbore prechovávame dve skromné želania.

Zo života seneckých škôl
- ZŠ J. G. Tajovského vyhrala chlapčenskú a
dievčenskú regionálnu súťaž v basketbale,
ktorej sa zúčastnilo 8 škôl okresu Senec.
- V regionálnej fyzikálnej olympiády sa presadili ZŠ J.G. Tajovského a ZŠ A.M.Szencziho.
- Jednu z kategórii regionálneho kola matematickej olympiády vyhral Zoltán Vízy zo ZŠ A.
Molnára Szencziho v Senci. V súťaži si dobre

počínali žiaci ZŠ A. Molnára, ZŠ J.G.Tajovského a Gymnázia A. Bernoláka.
- Regionálne kolo biologickej olympiády sa
stalo korisťou žiakov ZŠ J.G. Tajovského. Víťazkou sa stala Monika Mentelová.
- Súťaž v hádzanej vyhrala ZŠ J.G. Tajovského
pred ZŠ A. Molnára Szencziho.
(mšu)

Úspech seneckého študenta na Pikoinveste
V tomto roku po prvýkrát usporiadali internetovú súťaž z ekonomických vedomostí Pikoinvest pre žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Do súťaže sa zapojili aj
študenti z Gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským A. Molnára Szencziho a Strednej
školy podnikania s vyuč. jaz. maď. Zápolenie

trvalo od októbra do posledného marcového
dňa a študenti mali postupne riešiť prostredníctvom internetu zadané úlohy. V kategórii
SN súťažilo 126 študentov, z ktorých 1. miesto
si vybojoval Tomáš Rózsa za 4. ročníka SŠP
s vyuč. jaz. maď. Druhého v poradí porazil o
1417 bodov.
(susla)

Szenci magyar diák sikere a Pikoinvest 1. évfolyamán
Első alkalommal szervezték meg a Pikoinvest
közgazdasági internetes vetélkedőt az alapiskolások és a középiskolások számára. A
Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium és a Vállalkozói Szakközépiskola
diákjai is bekapcsolódtak az országos vetélkedőbe, amely feladatait októbertől március
végéig kellett folyamatosan megoldani az in-

terneten keresztül. Az országos győztes az
SN kategóriában Rózsa Tamás, a Szenci Magyar Tanítási Nyelvű Vállalkozói Szakközépiskola 4. évfolyamosa lett. A második helyezetet
1417 pontos előnnyel hagyta maga mögött. Az
említett kategóriában 126 diák indult az egész
országból.
(susla)

Hartl s cenou divákov
V prvú aprílovú sobotu prebehla v Slovenskom
Grobe súťažná prehliadka v speve populárnych piesní Malokarpatský slávik 2005. Mesto
Senec reprezentoval nádejný 11-ročný spevák
Dávid Hartl(na snímke). S piesňou Nemám
auto, nemám motorku v silnej desaťčlennej
kategórii najmladších spevákov obsadil tretie
miesto. Na pódiu mal veľmi živý prejav a za čo
si nakoniec vyslúžil od prítomného obecenstva hodnotnú Cenu divákov. Treba pritom
povedať, že značnú časť divákov tvorili členovia Klubu dôchodcov z Pezinka, z ktorých
časť hlasovala za svojho známeho v najstaršej
kategórii.
Rastislav Blaško (RM Kuriér), foto: autor

