
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 po-
platok.  Volajte tel. 4592 3206. 

Optická sieť v Senci?
Senec sa možno stane jedným z pilotných 
miest na Slovensku, ktoré bude kompletne po-
kryté optickým káblom. Vedenie mesta spolu s 
mestským zastupiteľstvom zaujal projekt firmy 
e-Net s názvom Multimediálny Senec. Na má-
jovom zasadnutí dali firme predbežný súhlas 
na začatie prác. V júni prerokuje text zmluvy 
o spolupráci. Vstup, ktorý od Mesta senecká 
firma na verejnom rokovaní žiadala, bol súhlas 
a administratívnu pomoc pri budovaní siete. 
V prípade úspešnej realizácie by mala skú-
šobná prevádzka prebehnúť v mesiacoch ma-
rec – apríl 2006. Išlo by o výnimočný projekt 
a precedens v rámci celého Slovenska. Je len 
málo miest u nás, ktoré v súčasnosti uvažujú 
o vybudovaní úplnej optickej siete. Spoloč-
nosť priznáva, že do investície sa púšťa, preto-
že predpokladá, že do siete bude môcť imple-
mentovať komerčne využiteľné služby.  

(kd)
Viac na s. 3

Miroslav Donutil stál sám na javisku seneckej kinosály, no dokonale ju svojím rozprá-
vačským umením zaplnil. Popredný český umelec vypredal „kulturák“ dvojhodinovým 
programom hovoreného slova a piesne Cestou necestou.  (kd), foto: autor

Chýba vám Senčan?

Mestské noviny Senčan distribuuje do celého 
Senca Slovenská pošta, a.s. V prípade, že ich 
nedostávate do svojej schránky, prosím, in-
formujte nás o tom. Volajte na 0903 621 880.
Ďakujeme.

redakcia

Reštaurácia Zelený Dvor
prijme

čašníka(-čku)
Info osobne v reštaurácii, 

denne od 8.00 do 11.00 h. 

PaedDr. Andrej Argaláš presvedčil senec-
kých poslancov, aby postúpili vojenský kom-
plex, ktorý pred časom získala samospráva 
do svojho majetku, účelom nového výchov-
ného centra. Oslovila ich prezentácia zriaďo-
vateľa na májovom zasadnutí zastupiteľstva. 
Novozriadené Súkromné liečebno-výchovné 
sanatórium má poskytnúť nepretržitú výchov-
nú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť deťom 
a mládeži, ktorá sa „väčšinou nie vlastnou vi-
nou ocitla na pokraji spoločnosti“. 
„Nie sú to zlé deti, ako ich niekedy spoloč-
nosť označuje. Ide o deti buď choré alebo 
deti sociálne zanedbané, ktoré sa vinou zane-

dbanej rodinnej výchovy dostali do krajných 
životných situácií. Ide o deti, ktoré nemali v 
živote to šťastie mať vlastnú rodinu a ktoré sú 
pri správnom vedení a podaní pomocnej ruky 
schopné vyniknúť v rôznych oblastiach spolo-
čenského života,“ uviedol zriaďovateľ sanató-
ria A. Argáláš. 
V centre by mal výchovnú starostlivosť po-
skytovať pre maximálne 60 detí vo veku od 10 
rokov. Náklady na fungovanie príspevkových 
zariadení hradí štát a časť nákladov bude kry-
tá z darov a grantov. Išlo by o vôbec prvé zaria-
denie podobného druhu na Slovensku.

Dokončenie na s. 3

Vojenský komplex prenajatý za 1 Sk

Seneckým letom oslávime 17. a 18. júna 2005 
na Slnečných jazerách príchod leta. Sezó-
nu odpáli hip-hopový piatkový večer. Sobo-
ta bude určená všetkým generáciám. Medzi 
mnohými atrakciami sa budú môcť zabaviť 
najmenší v detskom svete plnom prekvape-
ní, starší na koncertoch Zuzany Smatanovej 
a  Desmodu, nielen seniori pri príjemnej co-
untry. Podu jatie si doposiaľ získalo meno veľ-
kolepým ohňostrojom. V tomto roku nás čaká 
pyrotechnická novinka. Upozorňujeme, že v 
piatok a na sobotný detský svet bude vstup 
voľný.

Letné prázdniny privíta 25. júna Veľký letný 
karneval. Sprievod nebude začiatkom, ale 
jedným z vrcholov akcie. Prvýkrát sa hlavný 
karnevalový deň presúva na sobotu. Očakáva 
sa preto, že aktívni či pasívni aktéri podujatia 
budú môcť nasiaknuť atmosférou viac než ke-
dykoľvek predtým. Môžeme sa pritom tešiť na 
niekoľko noviniek. Od korunovácie kráľovnej 
karnevalu, cez tuningový zraz, až po diskoté-
ku z produkcie mediálneho partnera podujatia 
Rádia Okey. 

Viac sa dočítate na s. 5
Pozor, v čísle nájdete letáky s programom.

Senecké leto od piatka, karneval v sobotu
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Zamestnanie v únii
Referát  EURES  prostredníctvom Úradu  
práce, sociálnych vecí a rodiny  v Pezinku, 
pracovisko  Senec, ponúka záujemcom 
o zamestnanie v členských krajinách 
Európskej únie nasledovné pracovné po-
nuky: 
Rakúsko -  podmienka pre prijatie na pra-
covné miesto je, aby uchádzač ovládal 
nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni 
a mal ukončené vzdelanie v danom odbo-
re. Ponúkané pracovné miesta: cukrár/ka, 
čašník/čka, diplomovaný/á fyzioterapeut/
ka, diplomovaná/ý zdravotná/ý sestra/brat  
alebo diplomovaný/á zdravotný/á ošetrova-
teľ/ka, drevorubač, inštalatér /ka  pre vodu, 
plyn a kúrenie, klampiar/ka, klampiar/ka 
alebo pokrývač/ka, kuchár/ka, mäsiar/ka, 
mechanik/čka  nákladných  automobilov, 
murár/ka, obchodný/á  cestujúci/a, ob-
chodný/á poradca/kyňa – predavačka, 
obchodný/á vedúci/a, pokrývač/ka, sta-
vebný/á  klampiar/ka, sklenár/ka, tesár/ka, 
tesár/ka  – pokrývač/ka, transport mana-
žér/ka, zlievarenský/á technik/čka, 
Nemecko – ide o sezónne pracovné po-
nuky v oblasti hotelových a reštauračných  
služieb, poľnohospodárstva, vinárstva, 
lesníctva, spracovania ovocia a zeleniny 
a pojazdných zábavných podnikoch. 
Írsko – opatrovateľky/opatrovatelia, pra-
covníci obsluhy stroja, pracovníci Call  
centra, gazdinka – opatrovateľka, lesní 
pracovníci.
Cyprus – ide hlavne o hotelový a rešta-
uračný personál – kuchár/ky, čašník/čky, 
barman/ky,  upratovač/ka, záhradníci. Ďa-
lej ponúkame pracovné  ponuky  do Čes-
kej republiky, Slovinska, Veľkej Británie a 
do ďalších krajín Európskej  únie.
Referát  EURES  nájdete na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, praco-
visko Senec, Hurbanova 21, Senec.

(urp)

Deratizácia prebehla
Na základe požiadaviek občanov vykonal 
Mestský úrad v Senci na Ulici Bélu Bartóka 
deratizáciu.  (red)

Rozvoj zamestnanosti 
Od augusta 2004 sa pravidelne v rámci BSK 
stretá va tím expertov vytvárajúci strategický 
dokument v oblasti zamestnanosti a 
vzdelá vania, ktorý je jedným z výstupov 
PHARE projektu „Rozvoj strategických 
akčných plánov zamestnanosti a budovanie 
partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej 
a lokálnej úrovni na území Bratislavského 
samosprávneho kraja“. Zámerom projektu 
je taktiež rozvinúť schopnosť vytvárať 
partnerstvá na riešenie zamestnanosti 
a odstránenie nezamestnanosti prostred-
níctvom práce v partnerstvách na regionálnej, 
sub-regionálnej a miestnej úrovni. 
Bližšie informácie získate u Ing. Eleny 
Globanovej alebo Ing. Evy Lovásikovej 
na tel.: 033/6414026, 0910 927 151 alebo 
mailom elovasikova@region-bsk.sk. 

Vyhodnotenia plnenia rozpočtu Mesta Se-
nec a jeho organizácií ešte za rok 2004 
boli na programe mestského zastupiteľstva 
v máji. 

Chcú investície do turizmu
Správa cestovného ruchu v Senci vykáza-
la za rok 2004 stratu 662 tisíc Sk (výnosy 
19,087 mil. Sk, náklady 19,749 mil.Sk). Na 
jednej strane sa finančná strata stretla s kri-
tikou, no komisia cestovného ruchu podľa jej 
predsedu Rezső Duraya vytkla, že sa investu-
je do Slnečných jazier málo. „Nič sa nerobí 
bezhlavo, živelne. Naozaj všetky peniaze, kto-
ré sa u nás zarobia, sa vracajú naspäť do Sl-
nečných jazier,“ uviedal riaditeľka SCR Ing. 
Silvia Škultétyová, podľa ktorej sa za vlaňaj-
šok veľa investovalo do služieb. Nebyť nedo-
bytných 750-tisíc pohľadávok, ktoré SCR od-
pisovala, by bola podľa Ing. Silvie Škultétyovej 
v zisku. SCR by podľa nej nemala vykazovať 
veľké zisky. „Jej cieľom by mal byť rozvoj Sl-
nečných jazier. Treba si uvedomiť, na čo je 
organizácia zriadená.“ Aby správa nahradila 
výpadky v príjmoch, ktoré nastali, venuje sa aj 
inej činnosti v meste – udržiava ulice, zalieva 
a podobne.