Očakávame viac pozornosti a častejšie zapojenie zboru do kultúrnych podujatí mesta.
Chceli by sme zbor rozšíriť o nové členky a
postupne vytvoriť v Senci reprezentatívny miešaný zbor, ktorý by dôstojným spôsobom zviditeľnil mesto Senec tak, ako to robí Pezinok.
Máme k tomu všetky predpoklady. Chce to len
viac porozumenia, ochoty a obetavosti. Poďakujme všetkým, ktorí v zbore spievajú, podajme si pomocnú ruku a poďme do toho!
Fridrich Kolarovič
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Súťaž vo varení gulášu
Gastroumelci majú šancu realizovať sa na relatívne novom podujatí. V máji sa uskutoční
druhý ročník Súťaže vo varení gulášu. Akciu,
ktorá sa koná v sobotu 21. mája na juhu Slnečných jazier, organizuje pod záštitou primátora
Senca Spolok seneckých podnikateľov. Všetci
záujemcovia získajú bližšie informácie na tel.
0905 446 494, 02/4592 3403.
(red)
Prezentácia: 7.00 - 8.45 h
Zahájenie: 9.00 h signálom
Doba varenia: do 12.00 h signálom
Degustácia odbornou komisiou: 12.00 – 13.00 h
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 13.30 h
Podmienky pre súťažiacich
Štartovné 100 Sk.
Počet súťažiacich: v družstve 2 až 5.
Súťažiaci si zabezpečia mäso, ingrediencie.
Organizátor zaistí drevo, chlieb, misky, lyžice,
servítky.

Vlani úspešnú akciu moderoval známy
herec a milovník dobrej kuchyne Ivan
Vojtek.
Foto: (kd)

Senecká latka 2005 ešte raz
V aprílovom čísle ste si mohli prečítať článok o
znovuoživení atletickej súťaže základných škôl
Senecká latka. Zostali sme vám však dlžní výsledky najúspešnejších žiakov.
Víťaznou školou v celkovom bodovom hodnotení sa stala usporadúvajúca Základná
škola Mlynská (83 bodov), za ňou skončila
ZŠ J.G.Tajovského (77) a ZŠ Alberta Molnára
Szencziho (52). Víťazstvo Mlynskej vybojovali
dievčatá, medzi chlapcami dominovali žiaci
ZŠ J.G. Tajovského.
Víťazi - chlapci
1989: Senko Andrej (Tajovského), 154cm
1990: Hrnčiar Pavol (Mlynská), 151cm
1991: Tóth Tomas (A. Molnára), 157cm
1992: Hrozán Tadeáš (Tajovského), 135cm
1993: Jendek Jakub (Mlynská), 125cm
Víťazi - dievčatá
1994: Szalyová Szilvia (A. Molnára), 103cm
1993: Kalivodová Gabika (Mlynská), 121cm
1992: Bitnerová Karin (Tajovského), 129cm
1991: Chovancová Veronika (Mlynská),135cm
1990: Šavarová Andrea (Mlynská), 146cm
1989: Šimeková Juliana (Tajovská), 134cm
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Navštívia vás opytovatelia
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje
štatistické zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach (EU SILC). Zisťovanie sa bude
realizovať v 6 tisíc náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky a teda aj na území mesta Senec.
Cieľom je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o
príjmoch a životných podmienkach domácností. Táto štatistika bude novým zdrojom údajov
o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách Európskej únie.
Bude predstavovať hodnotný zdroj údajov a
informácií pre medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy
životnej úrovne domácností na Slovensku.
EU SILC sa uskutoční vo vybraných domácnostiach v čase od 16. mája do 16. júna 2005
prostredníctvom externých spolupracovníkov
(opytovateľov) Štatistického úradu SR - Krajskej

správy v Bratislave. Opytovatelia budú splnomocnení na túto prácu osobitným poverením.
Osoby, ktoré sa zúčastnia zberu údajov a na
spracovaní výsledkov zisťovania, sú podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach a poskytnuté údaje do dotazníka
budú slúžiť pri spracovávaní len ako štatistické
podklady. Všetky informácie a názory, ktoré
nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na
štatistické účely.
V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov
mesta Senca, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným
„Poverením“ a dokladom o totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na telefónnom
čísle 02/69250 411, 410, 100.
Ján Firment
krajský gestor EU SILC