Kultúra len o údržbe?
V strate za rok 2004 zostalo tiež Mestské kul-
túrne stredisko v Senci. Mínus predstavoval 
sumu 887 tisíc Sk (Sk (výnosy 8,844 mil. Sk, 
náklady 9,731 mil.Sk), čo v podstate zodpove-
dá vlaňajším investíciam do Mestskej knižnice 
v Senci, ktorá je v súčasnosti výstavnou skri-
ňou mestskej kultúry. 
Šéf MsKS Peter Szabo obhajoval stratu pre-
dovšetkým zlým technickým stavom kultúrne-
ho domu. Uviedol, že sa skôr cíti byť riaditeľ 
údržby kultúrneho domu než riaditeľom kultú-
ry v Senci. Apeloval na navýšenie investícii 
do budovy MsKS. Podobne ako SCR, aj MsKS 
odpisovalo nedobytné pohľadávky vo výške 
600 tisíc Sk. Minulý rok stúpli tržby za pre-
nájom, no klesli príjmy z knižnice a filmových 
predstavení.
Hoci má „kulturák“ príjmy z komerčného pre-
nájmu priestorov, zadarmo poskytuje kinosá-
lu či klubové miestnosti mnohým mestským 
neziskovým organizáciám. Pri MsKS pôsobí 
Dychová hudba Senčanka, súbor moderného 
scénického tanca Eso, spevácky súbor Me-
lodyk. Pracovníci strediska vlani zabezpečili 
alebo spolupracovali na ôsmich výstavách, 
jedenástich besedách, 30 väčších kultúrnych 
podujatiach a ďalších drobných akciách.
Senecké kino vlani odohralo 336 filmových 
predstavení – celkový počet návštevníkov 
predstavoval 20 791, tržby z kina činili 1,357 
mil. Sk. Medzi divácky najúspešnejšie filmy 
patrili Harry Potter a väzeň z Arbakanu, histo-
rický veľkofilm Troja a detský animovaný film 
Shrek 2.
V roku 2004 navštívilo Mestskú knižnicu v 
Senci 10 976 čitateľov a spolu si vypožičali 45 
772 zväzkov. Zaregistrovaných bolo 1505 ľudí. 
Do knižnice pribudlo 714 kníh v hodnote asi 
150 tisíc Sk, z toho darom 196 zväzkov. 

Slnečné jazerá pred sezónou
Podľa primátora Karol Kvála nebol areál Slneč-
ných jazier dávno pripravený na letnú sezónu 
tak ako tento rok. Najmä južná časť Slnečných 
jazier má atribúty príťažlivého strediska. 
Riaditeľka SCR Ing. Silvia Škultétyová upozor-
ňuje však na rastúci vandalizmus a kriminali-
tu. 
Veľkú pozornosť venovala organizácia pred 
sezónou starostlivosti o zeleň. Spočívala 
v ošetrení porastov, odstránení suchých ko-
nárov a suchých stromov v celom areáli, čiste-
ní priestranstva po výrube stromov, výsadbe 
nových stromov na južnej strane strediska. 
SCR-ka tiež upravovala terén pláží na severe 
zatrávnením, podľa potreby zatrávňovala tiež 
na juhu. K pravidelným úkonom patrí výsadba 
kvetín, pravidelné kosenie a zavlažovanie 
pláži a jestvujúcich porastov. SCR rekonštru-
ovala interiéry svojich ubytovacích zariadení, 
opravovala strechy na bungalovoch a v Hoteli 
Amur. Opravila detské a športové ihriská, veľ-
kokapacitné kontajnery, verejné osvetlenie v 
celom areáli, obnovovala informačný systém 
na Slnečných jazerách a v meste. Na severnej 
strane spevňovali pracovníci SCR pláže, upra-
vovali krajnice vnútroareálových komunikácií 
a kládli betóny medzi cestami a plážami. 

Školský úrad s Recou
Do Spoločného školského úradu v Senci sa 
pripojila ďalšia obec. Po Kráľovej pri Senci je 
jeho novou súčasťou Reca, ktorá je zriaďova-
teľom Základnej školy s vyučovacím jazykom 
slovenským, Základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským a Materskej školy v Reci. 
Obec požiadala o zaradenie škôl pod spoloč-
ný úrad po metodickej stránke bez finančného 
zasahovania. 

Dalkia s navýšenými 
investíciami
Dalkia Senec, a.s. požiadala na rok 2005 na-
výšiť investície prenajatého majetku z fondu 
budúcich nutných nákladov z 1,2 mil. Sk na 
1,7 mil. Sk. Investície by sa mali využiť najmä 
na domové odovzávacie stanice na Gagari-
novej ulici, kondenzačný kotol a úpravu tech-
nológii v kotolni na Gagarinovej a ďalšie.

Posledná lokalita
Návrh na obstaranie nového funkčného vy-
užitia „Bývanie, služby a drobné prevádzky“ 
schválili poslanci zastupiteľstva pre Obytnú 
zónu Senec – Sever. Lokalita je poslednou, 
o ktorej mali pred obstaraním nového Územ-
ného plánu mesta Senec poslanci rokovať. 

Podnet podnikateľov
Hlavná kontrolórka má preskúmať podnety 
Spolku seneckých podnikateľov, ktoré adre-
sovali poslancom zastupiteľstva. Tí poverili 
Ing. Gabrielu Kakašovú, aby im na júnovom 
zasadnutí predložila svoje stanovisko.

Spracovala K.D.

Z májového riadneho rokovania poslancov
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Pod lupou

Zo štatistík 
mestskej polície

Mestská polícia zverejnila štatistické čísla 
svojej činnosti za prvý polrok 2005. Za to-
to obdobie zrealizovala 269 priestupkov, z 
toho v blokovom konani na celkovú sumu 
vyše 80 tisíc Sk. „V zbernom hárku sme za-
znamenali 389 rôznych oznamov, anony-
mov, podnetov od občanov mesta Senec 
a od telefonických, prípadne osobne na-
hlásených, ktoré boli preverené a niektoré 
aj realizované ako podnety od občanov,“ 
konštatoval náčelník Vladimír Rybárik. 
Z ďalších čísiel za prvý štvrťok vyberá-
me:
- Štátnej polícii postúpili 7 trestných činov.
- Počas obchôdzok príslušníci MsP zae-
vidovali okrem iného 15 vrakov osobných 
motorových vozidiel. Načo zabezpečili, že 
si ich majitelia odpratali.
- Na území mesta zadržali cudzinca, ktorý 
pochádzal z Indie a na Slovensku sa zdr-
žoval nelegálne.
- Mestskí policajti asistovali pri zabezpe-
čení šiestich športových akcií v meste, 
vykonávali kontroly na školských dvoroch, 
cintoríne, vykonali 190 výjazdov k rôznym 
objektom, napojených na stredisko regis-
trovania poplachov.
- V spolupráci s veterinárom odchytili 35 
túlavých psov, z ktorých dali 24 do útulku, 
11 bolo utratených. Okrem toho odchytili 
v tehelni jednu líšku. 
- Za porušenie VZN blokovala mestská 
polícia najmä nedovolený predaj, státie 
na tráve, rušenie nočného kľudu, majiteľov 
psov, státie na chodníku. 
- Pri dopravných priestupkov prichytila  po-
lícia vodičov hlavne na Mierovom námestí, 
Bernolákovej ulici, pri Železničnej stanici, 
na Lichnerovej ulici.  (red

Z diára vedenia mesta
- rokovania s Bratislavskými štrkopieska-

mi, a.s. o revitalizácii Slnečných jazier
- jednanie s firmami logistického centra 

kvôli osadeniu autobusových zastávok
- jednania s obvodným banským úradom 

ohľadom ťažby na Slnečných jazerách
- zasadnutie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva
- jednanie s Vodárňami a kanalizáciami a 

firmou IPEC o príspevku na rozvoj ČOV
- medzinárodná konferencia Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti
- rokovanie ZMOS-u
- Športové hry telesne postihnutých
- Májový futbalový turnaj Mesta Senec
- stretnutie s ministrom pôdohospodár-

stva Zsoltom Simonom
- prijatie bývalého poslanca Lászla Ásva-

nyiho pri príležitosti životného jubilea
- jednanie s generálnym riaditeľom Brati-

slavskej vodárenskej spoločnosti p. Ge-
meranom

- rokovanie na Úrade BSK a Úrade vlády 
kvôli europrojektom

- zasadnutie sociálnej komisie
- stretnutie s predstaviteľmi partnerského 

mesta Parndorf kvôli spoločným projek-
tom

- rokovanie na ministerstve školstva kvôli 
výstavbe športovej haly

- športový deň telesne postihnutých
- prijatie belgickej partnerskej školy Gym-

názia Antona Bernoláka v Senci
- zasadnutie komisie cestovného ruchu 
- rokovanie o vybudovaní detského ihriska 

na Tureckej ulici a na sídlisku Bautech
- športový deň telesne postihnutých, fub-

talový turnaj v NTC, Deň matiek, atď.