Ako sa Senec rozrastal v minulosti
Je dôležité poznať vlastné mesto, aby sme
mu porozumeli a vážili si ho. To bol aj jeden
z dôvodov vzniku monografie o Senci. Týmto príspevkom by sme chceli začať uverejňovať úryvky z publikácie, ktoré Senčanov
iste zaujmú a zároveň rozšíria nové obzory o
svojom meste. Posledné číslo Senčana bolo
zamerané na výstavbu a stavený rozvoj. Preto sa aj prvý príspevok týka práve priestorového vývoja.
Pôdorys mesta bol v minulosti výrazne podmienený jeho polohou (prírodnou - rozhranie
Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny
a dopravou - poloha na významných komunikáciách). Komunikácia lemovala pahorkatinu z
juhu, na území dnešného centra Senca sa stáčala na sever. Strategickú polohu nad spomínanou cestou mal výbežok pahorkatiny, na ktorom sa dnes nachádza Kostol Svätého Mikuláša. Práve v jeho okolí sa začala tvoriť urbánna
štruktúra nového sídla. Dominantu mesta tvoril
na návrší gotický kostol a naňho nadväzovala
hlavná ulica, okolo ktorej boli postavené domy
osadníkov.
Ferenc Maksai na základe popisu Mateja Bela,
vojenského mapovania a záznamov seneckého
urbariátu z roku 1632 opisuje mesto slovami:
„Stojí takto pred nami jediná a veľmi široká ulica
usadlosti. Na jej prostriedku, kde sa rozširuje
takmer do námestia, stoja medzi domami verejné budovy stavané z kameňov. Je to mestská
krčma, cudzími mestami postavené podpivničené sklady a po stranách ulice asi 100 - 150
sedliackych domov. Okolo centra na jednom
okraji za hlavnými radmi stáli priestrannejšie a
masívnejšie domy postavené už z kameňa. Tu
sa nachádzali aj nenáročné hlinené chatrče želiarstva. Na druhom konci medzi domami stál
kostol, dvojizbový dom zemepána, hostinec,
fara, škola a dom kráľovskej tridsiatkovej stanice. Všetky z kameňa alebo čiastočne z tehál,
ďalej mlyny, mäsiarstva a medzi hospodárskymi
budovami početné množstvo kamenných pivníc. V značnej vzdialenosti od mesta sa tiahol
pánsky majer. Na severe od záhrad vnútorných
pozemkov sa rozprestierali rozsiahle vinice s
pivnicami, za vinicami les, inde oráčiny, lúky,
pastviny. To všetko o rozlohe približne 8 000 ka-

tastrálnych jutár.“
Obraz mesta z 18.storočia zobrazili vo svojich
mapách žiaci Collegia Oeconomica. Zo severu mesto ohraničovali vinohrady s množstvom
pivníc a rozľahlý areál vojenskej školy („Veľký
Štift“). Samotné jadro mesta tvoril priestor námestia, na ktoré sa z juhu napájala uličná zástavba (počiatky dnešnej Lichnerovej ulice).
Vretenovité námestie bolo spoločenským aj
hospodárskym centrom mesta. V centrálnej
časti stál renesančný pranier a morový stĺp Immaculata. V čase umiestnenia vojenskej posádky v meste sa na ňom konali prehliadky a
bolo aj miestom, kde sa zhromažďovalo vojsko
a usporadúvali trhy.
Novým impulzom na priestorový rozvoj mesta
mala stavba železnice. Po vybudovaní železničnej trate v roku 1850 sa spojnica medzi námestím a železničnou stanicou stala v meste najvýznamnejšou ulicou. Spájala námestie a železnicu. Dnes túto spojnicu tvoria ulice Lichnerova a Štúrova ulica. S ťažbou štrku pri železnici
súvisel i vznik rekreačného areálu Slnečných
jazier. Najvýraznejšie zmeny v priestorovom
rozvoji mesta začali až od roku 1945. Obdobie
rokov 1950 až 1970 znamenalo pre mesto najvýraznejší územný rozvoj celej histórii. Zastavané územie Senca niekoľkonásobne zväčšilo
svoju rozlohu. 70-te roky boli začiatkom budovania panelových sídlisk a asanácii v meste.
Koncom 80-tych rokov sa panelová výstavba
preniesla priamo do centra. V tomto období
došlo k najväčším estetickým a kompozičným
zásahom do priestoru centra mesta. Stavebný
rozvoj v 90-tych rokoch sa začal orientovať už
nie do plošného rozvoja, ale na skvalitnenie
architektúry v meste. Je potrebné, aby mesto
v súčasnosti i v ďalšom vývoji nadviazalo na
všetko pozitívne, čo sa v Senci zachovalo a vytvorilo jeden neopakovateľný špecifický kolorit.
Spracoval Michal Kožuch
podľa - Fedor, P., Kožuch, M., Oberhauserová,
H., Buček, J., Poláková, M. a kol. (2004):
Senec. Bránou do tretieho milénia, Sinex Senec pre MsÚ Senec. 1. vydanie, náklad 2000
kusov, ISBN: 80–969134-7-6, s. 328
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Fanúšikovia FC Senec – dvanásty hráč
Po dlhom čase
sme zažili na
seneckom štadióne fantastickú
atmosféru, ktorú
vytvorili naši fanúšikovia proti
lídrovi súťaže FC
Nitra.
Zápasu sa zúčastnili aj významné
osobnosti nášho
politického, športového a verejného života.
Prezident Slovenského futbalového zväzu Ing.
František Laurinec, p. Miklós, primátor Senca
Ing. Karol Kvál, prezidenti mnohých klubov,
predstavitelia politických strán, manageri zo
zahraničia a mnohí ďalší.
V.I.P. lóža praskala vo švíkoch. FC Senec, a.s.
aj touto cestou ďakuje za ich záujem a návštevu.
Špeciálne poďakovanie patrí naším verným fanúšikom. Oni boli od prvej do poslednej minúty 12. hráčom. Táto morálna podpora sa preniesla aj na výkon hráčov na ihrisku, ktorí podali vynikajúci výkon a urobili radosť všetkým.
Dokázali, že futbal je zábava.
V mene nášho prezidenta Daniela Jammera a
celého mužstva na čele s trénerom Dr. Valovičom a jeho asistentom Mgr. Kriškom ďaku-

jeme všetkým fanúšikom za fantastickú kulisu
a atmosféru.
Motto „I Love Senec“, ktoré nosia naši hráči
na dresoch sa naplnilo, a dokázali, že srdce
majú na správnom mieste a bije im pre farby
mesta Senec.
Tento oduševnený výkon nech je pozvánkou
aj na ďalšie domáce zápasy.
Pevne veríme, že sme nastúpili správnu cestu.
Nech štadiónom znie: „Senec do toho!“
Dr. Edoardo Arrigoni
manažér FC Senec, a.s.

Zápasy - máj 2005
23. kolo ut 3.5. 16.30 h
FC Senec – HFK Prievidza
24. kolo ut 10.5. 16.30 h
Trebišov - FC Senec
25. kolo so 14.5. 16.30 h
FC Senec – ŠPORT Podbrezová
26. kolo so 3.5. 17.00 h
Ličertovce - FC Senec
27. kolo ut 24.5. 17.00 h
FC Senec – Union Zlaté Moravce
28. kolo ut 3.5. 17.00 h
HFK Prievidza - FC Senec

Ako si vedú
senecké akvabely
Začínajúce akvabely z Bernolákova, Senca a
Veľkého Bielu sa v dňoch 9. až 10. apríla 2005
predstavili na svojej prvej súťaži v synchronizovanom plávaní. Pod hlavičkou Športového
klubu Aquatica sa zúčastnili medzinárodných
pretekov Delfínik a Iuventa Cup v Bratislave,
ktorých sa zúčastnilo 306 pretekárok zo 16
klubov z Čiech, Chorvátska, Maďarska, Rakúska a Slovenska. V kategórii Delfínik I sa
najlepšie umiestnila jedenásťročná Senčanka Veronika Vrábelová, ktorá skončila štvrtá
spomedzi slovenských pretekárok a obsadila
celkové 19. miesto.
Ing. Ivana Solymosyová
http://aquatica.szm.sk
foto: autor

www.csob.sk

ČSOB Hypotekárny úver
Prostriedky na bývanie získate teraz výhodnejšie:
• poistenie nehnuteľnosti zadarmo počas
celého obdobia splácania
• finančná rezerva vo výške troch mesačných
splátok na čokoľvek
• poistenie domácnosti so zľavou
• súťaž s ČSOB Poisťovňou o plazmový televízor
a ďalšie ceny
(bližšie informácie na www.csobpoistovna.sk)

Bývanie pevne v rukách.