Mesto sanatóriu prenajalo za symbolickú 1 Sk 
prevádzkovú budovu a ostatnú časť pozemku 
umožnilo využívať. Dobu nájmu stanovilo za-
stupiteľstvo na päť rokov s možnosťou pred-
nostného predĺženia. Poslanci určili okrem 
iného nasledujúce nájomné podmienky: 
Nájomca si opravy a rekonštrukcie vykoná 
na vlastné náklady. Merače energií budú 
na mene nájomcu. Drobnú údržbu vykonáva 
na vlastné náklady. Nájomca vytvorí pre po-
treby mesta 16 lôžok pre sociálne ubytovanie. 
Nájomca izby pre sociálne bývane zariadi 
nábytkom a bude dodávať elektrickú ener-
giu, teplo a vodu a nebude požadovať úhra-
du. Na vlastné náklady zabezpečí ostrahu 
a ochranu prenajatej nehnuteľnosti. 

Zdevastovaný areál
Stav hlavnej budovy nehnuteľnosti, ktorú zís-
kala samospráva od ministerstva obrany, nie 
je vôbec ružový. 
Obhliadka dokázala ťažkú devastáciu objek-
tov: na 90 percent vybité okná, odmontované 
radiátory, ukradnuté a rozbité vypínače a zá-
suvky, rozbité všetky svietidlá, odmontované 
všetky vodovodné batérie, demontované elek-
trické rozvádzače, rozbité a rozkradnuté kotly 
na pevné palivo, rozbité schodište, rozkradnu-
té kuchynské zariadenie. 
Podľa odhadu môže rekonštrukcia stáť 3 až 
3,5 mil. Sk. Mesto nemôže nehnuteľnosť, na 
základe darovacej zmluvy so štátom, počas 
najbližších päť rokov predať. 
 (zap)

Vojenský komplex prenajatý za 1 Sk

Zriaďovateľ sanatória chce...  
1. Zveladiť zničený areál.
2. Starať sa o čistotu v meste.
3. Spolupodieľať sa na výsadbe novej zelene 
a úprave parkovacích plôch v meste.
4. Vytvoriť 16 lôžok pre sociálne ubytovanie, 
ktoré budú k dispozícii mestu.
5. Ubytovanie zariadi potrebným zariadením, 
teplou a studenou vodou, elektrickou ener-
giou, vykurovaním a údržbou, za čo nechce 
refundáciu.

6. Zabezpečí dozor nad ubytovanými.
7. Ubytovaným osobám, ktorým poskytne 
ubytovanie v zariadení Mesto Senec, poskyt-
ne lekársku starostlivosť a na požiadanie celo-
dennú stravu za cenu nákladov.
8. V spolupráci s mestským zastupiteľstvom 
poskytne pomoc osobám odkázaným na po-
moc, chorým alebo prestárlym v rôznych ob-
lastiach (upratanie dvora, záhradky, príprava 
paliva na zimu a iné).

Inzercia
- Prijmem brigádnikov a kuchárov do bu-
fetu. Slnečné jazerá – juh. Tel.: 0903 41 33 
58.
- Prenajmem 2-izbový byt v Senci. Aj pre 
partiu robotníkov. Tel.: 0905 839 720.

Dokončenie zo s. 1

V projekte Multimediálny Senec autor uvádza 
výhody, ktoré môže optická sieť priniesť Sen-
cu. Medzi iným: rýchly internet pre domácnos-
ti, firmy a organizácie bez časového obmedze-
nia a bez obmedzenia množstva prenesených 
dát (12Mbit/s na jednotku), káblová mestská 
televízia,  káblová komerčná televízia, káblová 
reklamná televízia,  mestský rozhlas, mestská 
informačná infraštruktúra (informačné boxy 
pre Senčanov a turistov), prepojenie mest-

ských inštitúcií, telefonovanie prostredníctvom 
siete, bezpečný kamerový systém spojený s 
portálom, atď.
Za aké ceny?
Inštalačný poplatok pre rodinný dom by bol 4 
888 Sk a pre byt 888 Sk.
Internet (všetky linky bez obmedzenia množ-
stva prenesených dát a bez časového obme-
dzenia) by podľa projektu stál 288 Sk (128 
Kbit/s), 388 Sk (256 Kbit/s), 588 Sk (512 Kbit/
s), 1088 Sk (1024 Kbit/s). 

(red)

Čo prinesie optický kábel?
Dokončenie zo s. 1

Vláčik 1. júna zdarma
Vláčik Senecký Express sa vracia. Prvýkrát 
oprášia populárnu atrakciu 1. júna, kedy na 
sviatok najmenších bude premávať zdarma. 
Jeho služby budú môcť na trase Námestie 
– Slnečné jazerá-juh využiť cestujúci počas 
Seneckého leta 18. júna. Pochopiteľne sa tiež 
zapojí do karnevalového sprievodu v sobotu 
25. júna o 18.00 h. Od ďalšieho dňa sa opäť 
pripojí ku koloritu letného Senca. Cena lístka 
30 Sk (pre deti 20 Sk) sa nebude meniť. Uva-
žuje sa však o zavedení permanentného lístka 
na dve jazdy na Slnečné jazerá a späť. (kd)
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Nájazdy vandalov
V jednom z posledných čísel sme priniesli 
správu, ako vandali poničili bezbranné mladé 
stromčeky na sídlisku Stred. Dreviny nemali 
šancu vyrásť a vytvoriť oázu verejnej zelene. 
Skazonosní demolátori sa nezastavia takmer 
pred ničím. 
Pešia zóna: Pondelková prechádzka po Lich-
nerovej ulici. To, že sa pešou zónu prehnali 
vandali, dokazujú prevrátené smetné koše.
Slnečné jazerá: Južnú časť nepoznáme mimo 
sezóny inak než s vyvrátenými lavičkami a roz-
sypanými smetnými košmi. 
Školské dvory: Dvor za Základnou školou 
J.G.Tajovského je osobitná kapitola. Vandal-
ské výčiny tu už dávno nie sú novinkou a ničím 
zaujímavým. Nebezpečné je, keď z plynáren-
ských krytov miznú výstražné tabule. 
Cyklotrasa Senec – Pezinok: „Vďaka“ pusto-
šovým zásahom sa na nej cyklisti môžu stratiť. 
Orientačné značky, upevnené na kovovej tyči, 
ubúdajú. Na jednom mieste sa „čistotní“ spo-
luobčania neštítili vytvoriť ďalšiu z divokých 
skládok (hoci v zbernom dvore v bývalom PD 
družstve na Récskej ceste sa dá komunálneho 
odpadu zbaviť zdarma).   (kd)

SENČAN  JÚN/2005

DOKEDY?

... aj v Petržalke bojujú    
proti výrubu stromov?

Nedávno sa rozhodnutie vypilovať staré stro-
my na Slnečných jazerách nestretlo s pocho-
pením niektorých Senčanov. Likvidácia drevín 
v parkoch sa zdá byť žhavou témou. S obdob-
nými ťažkosťami  sa boria tiež v Petržalke. V 
Sade Janka Kráľa mali najprv vyrúbať 47 stro-
mov, ktoré sú choré a ich stav ohrozuje ľudí. 
Na výrub je určených ešte ďalších 121 stro-
mov. Proti sa postavili ochranári. 
Mestská časť Petržalka pri diagnostikovaní 
stromov vychádzala z posudku fytopatologič-
ky Gabriely Juhásovej, podľa ktorej odporúča-
ní vykonali výrub stromov aj v Senci na Slneč-
ných jazerách-juh.

(red)

Na rekonštrukcii Oltára Božieho hrobu v rím-
sko-katolíckom kostole svätého Mikuláša sa 
intenzívne pracuje. Pri rozoberaní oltáru obja-
vili reštauratéri jednu zaujímavosť. Počas asi 
150 rokov ukrývala pamiatka podrobný návod, 
písaný v nemeckom jazyku. Obsahuje popis-
ný náčrtok, ako jednotlivé dielce oltára zložiť 
dohromady, aby vytvoril ojedinelý celok. 
Podľa Gabriela Agárdyho sú rekonštrukčné 
práce objednané do výšky zozbieranej fi-
nančnej zbierky. Darcovia a sponzori prispeli 
na obnovu artefaktu do výšky 70% pred-
pokladaných nákladov reštaurovania. Zvy-
šok finančných prostriedkov bude získaný aj 
z 2%-ných príspevkov z daní a ostatných 
sponzorov. Farnosť zabezpečila potrebnú do-
kumentáciu a povolenia od najrozmanitejších 
inštitúcií. (kd), foto: G. Agárdy

V oltári nájdená 150 rokov stará listina

VIETE, ŽE...

Čo spája ulice Štefánikovu, Fučíkovu, Dú-
hovú? V lokalite pri severe Slnečných jazier 
sa stupňuje znepokojenie nad riešením do-
pravnej situácie. Počas leta zaplavia komu-
nikácie pri vstupnej bráne do areálu jazier 
vozidlá, nehovoriac o všadeprítomnom par-
kovaní a nadmernej hlučnosti vo večerných 
a nočných hodinách. Na Dúhovej ľuďom 
naviac priťažila prevádzka Aquathermalu, 
ktorý postavili priamo za záhradami rodin-
ných domov. Žiadosti o zjednosmernenie, 
odklonenie, respektíve uzavretie premávky 
sa zintenzívňujú. 

Podľa primátora Karola Kvála sa v každej časti 
Senca nájdu občania, trpiaci dopravnou pre-
mávkou. Radnica však podľa neho na oby-
vateľov zaťaženej lokality pri Slnečných jaze-
rách myslí a podniká kroky na jej odľahčenie. 
Jedným z nich bolo premiestnenie hlavnej 
recepcie k Récskej bráne. Zdá sa však, že 
snahy vedenia mesta často narážajú na odpor 
nespokojných. Problematika je mimoriadne 
náročná. Čo je dobré pre jedného, nemusí vy-
hovovať druhému. A čomu sa teší druhý, môže 
odmietnuť tretí.

Snažia sa už 5 rokov
So zjednosmernením najzaťaženejšej Štefáni-
kovej ulice, ktorého sa domáhali jej obyvate-
lia, nakoniec samospráva súhlasila - od marca 
do septembra. Rozhodnutie však viedlo k ná-
rastu dopravy na priľahlých uliciach. Čitateľov 
Senčana sme informovali o petícii občanov za 
zrušenie dopravnej premávky na Fučíkovej 
ulici. Správa o aktivite občanov bola prezen-
tovaná na februárovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Do redakcie mestských novín 
nám presné znenie petície s vysvetľujúcimi ar-
gumentmi doručili obyvatelia ulice. Doplnili, že 
sa komplikovanou situáciou v blízkosti Slneč-
ných jazier zaoberajú už minimálne 5 rokov, ale 
zatiaľ bezvýsledne. „Pokiaľ sa tento problém 
podarí vyriešiť v spolupráci so zastupiteľstvom 
Mesta Senec, vyrieši to problém ulíc Štefáni-
kovej, Dúhovej a Fučíkovej. Preto tu nešlo o 

uzavretie ulice Fučíkova, ale iba o odklone-
nie premávky počas obdobia leta vystavaním 
výjazdovej komunikácie medzi novostavbou 
Aquathermalu a posledným radom domov na 
Dúhovej ulici smerom na Récsku cestu. Tato 
výstavba sa mala začať už minulý rok!“ pove-
dal pre mestské noviny jeden zo signatárov 
petície Ing. Ladislav Halasz.

Za záhradami cestu nechcú
Proti riešeniu, ktoré žiadajú Senčania z Fučí-
kovej, sa však postavili susedia z vedľajšej uli-
ce. Výstavba komunikácie medzi Aquatherma-
lom a posledným radom domov na Dúhovej 
sa nepozdáva viac než päťdesiatke občanov, 
ktorí doručili na mestský úrad ešte v novembri 
2004 protestnú petíciu: „... mestské zastupiteľ-
stvo už niekoľko rokov nedokáže zabezpečiť 
pre obyvateľov Dúhovej ulice prijateľný spô-
sob „prežitia“ počas letnej sezóny, výstavbou 
cesty sa ešte viac znepríjemní život občanov 
tejto lokality (výfukové splodiny, hluk, krik 
do neskorých nočných a ranných hodín). 
A to už nielen počas letnej sezóny, ale počas 
celého roka, keďže prevádzka Aquathermalu 
je celoročná.“ 

Čo na to samospráva
Primátor Karol Kvál argumentuje, že skupina 
občanov z Dúhovej je proti komunikácií, iní ju 
však vítajú. Podľa neho Mesto nechce nikomu 
ubližovať, práve naopak. Myslí si, že nová prí-
stupová cesta medzi záhradami a Aquather-
malom je momentálne jedinou alternatívou, 
ako odbremeniť všetkých občanov bývajú-
cich pri vstupe na severnú časť Slnečných ja-
zier. „Budovanie cesty za domami je jedným 
z opatrení s cieľom, aby prístup na severnú 
stranu Slnečných jazier motorovými vozidlami 
išiel zásadne mimo ulíc. Budovanie tejto prí-
stupovej cesty je v súlade s územným plánom 
mesta,“ argumentuje. Po niekoľkých mesia-
coch však vyvstáva zásadný problém – otázka 
financovania komunikácie, ktorá stále nie je 
jasná a rokuje sa o nej. Jej výstavba je preto 
stále v nedohľadne.  (kd)

Pri Slnečných jazerách to vrie 

Nielen vandali prispievajú k „atraktív-
nosti“ Slnečných jazier. Podaktorí cha-
tári si z nich urobili zberný dvor.
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Zapojte sa do súťaží o najkrajšie masky na 
Veľkom letnom karnevale 2005. Organizátori 
pripravili viacero súťažných kategórií.

O najvytrvalejšie a najoriginálnejšie karne-
valové oblečenie personálu (obchodov, reš-
taurácií, kaviarní, služieb v Senci - hodnotiť sa 
bude už od piatku) 
Cena: 50-litrový demižón vína, tehla syra a voľ-
ný celodenný vstup do Aquathermalu Senec.

O masku z najvačšej diaľky
Cena: týždňový pobyt na chate Olympic pre 4 
osoby v termíne od 30.7. - 6.8.2005.

O najmilšiu rodinnú masku
Cena: farebný televízor OVP (venovala firma 
Eletkro Euronics).

O najpozoruhodnejšie hromadné masky
Ceny: voľný vstup do ZOO, zmrzlinové poháre, 
tričká s logom karnevalu, voľný vstup na Slneč-
né jazerá, jazda seneckým vláčikom, hromadný 
voľný vstup do amfiteátra na filmové predstave-
nie, voľné vstupenky na Slnečné jazerá, voľný 
vstup na ihrisko plážového volejbalu na Slneč-
ných jazerách juh (5x2h), voľný vstup do Aqu-
athermalu Senec a ďalšie.

Posledná šanca: požičovňa
Pre tých, ktorí sa rozhodnú si na poslednú 
chvíľu zaobstarať hotový prevlek, je určená 
požičovňa karnevalových masiek. Navštívte ju 
od 20. do 25. júna 2005 v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Senci.  (red)

Hviezdne vojny           
Je tu opäť Senecké leto a jeho vyvrcholením by 
mal byť práve ohňostroj. Aký bude v roku 2005?
Milovníci pyrotechnických predstavení si prídu 
na svoje. Ohňostroj bude objemovo obdobný 
než po minulé roky. Jeho zvláštnosťou však bude 
nešťandardné prevedenie. Prezradíme, že niečo 
podobné tu na Slovensku ešte nebolo. Špeciál-
ne na tento deň sú pripravené nové odpaľovacie 
rampy a efekty. Iný bude aj v tom, že máme k dis-
pozícii jazero a budeme pracovať podobne ako 
v španielskych, talianskych alebo monackých 
letoviskách.
Ohňostroj má aj meno - Hviezdne vojny. Skúste v 
ňom nájsť súboj mimozemských lodí? Budú tam! 
Veríme, že nič podobné ste ešte nevideli, ako aj 
množstvo ďalších noviniek, ktoré zostávajú ta-
jomstvom. Ohňostroj bude pozostávať z piatich 
dielov, ktoré sa výrazne líšia. Veríme, že vás očarí 
svojou variabilitou, či už v manuálnej alebo počí-
tačovej odpaľovacej časti. 
Ohňostroj je špeciálne pripravený pre divákov na 
južnej strane Slnečných jazier. Napríklad „vejáro-
vá sekcia“ (súčasne odpálené množstvo šiestich 
bômb) by bolo v meste viditeľné len ako jeden 
efekt, teda necelých 20%. Hodnotiť ohňostroj sa 
preto nedá niekde z balkóna bytu. Ta, príde divák 
o 75% ohňostroja. Striekať dokážeme za každého 
počasia, teda aj v silnom daždi. Veríme však, že 
nám počasie bude priať a diváci si budú môcť pô-
žitok z ohňostroja vychutnať. 

(pyrostar)

Rozprávali sme sa s riaditeľom Mestského 
kultúrneho strediska v Senci Petrom Sza-
bom.

Dve najväčšie akcie mesta Senec – Senec-
ké leto a karneval - sa teraz odohrajú behom 
jedného týždňa. Príliš veľké sústo?
Je náhoda, že to tak vyšlo. Otvárať sezónu je-
denásteho by bolo príliš skoro. Organizačne 
je to síce nápor, ale na druhej strane sme už 
v určitom rytme, že to určite zvládneme.
Zo Seneckého leta sa stala dvojdňová ak-
cia. Ako sa bude vyvíjať ďalej? 
Mali sme určité podnety, že Senecké leto 
prebehne veľmi rýchlo. A pretože nie je sme-
rované na konkrétnu skupiny ľudí, chceli sme 
obsiahnuť viaceré žánre. Myslím, že mladí 
ľudia na hip-hopovú scénu prídu. Na druhý 
deň bude pri drevenej lodi detský svet. Okrem 
hlavného pódia sa postaví osobitné aj pre dis-
kotéku. Územne sme priestor rozčlenili tak, 
aby si tam každý našiel to svoje. Je veľa kri-
tikov, ale vždy až po akcii sa nám ukáže, čo 
bolo lepšie a čo nie.
Prečo práve hip-hop?
Pretože má v Senci veľké zázemie. Možno sa 
teraz budú rockeri sťažovať, ale je to tak.
Karnevalový sprievod bude prvýkrát v so-
botu. Čo si od toho sľubujeme?
Piatok bol pohodlný z organizačných dôvo-
dov. Pre ľudí je však sobota výhodnejšia, keď-
že v piatok sa mnohí zdržujú v práci. Kto chcel 
prísť z okolia, musel si zobrať dovolenku. Teraz 
chceme začať budovať atmosféru už v piatok 
– postaviť stánky, púšťať hudbu. V sobotu 
by to žilo už od rána. A karnevalový sprievod 
nebude začiatkom, ale spestrením karnevalu. 
Opäť budú dve tribúny. Stále sa rozhodujeme, 
či dáme hlavnú na autobusovú stanicu, ak 
sa dovtedy presťahuje na Šafárikovú, alebo 
na parkovisko za Kultúrnym domom. 
Nebudete predlžovať trasu sprievodu?
Práve jeho účastníci sami hovoria, že pre nich 