ČSOB LINKA 24: 0850 111 777

Profesionáli pracujú pre vás
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Spoločenská kronika

nerová (75), H. Časnyiová (70), A. Pomsahárová (70), M. Jakubcová (65), M. Poórová (50)

Narodili sa

Navždy nás opustili

Samuel Jakub Škrabák, Katarína Krigovská,
Jakub Pribylka, Ema Štefanková, Denisa Múcsková, Mário Harb, Kristína Katonová, Marianna Šimová, Marcel Krajčovič, Liana Belianská, Veronika Šmogrovičová, Matej Krutý,
Kristóf Klenovics

Alexander Múčka, Alžbeta Horváthová, Irena
Krajčovičová, Terézia Tóthová, Ľudovít Sido,
Jozefa Šubinová, Anna Pikáliová, Mária Vystavelová, Anna Marková, Anna Gajarová, Ján
Drinka, Eugen Szabó, Otto Tankó, Alžbeta
Bordáčová, Elena Hodasová, Viliam Frič

Manželstvo uzatvorili
Colin Robert Holmes – Lenka Papaneková
Roman Rigo – Martina Kolísková
Ing. Roman Borušovič – Ing. Andrea Lojová
Martin Milošovič – Zuzana Náryiová

Blahoželáme jubilantom

Ďakujeme príbuzným a známym
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary pri poslednej rozlúčke so
zosnulou manželkou, mamou,
starou mamou, dcérou, sestrou
Danielou Majchrákovou, rod. Dedíkovou
Smútiaca rodina

28. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, svokor, svat
František Szabo
S láskou a bolesťou v srdci
spomína smútiaca rodina
27. marca nás opustil náš drahý
Alexander Múčka
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina
25. mája 2005 uplynie 20 rokov
od smrti
MUDr. Andreja Čerbaniča
Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, príbuzní a známi

Jednota dôchodcov MO v Senci
M. Jakubcová (65), M. Kloknerová, M. Šipekyová (75), J. Kurčina (80), J. Brezovská (85)

Klub dôchodcov
J. Brezovská (85), H. Kolláthová (85), Ing.
Ásványi L. (80), M. Horváthová (75), M. Klok-

Márciusban lett volna 70. éves
drága édesanya és szerető feleség, Balázs Matild, aki immár
18. éve örök búcsút vett tőlünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
rá., férje és családja.

4.5. budú 4 roky, čo nás opustil
milovaný manžel, otec a dedko
Štefan Krasňanský
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku
Smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac máj 2005
KINO MIER SENEC (zač. o 18.00 h)
POZOR! Cez týždeň premietame v kine.

AMFITEÁTER SENEC
Piatok a sobota od 20.5.2005. V amfiteátri veľmi dobrá cena vstupeniek!
1. nedeľa LETEC
Neuveriteľný životný príbeh legendárneho filmového režiséra a podnikateľa.
USA/JAP MN 15 170 min.
Vstupné: 80 Sk
2. pondelok SLÁVICI V KLIETKE
Film o škole, ktorý vo Francúzsku prekonal v
návštevnosti aj Harryho Pottera.
FRANC.ŠVAJ. MP 93 min.
Vstupné: 60 Sk
3. utorok NA DOTYK
Súčasné citové vzťahy, príbeh štyroch Londýnčanov. Hrajú J. Roberts, N. Potrman, Jude
Law. USA MP 110 min.
Vstupné: 70 Sk
5. štvrtok RAD NEŠŤASTNÝCH PRÍHOD
Strata rodičov, sled tajomných okolností, pátranie po domove. Hrajú: J. Carrey, M. Streep.
USA MP 104 min.
Vstupné: 65 Sk
6. pi 20.30 h RAD NEŠŤASNÝCH PRÍHOD
O troch deťoch a ich pozoruhodnej životnej
ceste, pri pátraní po domove. Deti sa môžu
spoľahnúť na svoju vynaliezavosť a neskrotné
kúzla. USA MP 104 min.
Vstupné: 60 Sk
7. sobota 20.30 h DANNYHO DVANÁSTKA
Pred tromi rokmi ukradli 160 miliónov dolárov.
Hrajú G. Clooney, B. Pitt, M. Damon, J. Roberts. USA MN 110 min.
Vstupné: 60 Sk