je dosť dlhý, či sú to mažoretky, dychovka ale-
bo samotné masky. Predsa sú to skoro dva 
kilometre. Touto cestou však chcem poprosiť 
ľudí, aby sa do sprievodu nemiešali, lebo po-
tom jeho pointa zaniká. Nechajte masky pre-
jsť, pretože sa budú hodnotiť - a myslím, že 
súťažiť bude o čo. Keď už sa ľudia nedajú do 
masiek, nech sa aspoň medzi ne nemiešajú. 
Ale všetkých by som vyzval, aby sa obliekli do 
masiek, pretože bude veľký žúr!
Do čoho sa prevlečiete vy?
Prezradím, že budem v sukni, uvidíte, v akej... 
(úsmev)
Mesto by malo čerpať na mestské podujatia 
finančné injekcie, či už od sponzorov alebo 
z eurofondov. Aký vplyv to má na ich za-
traktívnenie?
Môžem spomenúť výrazné predĺženie pod-
ujatí a atraktívnejších hostí. Napríklad už len 
za atrakcie pre malé deti sme zaplatili nemalú 
čiastku. Rovnako aj diskotéky budú na oveľa 
vyššej úrovni než v minulosti. Musíme si však 
uvedomiť, že neorganizujeme festivaly, ale 
spoločensko – kultúrno podujatia. 
Kam sa uberá kultúra v Senci?
Nebudem hodnotiť samého seba, ale stále 
tvrdím, že porovnajme sa s rovnako veľkými 
mestami. Celkovo však kultúra ide k lepšie-
mu, vzniklo tu množstvo súborov. Do Senca 
môžeme objednať aj špičkových umelcov, ako 
bol naposledy Miroslav Donutil. Tento raz nám 
pomohla dvojmesačná kampaň. Predtým sme 
museli veľakrát podobné predstavenia odvolať 
kvôli nezáujmu. Cieľom mestského kultúrneho 
strediska je budúci rok zrekonštruovať kinosá-
lu, aby nám z nej ľudia neutekali. Ak niekto prí-
de do kina, chce mať svoje pohodlie.
Vídať vás však aj na iných než mestských 
akciách...
Síce nie som členom Spolku seneckých pod-
nikateľov, požiadali ma však, aby som im po-
máhal pri kultúrnych, aj charitatívnych poduja-
tiach.   (kd), foto: autor

Peter Szabo: Oblečte sa do masiek, bude žúr...

SENČAN  JÚN/2005 JÚN V SENCI

Vlani vyhrali karneval ako veselé žienky 
domáce, no udivovali aj predtým. Kata-
rína Takáčová (vľavo) sa medzičasom 
stala predsedníčkou komisie kultúry, 
športu a rozvoja vzdelávania a bude tiež 
šéfovať porote tohtoročného karnevalu. 

Dvojica v pozadí, ktorá má každý rok na 
svedomí kultúrny program Seneckého 
leta a Veľkého letného karnevalu. Riadi-
teľ Peter Szabo a Jana Žilincová z Mest-
ského kultúrneho strediska v Senci si na 
vlastných maskách dajú vždy záležať. 

Súťaž pre originálne masky
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Oslavovali vo veľkom
Červený kríž v Senci oslávil 60. výročie. Sláv-
nostným večerom, na ktorom sa miestny 
spolok poďakoval snáď každému, na koho si 
spomenul, sa odohral v stredu 11. mája (na 
snímke). Aj pri príležitosti Svetového dňa Čer-
veného kríža. Slávnostný prejav na podujatí 
mal MUDr. Ladislav Karvaj.  (kd), foto: autor

Spomienky po rokoch
Vždy rada spomínam na dobu, keď som s 
mojimi spolužiakmi Oľgou, Adrikou, Jankou, 
Romanom a Gabom chodili do súťaže ZHM. 
Okrem toho, že sme získali veľa zaujímavých 
a dôležitých informácií – náuka o poskytovaní 
prvej pomoci by mala byť podľa mňa povinná 
pre všetkých žiakov – zažili sme i kopec sran-
dy. Chodili sme po súťažiach, branných prete-
koch, spoznali rôzne krásne kúty Slovenska.
Chcela by som poďakovať ľuďom, ktorí nám 
obetovali množstvo svojho voľného času, pani 
učiteľke Čerňanskej, ktorá nás viedla na prvom 
stupni, pani učiteľke Conortovej, ktorá nás 
pripravovala na druhom stupni, pani učiteľke 
Čablíkovej, ktorá už, žiaľ, nie je medzi nami a 
vždy mala presne všetko pod palcom, pánovi 
Guryčovi, ktorý vždy vedel odľahčiť situáciu, 
zbaviť nás trémy či rozosmiať novým vtipom. 
A vďaka aj mnohým ďalším, ktorí zdravotnícky 
dorast vedú do dnešných čias.

Valika Tittelová

Sú osobnosti a okolnosti, ktoré nás ovplyvnia 
na celý život. Pre mňa to bolo spojenie priam 
osudové. Pani učiteľka Terézia Čablíková, ho-
diny prírodopisu na ZDŠ a práca v Červenom 
kríži. Svojou zanietenosťou a obetavosťou ma 
nadchla pre prácu v hliadke zdravotníkov Čer-
veného kríža na škole. Naučila nás to najpod-
statnejšie: pomáhať druhým, byť dôsledný, 
mať zmysel pre zodpovednosť. Ovplyvnila ma i 
pri výbere môjho povolania. Zostali sme v kon-
takte aj počas mojej lekárskej praxe. Nie raz si 
na ňu spomínam a hovorím si, kde brala tú silu 
morálnu i fyzickú, aby sa rozdávala druhým.
Som vďačná za toto osudové stretnutie a verím, 
že nielen mňa, ale i desiatky detí predo mnou i 
po mne práca v hliadke mladých zdravotníkov 
Červného kríža na škole naučila správne vyu-
žívať čas, ale aj motivovala a ľudsky obohatila. 

MUDr. Hana Kválová

Miestny spolok Červeného kríža v Senci si pri-
pomína 60. výročie svojho založenia. Stalo sa 
tak bezprostredne po ukončení II. svetovej voj-
ny v roku 1945 z iniciatívy najmä Hany Bodlá-
kovej, MUDr. Milana Kleskeňa. Františka Gaš-
aja, Terézie Čablíkovej a Želmíry Jankovej. 

Z pôvodných 38 členov v roku 1945 sa po-
čet evidovaných členov ku konca roku 2004 
rozrástol na 1280. Členmi sa postupne stali 
absolventi kurzov prvej pomoci, dobrovoľní 
zdravotníci a sestry a väčšina dobrovoľných 
darcov krvi. Značná časť členov je aj z radov 
sympatizantov.

Prvým predsedom Miestneho spolu ČK v Sen-
ci sa stal v roku 1945 MUDr. Milan Kleskeň, 
tajomníčkou Hana Bodláková. Postupne sa vo 
funkcii vystriedali Pavol Pavlovič, Jozef Bučan, 
Terézia Čablíková, MUDr. Eva Podivínska a od 
roku 1972 Miroslav Guryča. 

Pôsobenie Červeného kríža v Senci možno 
rozdeliť do štyroch etáp: 1945-1950 začiatky, 
prevažne charitatívna činnosť, pátracia služ-
ba, preprava chorých, 1951-1960 premena z 
výhradne charitatívneho spolku na organizá-
ciu so zameraním aj na iné aktivity, 1961-1989 
všestranný rozvoj činnosti, hľadanie a plnenie 
nových úloh, zapájanie sa do rôznych súťaží 
k podpore úspešného plnenia programových 
úloh ČK, 1990 dodnes vplyv ponovembrových 
udalostí na zmenu práce, vznik Národnej spo-
ločnosti SČK, rôzne organizačné zmeny vo 
vedení ústredia SČK, pokles iniciatívy, ruše-
nie zdravotníckych útvarov SČK a niektorých 
osvedčených aktivít.

Dôkazom charitatívnej činnosti ČK je aj zápis 
v kronike vtedajšej Meštianskej školy v Senci z 
roku 1946. Uvádza sa tu, že miestny Červený 
kríž venoval ošatenie žiakom školy.

Do roku 1945 bola organizovaná každoročne 
protivojnová akcia „Veľkonočný mier Červené-
ho kríža“. 

Snahou Miestneho spolku Červeného kríža v 
tomto období bolo získať prostriedky na za-
bezpečenie prepravy chorých. Už v roku 1948 
sa podarilo zakúpiť prvé a v roku 1949 druhé 
sanitné vozidlo. V roku 1950 ďalšie dve. Všet-
ky štyri sanitky boli na príkaz vyšších orgánov 
odovzdané Okresnému ústavu národného 
zdravia bez akejkoľvek náhrady.

Súčasťou činnosti ČK v povojnovom období 
bola aj pátracia služba. Funkcionári Miestne-
ho spolku ČK v Senci pomáhali sprostredko-
vať vyhľadávanie nezvestných u Pátracieho 
odboru ČSČK.

Po „februárových udalostiach“ v roku 1948 sa 
stal aj Červený kríž súčasťou Národného fron-
tu. Tiež v dôsledku toho sa začal meniť z vý-
hradne charitatívneho spolku na organizáciu 
so zameraním sa aj na iné aktivity.