9. po, 10. ut MILENCI A VRAZI
Vraždia, pretože milujú. Milujú, až by vraždili.
Podľa románu V. Párala. ČR MP 108 min.
Vstupné: 65 Sk
12. štvrtok HRA NA SCHVOVÁVAČKU
Nositeľ Oscara Robert De Niro hrá úlohu starostlivého otca a vdovca v napínavom thrilleri.
USA MN 15 102 min.
Vstupné: 70 Sk
13. pi 20.30 h HRA NA SCHVOVÁVAČKU
USA MN 15 102 min.
Vstupné: 60 Sk
14. sobota 20.30 h AGENTI NULA NULA
Francúzska tajná služba vyhlasuje najvyššiu
možnú pohotovosť – akčná komédia.
FR.MP 97 min.
Vstupné: 60 Sk
15. nedeľa POFAJČÍME UVIDÍME
Najbláznivejšia noc kamarátov v teenagerskej
komédii. USA /KAN/NEM. MP 88 min.
Vstupné: 65 Sk
16. po, 17. ut
LIEK PRE MODERNÉHO MUŽA
Chcete sa zoznámiť? Spýtajte sa ma ako. V
hlavnej úlohe Will Smith. Romantická komédia. USA MP 115 min.
Vstupné: 75 Sk
20. pi 20.30, 21. so 20.30, 22. ne 18.00
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Traja hrdinovia sa pokúsia vyhrať ťažkú stávku a stihnúť cestu okolo sveta za 80 dní. Dobrodružná komédia natočená podľa slávneho
románu Julesa Vernea. USA/NEM/V.B. 120
min. český dabing
Vstupné: 60 Sk

23.pondelok MOBIL
Ak sa stratí signál neprežijem. Akčná dráma.
USA MN 15 94 min.
Vstupné: 60 Sk
24. utorok KRUH 2
Na toto nemôžete byť pripravení. USA MN 111
min.
Vstupné: 70 Sk
26. štvrtok ROBOTI
Počítačom animovaná komédia. USA MP 100
min. slov. dabing.
Vstupné: 65 Sk
27. piatok 21.00 h BLADE TRINITY
Wesley Snipes sa vracia ako tajomný lovec
upírov v strhujúcom pokračovaní thrilleru Blade. USA MN 15 110 min.
Vstupné: 60 Sk
28. so o 21.00 h, 29. ne 18.00 MISS ŠPECIÁLNY AGENT 2 KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
Pokračovanie úspešnej komédie z roku 2000,
kde sa tajná agentka FBI (Sandra Bullock) zúčastnila súťaže Miss USA. USA MP 110 min.
Vstupné: 60 Sk
30. po o 18.00 SEXBOMBA OD VEDĽA
Komédia o strete protichodných svetov, názorov a odlišných životných skúseností. O chlapcovi s budúcnosťou a o dievčati s minulosťou.
Teenagerská komédia.
USA MP 100 min.
Vstupné: 60 Sk
31. ut PÁD TRETEJ RÍŠE
Film vznikol na základe knihy Hitlerovej osobnej sekretárky. V samotnom Nemecku prilákal
do kín viac ako 6 miliónov návštevníkov.
SRN MP 150 min.
Vstupné: 70 Sk
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