Spolupracoval na zdravotnej výchove. Orga-
nizoval zdravotne-výchovné podujatia ako 
prednášky, besedy a najmä kurzy prvej pomo-
ci pre dobrovoľných zdravotníkov zo začiatku 
nazývaných samaritáni, neskoršie pre dobro-

voľné sestry. Vôbec prvý kurz prvej pomoci v 
Senci bol na meštianke koncom roka 1949, 
pre verejnosť na prelome rokov 1949-1950. 
Tieto kurzy požiadal potom Miestny spolok 
ČK v Senci pravidelne, takmer každoročne do 
roka 1991. Neskôr pre nezáujem občanov už 
len sporadicky, naposledy v roku 2003. Všetky 
formy kurzov prvej pomoci absolvovalo vyše 
1700 občanov. Kurzy v minulosti viedli lekári 
polikliniky. V poslednom období MUDr. Eva 
Hučalová, praktickú časť Miroslav Guryča. 

Z vyškolených dobrovoľných zdravotníkov sa 
začali po roku 1950 formovať zdravotnícke 
útvary – 5-členné zdravotnícke hliadky, 26-
-členné zdravotnícke družiny a oddiely dob-
rovoľných sestier. Zdravotníci týchto útvarov 
sa podieľali na zdravotníckom zabezpečení 
účastníkov rôznych verejných podujatí. Boli 
to verejné zhromažďovania, oslavy, podujatia 
pre deti, športové akcie. 

Svoju pripravenosť preukazovali dobrovoľní 
zdravotníci aj účasťou na verejných vystúpe-
niach v meste, súťažiach v okrese alebo kraji. 
Po roku 1990 boli zdravotnícke útvary postup-
ne zrušené. Dobrovoľní zdravotníci sa zapája-
jú do služieb len individuálne.

Dobrovoľné sestry ČK sa zapájali postupne do 
dobrovoľnej opatrovateľskej činnosti. Pomoc 
poskytovali aj dlhodobo, chronicky chorým 
občanom. Išlo o prinesenie a podávanie lie-
kov, prinesenie vecí dennej potreby, ale aj o 
pomoc pri dennej hygiene, výmene bielizne. 
Aj v tejto oblasti došlo po roku 1990 k zme-
nám. Boli zriaďované rôzne opatrovateľské 
agentúry, stredisko sociálnych služieb, kto-
ré postupne zatláčali do úzadia dobrovoľnú 
opatrovateľskú činnosť ČK. Systém dobrovoľ-
nej opatrovateľskej činnosti v bývalom poňatí 
u nás celkom zanikol. 

V rámci celospoločenskej akcie „Mesiac úcty 
k starším“ sa uskutočňovali pravidelne stret-
nutia starších členov s predstaviteľmi mesta 
a ČK. V období Vianoc sú navštevovaní starí, 
osamelí občania, ktorým sú odovzdané via-
nočné balíčky. 

Miestny spolok vynakladal v Senci značné 
úsilie aj na pomoc postihnutým živelnými po-
hromami či už v zahraničí, ale najmä na Slo-
vensku. Organizoval zbierky materiálnej, ale aj 
finančnej pomoci.

Po zriadení Národnej transfúznej služby pri-
padla ČK úloha získavať dobrovoľných darcov 
krvi. Mimoriadnym úsilím sa to funkcionárom 
darilo pomerne úspešne. Od roku 1950 sa po-
darilo získať k odberom krvi viac ako 2000 ob-
čanov a len pri hromadných odberoch zazna-
menal vyše 17 tisíc bezplatných obderov krvi.

V rámci starostlivosti o darcov krvi organizu-
jeme ich stretnutia. Oceňujeme mnohonásob-
ných darcov evidovaných v Senci plaketami 
prof. MUDr. Janského. Týmto bolo doteraz 
udelených 549 bronzových, 284 strieborných, 
109 zlatých a 12 diamantových plakiet MUDr. 
Janského.

 Miroslav Guryča (krátené)

60 rokov činnosti Červeného kríža v Senci

JUBILEUM
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Az emlékek
Az emlékek tovább élnek,

mint maga az élet,
az emlékek megsiratnak,

hogyha nem is kéred.
Minden emlék szívedben él,

örökre hű társad,
megkönnyeztet,megszomorít,

mégis visszavárod.
Életednek vándorútján,

de boldoggá tettek,
csak az a baj,hogy elszálltak,

bús emlékek lettek!
Minden drága édes emlék

azt idézi csendben,
oly boldog volt az életed

valamikor rendben.
Az elmúlás nem kegyelmez,

bakó módján ver meg,
de a szíved csak úgy boldog,

ha visszatér egy –egy.
Múló emlék mégis igaz,

nem tudsz tőle válni,
az életed értelme ő,
ha lesújt a bárd is.

Életedben minden emlék
visszavisz a múltba,

így lesz szíved megint boldog,
elszáll minden búja.

Óh emlékek,fényes napok
szívünk csak azt esdi,
támadjatok új életre,
nem felejt el senki !

Lelked,szíved csak úgy boldog,
ha a múltba réved,

minden emlék legyen újjá
mindig csak ezt kérjed.

„Mert tudjunk és merjünk kötődni,emlékezni!“

Mgr. Katona Roland

Počítače pre knižnicu
Od začiatku roka navštívilo Mestskú knižnicu 
v Senci viac ako 5 000 užívateľov, ktorým po-
žičali 21 000 kníh, na podujatiach tejto inštitú-
cie sa zúčastnilo 2 200 záujemcov. 
A máme aj dobrú správu pre stálych alebo 
budúcich čitateľov. Z finančného príspevku 
mestského úradu nakupuje knižnica dobré, 
hodnotné a zábavné knihy, knižné novinky. 
O modernizáciu knižnice sa postaralo vedenie 
MsKS, ktoré zakúpilo dva nové počítače s pri-
pojením na internet. Čakajú na svojich budú-
cich používateľov.

(pm)

Pozvánka na včelárika
Enviro - klub Senec organizuje pre mládež 
a širokú verejnosť pozorovanie hniezdísk 
včelárika zlatého v hlinisku tehelne. 
Zraz účastníkov je v piatok 17. júna  o 15.00 
h a v sobotu 18. júna o 9.00 na odpočívadle 
Trnavskej cesty pri obdočke na osadu Sv. Mar-
tin. 
Oblečte sa podľa počasia, prineste si ďale-
kohľad.

(red)

Pre nezainteresovaných je to celkom oby-
čajná ulica lemovaná bohatým stromoradím. 
Na  prvý pohľad sa javí ako zoskupenie ma-
lých, pôvodných domov čakajúcich na asaná-
ciu alebo prestavbu na nové poschodové ro-
dinné domy. Tomuto osudu sa ulica pravdepo-
dobne v budúcnosti nevyhne. Ale pozastavme 
sa a  pozrime sa bližšie na túto časť Senca, 
okolo ktorej prejde vačšina z nás najmä z dô-
vodu návštevy nákupného centra Lidl. Čím je 
ulica SNP taká významná? 
Ulica začína pri križovatke s Námestím 1. 
mája a Trnavskou ulicou a na konci sa napája 
na Štúrovu ulicu. Málokto zo Senčanov vie, 
že práve na tejto ulici sa nachádza možno naj-
väčšie zoskupenie najstarších domov v Senci. 
Ich históriu spracoval vo svojej prechádzke 
Sencom Zsolt Lehel. Ak sa pozorne pozrie-
me, tak dôkazy o veku domov môžeme nájsť 
na ich čelných štítoch datovaných začiatkom 
20-teho storočia. Z pôvodnej zástavby prí-
zemných domov so sedlovou strechou, štítom 
otočeným k  ulici a dvojicou malých okienok 
sa zachovalo už len niekoľko. Takmer celá 
ľavá časť ulice bola asanovaná pre výstavbu 
sídliska Stred. V pravej časti sa dnes striedavo 
obmieňajú tradičné vidiecke domy zo začiatku 
20. storočia (domy č. 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 
41, 51, 57, 75, 87 a 95) a domy s prestavanou 
fasádou.  Medzi najstaršie domy patrí dom č. 
25, ktorý má nad novobarokovými oknami troj-
uholníkový štítový múr s popisovou tabuľkou 
a letopočtom 1903, dom č. 41 má už vyhlade-
nú tabuľku. Fasáda domu č. 57 je mimoriadne 
bohato členená: podokenné rímsy vytvárajú 
rastlinné motívy, nad oknami sú reliéfy žen-
ských hláv, pričom vodorovnú rímsu podo-
pierajú malé kariatídy a korunnú rímsu pod 
štítovým múrom nesú konzoly zdobené pal-
movými listami. Na fasáde domu sú nad se-
bou umiestnené: nika so soškou ochranného 
svätca domu, okienko do podkrovia a popiso-
vá tabuľka s letopočtom 1906 a s iniciálkami: 
PKNSZZS. Posledným domom na ľavej strane 
je dom č. 97, ktorý bol postavený v dvadsiatich 
rokoch 20. storočia v neohistorickom slohu. 
V príspevku sme sa sústredili len na vybrané 
stavby, pozornosť si však zaslúži ulica ako ce-
lok aj s domami, ktoré tu neboli spomenuté. 
Domov, ktoré majú čo povedať svojím výra-
zom aj minulosťou, v meste každoročne ubú-
da. Možno sa zachránia aspoň tie opísané, 

aby sme aj po rokoch mohli nazrieť do minu-
losti seneckej zástavby na vlastné oči a nielen 
prostredníctvom historických fotografií. 

Spracoval Michal Kožuch, 
foto Miroslav 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. vyda-
nie, náklad 2000 kusov, ISBN: 80–969134-7-6, 

s.328

Senecké klenoty na ulici SNP 

Stavanie mája
Námestie 1. mája v našom meste zdobí 15-
-metrov vysoká borovica. V tradičnom stavaní 
mája pokračuje strana Smer – sociálna de-
mokracia. V spolupráci s Mestským úradom v 
Senci pripravili 30. apríla pri vyzdobenom máji 
malý kultúrny program. Účastníkom slávnosti 
hrala dychovka Senčanka. Strana Smer – soci-
álna demokracia ďakuje predstaviteľom mesta 
za materiálno – technickú podporu a pred-
nostovi Henrichovi Polakovičovi za pomoc pri 
organizovaní podujatia.

Emese Dobošová, predsedníčka 
OkO  Strany Smer – sociálna demokracia
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POZVÁNKY

Medzinárodné sympózium 
Geopatogénne zóny, stavebná biológia, ak-
tivácia vody – to sú témy júnového sympó-
zia Harmónia človeka s prostredím – základ 
zdravia (pamäť vody a jej vplyv na zdravie). 
Uskutoční sa 4.-5. júna 2005 na Slnečných ja-
zerách. Garantom sympózia s medzinárodnou 
účasťou je Ing. Andrej Sándor, spoluorganizá-
tormi sú tiež Pracovisko experimentálnej psy-
chotroniky Senec a Kníhkupectvo Effect. Info: 
0903 202 329, jurickova@effect.sk. 

(red)

Ďalšie podujatia
6. jún 2005 o 19.00 h kinosála MsKS
BOLERO
Príbeh matky, strhujúce tanečné divadlo, v 
hlavnej úlohe: Anna Javorková.

6. jún - 13. jún 2005 galéria MsKS
VÝSTAVA DETÍ ZUŠ

13. jún -25. jún 2005 galéria MsKS
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „KARNEVAL“

Môj veľký deň
Štvrtého mája bol môj veľký deň. Musel som 
ukázať, čo je vlastne vo mne, aký mám talent. 
V stredu ráno som nešiel do školy, aby som 
sa mohol pripravovať na koncert. Moji rodičia 
celý deň behali a zháňali veci na pohostenie. 
Pred koncertom som ešte trošku cvičil. Mal 
som aj trému, veď človek nemá každý deň 
ABSOLVENTSKÝ POLORECITÁL. Povzbudilo 
ma, že som sa koncom apríla na celosloven-
skej súťaži umiestnil v zlatom pásme.
Môj koncert sa už začína. Publikum počulo 
tieto skladby: K.Stamitz: Koncert pre klarinet 
F dur (Barnabáš Kollárik, klarinet), L.Faix: Za-
vej, vetrík, zavej, M.Sch.Trnavský: Na tej našej 
záhradôčke (Z. Ballánová, spev),  O. Flosman: 
Zbojnícka sonatína pre klarinet a klavír (B. Kol-
lárik), J.Křička: Sýček, Zvonce v mlze (L. Sza-
bová, spev), F.M.Bartholdy: Piesne bez slov 
(J. Bárdosová, klavír), V. Tuček: Koncert +B 
dur pre klarinet (B. Kollárik), J.Křička: Zajíček, 
Francúzska pieseň: Kam odlietli chvíle  (Z.Bal-
lánová, spev), A.Skriabin: Etuda č. 2 fis mol, F. 
Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9 (T. Agszero-
vá, klavír),  P. Harris: Visions (B. Kollárik).  
Všetkým hosťom som dal jednu ružu a poďa-
koval som im, že prišli. Po recitáli som dostal 
veľa darčekov a gratulácií. 
Ďakujem mojim učiteľom Zoltánovi Grunzovi 
a profesorovi Drličkovi, ktorí sa starali o vývin 
mojej osobnosti a vďaka nim hrám tak, ako 
hrám. 
Chcel by som poďakovať korepetítorke Ilone 
Takácsovej, ktorá je podľa mňa najlepšou ko-
repetítorkou na svete. Aj moji rodičia si zaslú-
žia veľkú vďaku. 
Ďakujem ZUŠ Senec, že som mohol študovať 
tu. A ďakujem najmä Pánu Bohu, že mi dal ta-
kýto talent.  

Barni

V máji sa konala Medzinárodná spevácka sú-
ťaž Imricha Godina vo Vrábľoch. Zo ZUŠ sa 
jej zúčastnilo päť žiakov – Viktória Balánová, 
Dávid Hartl, Iľja Takács, Mário Tóth a Mária 
Vošková. Veľkým úspechom je prvé miesto 
V. Balánovej, ktorá vo svojej kategórii obhá-
jila vlaňajšie prvenstvo. Tretie miesto získal 
D. Hartl. Ostatní žiaci, hoci sa neumiestnili, 
získali cenné skúsenosti na ďalšie ročníky 
speváckych súťaží. Spevácky pedagóg Eva 
Casanova, ktorá pripravovala všetkých piatich 
súťažiacich, získala Diplom za pedagogické 
a umelecké vedenie žiakov, ktorí získali prvé 
miesto. Je to významné ocenenie.
V Banskej Bystrici súťažili žiaci v hre na dy-
chových nástrojoch. Naši traja žiaci vo svojich 
kategóriách získali prvé miesta. Najvyššie 
ocenenie dostal Barnabáš Kollárik v hre na 
klarinete. Je žiakom Z. Grunzu a ako tohto-
ročný absolvent je prijatý na Konzervatórium 
v Bratislave. Strieborné pásmo získal Martin 
Meliš a bronzové pásmo Viktor Pojzl – obaja 
žiaci J. Meliša. 
Koncom prvého májového týždňa sa v škole 
konala okresná súťaž Slávik Slovenska 2005. 
Víťazom v druhej kategórii sa stal D. Hartl.
Súperenie žiakov ZUŠ na celoslovenskej úrov-
ni ešte neskončilo. V júni sa v Rajeckých Tep-

liciach zídu akordeonisti, aby porovnali svoje 
schopnosti. Recitátori sa chystajú na krajské 
kolo súťaže Bratislavské metamorfózy (D.Hartl 
a L.Fulová). 

Prijímacie pohovory
Je pre nás povzbudením, že výsledky našich 
žiakov majú ohlas aj na medzinárodných súťa-
žiach. Chcela by som pozvať deti, ktoré majú 
záujem navštevovať jednotlivé odbory ZUŠ na 
prijímacie skúšky, ktoré budú v dňoch 23.-24. 
júna od 14.00 do 18.00 h v budove školy na 
Fándlyho 20. 
Zároveň vás pozývame na Deň otvorených 
dverí do priestorov hudobného, výtvarného, 
literárno-dramatického a tanečného odboru 2. 
júna v čase od 14.00 do 16.00 h. 

Kalendár ZUŠ v Senci
1.6. 17.30. Otvorenie výstavy výtvarného od-
boru v MsKS
10.6. 17.30 Absolventský koncert tanečného 
odboru ZUŠ
16.6. Spoločný koncert ZUŠ a Hudobnej školy 
vo Viedni v evanjelickom kostole v Senci
14.6. Juniáles v priestoroch ZUŠ

 (hč)

Z činnosti Základnej umeleckej školy v Senci

Na súťaži dychových hudieb sa umiestnila Dy-
chová hudba Senčanka počtom dosiahnutých 
bodov, ktoré jej udelila odborná porota vede-
ná jej predsedom Mgr. Adamom Hudecom, v 
„zlatom pásme“. Tým sa zaradila k popredným 
dychovým hudbám bratislavského kraja. Pod-
ujatie sa konalo pod záštitou Bratislavského 
samosprávneho kraja, Malokarpatského osve-
tového strediska v Modre a Kultúrneho centra 
v Pezinku
Senčanku si budeme môcť vypočuť na Veľkom 
letnom karnevale 24.-25. júna 2005 alebo na 
festivale dychových hudieb, ktorý sa uskutoč-
ní predbežne 30. júla 2005 na Slnečných jaze-
rách – juh.  (red), foto: (kd)

„Zlatá“ Senčanka

Senčanka pri májovom stavaní mája.

Očarený Dušan Mitana 
Máme za sebou niekoľko podujatí v Metskej 
knižnici v Senci. Detský klub Kincskeresö  tu-
oslávil Deň Detskej knihy zábavným kvízom. 
V tradičnom podujatí knižnice Kráľ čitateľov 
zvíťazila Klára Horváthová zo Základnej ško-
ly Jozefa Gregora Tajovského. V Deň poézie, 
na počesť 100. výročia narodenia velikána 
maďarskej poézie Józsefa Attilu, navštívilo 
MsKS viac ako 300 čitateľov.
5. mája zavítal do knižnice popredný sloven-
ský spisovateľ Dušan Mitana, ktorý si so svo-
jím bezprostredným a úprimným vystupo-
vaním získal nových, aj mladých priateľov a 
priaznivcov súčasnej slovenskej literatúry. A 
ako sme sa od moderátora besedy Dr. Joze-
fa Vargu dozvedeli, pán Mitana si nepamätá 
takú dobrú besedu, akú zažil u nás v Senci.

Na snímke dojímavé chvíle stretnutia po 
rokoch. Autor spoznal v recitátorke svoju 
niekdajšiu učiteľku telesnej výchovy zo zá-
kladnej školy. Známa Senčanka Zita Šupla-
tová neskôr dlhé roky pôsobila práve v se-
neckom školstve.  

(pm), foto: autor 
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Obrázky z prechádzky
Barborka Algayerová má osem rokov a talent. 
Ako malé dievčatko sa úspešne vrhla na dráhu 
umelkyne. Nadané dieťa si všimli v Bratislave, 
kde vlani jeho kresby obdivovali v obchodnom 
centre Polus. Väčšinu diela tvoria abstrakcie, 
tvorené zväčša suchým pastelom. Doma ich 
má na sklade podľa Barborkinej matky veľmi 
veľa a na poslednú výstavu v Senci z nich 
zostavoval výber výtvarný kritik. „Vychádza 
zo škvŕn, potom rozoberáme, čo by to mohlo 
byť,“ opisuje mamička okolnosti, za akých nád-
herne pestrofarebné kresby vznikajú. „Proste, 
ako príde chvíľa. Povie „chcem maľovať“, tak 
ideme. Väčšinou keď prídeme z prechádz-
ky, kde všetko rozoberáme.“ Chuť maľovať je 
vlastne z núdze cnosť. „Barborka začala ako 
trojročná chodiť do škôlky, ale zdravotný stav 
sa jej zhoršil. Musela zostať doma. A aby sme 
vyplnili čas, tak sme proste zobrali farbičky do 
rúk...,“ spomína matka na doby, kedy sa muse-
li vyrovnať so zdravotným hendikepom. Keď sa 
opýtame malej výtvarníčky, ktorý z obrázkov 
je jej najobľúbenejší, ukáže na veľkú farebnú 
rybu. Ostatní návštevníci jej poslednej senec-
kej vernisáže si však nevedeli vybrať.  

(kd), foto: autor

emlékművet, sírkövet a házsongárdi temető-
ben.
A szenci gimiből ezúttal vegyescsapat indult: 
két lány -- Szabó Mária és Czére Erzsébet --, 
valamint két fiú -- Olgyay Tamás és Világi An-
drás -- képviselte az intézményt.
Kós Károly életéről és munkásságáról erre a 
versenyre készülve valóban nagyon sok min-
dent megtudtunk -- vélekedtek egyértelműen a 
szenci gimis lányok. Azonnal hozzáfűzték azt 
is, hogy a magyar fővárosban nagyon jól érez-
ték magukat, új barátnőkre és barátokra talál-
tak. A házigazdák mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy jól érezzük magunkat -- mondta 
Olgyay Tomi. -- A programban városnézés is 
szerepelt, s számomra külön öröm volt, hogy 
ott lehettem a Sportaréna és a Puskás Ferenc 
Stadion közelében, környékén -- fűzte hozzá 
boldogan szinte egyszerre Tomi és Világi Ban-
di is. Jövőre szintén ott akarunk lenni a vetél-
kedőn, még jobban felkészülve, bár most sem 
vallottunk szégyent -- vallották egyértelműen a 
szenci magyar gimnazisták.

Mgr. Susla Béla  

Piaristická základná a stredná škola v obci 
Mosonmagyaróvár aj v tomto roku usporiada-
la súťaž v prednese poézie pre stredoškolá-
kov. Už tradične - ako jediní zo zahraničia - sa 
súťaže zúčastnili aj študenti z Gymnázia s vyu-
čovacím jazykom maďarským Alberta Molná-
ra Szencziho. Toho roku to bolo štvorčlenné 
družstvo v zložení Z. Bankóová, A. Simonová, 
I. Nagyová a K. Slobodová. Spolu súťažilo 22 

študentov, z ktorých päťčlenná porota ohod-
notila šiestich najlepšich. V šesťke bola aj Ad-
riana Simonová, ktorá obsadila krásne štvrté 
miesto. Predsedníčkou poroty bola herečka 
Národného divadla v Győri Judit Gerbert. Ale 
aj ostatné študentky z maďarskôho gymnázia 
v Senci obstáli veľmi dobre. Porota zdôraznila, 
že sme sa pripravili na súťaž dôkladne.  

Mgr. Béla Susla

Úspešne reprezentovali v Maďarsku  

A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola 
és Középiskola az idén is meghirdette a kö-
zépiskolás tanulók számára a Wathay Ferenc 
Versmondó Versenyt. A rendezvényre immár 
hagyományosan meghívták a Szenczi Molnár 
Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium di-
ákjait is. Ezúttal négytagú csapattal indultunk 
útnak április 18-án, héfőn Mosonmagyaróvár-
ra, ahol most is az egyedüli külföldi résztvevő 
csoport voltunk. A csapat tagjai voltak: Bankó 
Zsuzsanna, Simon Adrianna, Nagy Ildikó és 
Sloboda Katalin.
A diákok két kötelező versből választhattak, 
mégpedig Bujdosó Ágnes: Ha szóra nyitod aj-
kadat c. versét, vagy pedig Rab Zsuzsa: Tartóz-
tató kérelem c. művét adhatták elő. Majd volt 
mindegyikük tarsolyában egy szabadon vá-
lasztott alkotás is -- mégpedig magyar költőtől. 
Tehát valamennyi résztvevő /összesen huszon-
két szavaló nevezett be/ kétszer lépett az ötta-
gú zsűri elé, melynek elnöke a Győri Nemzeti 
Színház művésznője, Gerbert Judit volt. A szín-
vonalas vetélkedést követően a zsűrinek egyál-
talán nem volt egyszerű dolga dönteni arról, kik 
is kerüljenek a legjobb hat díjazott versmondó 

mezőnyébe. Gerbert Judit zsűrielnök negyedik 
helyezettként szólította az iskola hangulatos kis 
kápolnájának /ahol a verseny zajlott/ oltára elé 
a szenci gimnazisták közül Simon Adriannát, 
aki a művésznőtől oklevelet és értékes könyvju-
talmat vehetett át. Ebben a komoly mezőnyben 
valóban csodálatos helytállásnak mondható 
Adri negyedik helye. De a többi szenci diáklá-
ny is eredményesen szerepelt. A zsűri külön 
is köszönetet mondott azért, hogy ebben az 
évben is becsületesen készültünk a versenyre, 
hogy ott voltunk magyar barátaink körében a 
szép szavakkal és gondolatokkal. Mi pedig 
ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet 
mondani vendéglátóinknak a szívélyes fogad-
tatásért, a rólunk való gondoskodásért, legfő-
képpen Sárközi Sándor igazgató úrnak. Azok-
nak a családoknak pedig, akik diákjainkat el-
szállásolták, hatványozottan köszönjük a ked-
vességet. Az óvári diáklányoknak pedig még a 
verseny másnapján való városkalauzolásért is 
köszönettel tartozunk. Reméljük, jövőre megint 
ott lehetünk a versmondó versenyen, magyar 
barátaink között. 

Mgr. Susla Béla

A szenci gimnazisták sikeres szereplése Mosonmagyaróvárott 

Barborke na seneckej vernisáži blahože-
lala politička Zuzana Martináková, ktorá 
si okamžite kúpila niekoľko jej obrazov. 
Umelkyňu podporil aj Spolok seneckých 
podnikateľov.

Na budapeštianskej súťaži Károlya Kósaroku 
boli študenti z Gymnázia s vyučovavím jazy-
kom maďarským A.M.Szencziho M. Szabóo-
vá, A. Czéreová, T. Olgyay a O. Világi. Okrem 
poznatkov pribudli študentom aj priateľstvá a 
známosti. V hlavnom meste Maďarska sa cí-
tili vynikajúco. Spokojná bola s úrovňou sú-
ťaže aj členka organizačného tímu  RÓZSA 
LENDHÁR. Študenti berú súťaž veľmi poctivo, 
pripravujú sa svedomite. Sme radi, že môže-
me u nás privítať takých šikovných žiakov - 
zdôraznila pre noviny Senčan.  (sb)

A szenci gimnazisták ismét ott voltak Buda-
pesten a Kós Károly Vetélkedőn
ÚJ ISMERETEKKEL GAZDAGODVA,  ÚJ BA-
RÁTOKRA TALÁLVA
Tavaszváráskor már több éve tartó hagyo-
mány, hogy Budapesten megrendezik a Kós 
Károly Vetélkedőt. Az erdélyi származású po-
lihisztor tiszteletére megtartott megmérettetés 
minden évben nemzetközi részvetelű, s nem 
volt ez másképpen az idén sem. Szlovákiából 
a seregszemle hagyományos résztvevője már 
több éve a Szenczi Molnár Albert Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium négytagú csapata. 
Most is ott voltunk a magyar fővárosban... Kós 
Károly erdélyi származású polihisztor, aki na-

gyon sok mindennel foglalkozott -- részletezi  
LENDHÁR RÓZSA, a rendezvény egyik moz-
gatóereje.
Tizenötödik éve rendezik meg a Kós Károly 
Vetélkedőt. Mit ad egy-egy ilyen rendezvé-
ny a diákoknak?
A gyerekek nagyon sok mindent megtanulnak 
a vetélkedőre készülődve. Megismerik Erdé-
lyt, különböző mesterségekkel ismerkednek, 
s ami nagyon fontos: betekintést nyernek Kós 
Károly ars poeticájába. Hogy milyen nagy tu-
dással rendelkezett, mekkora volt a kitartása, 
az igyekezete, ami mindenképpen példaérté-
kűként szolgálhat a mai fiataloknak. 
Kós Károly nagyon sok helyütt megfordult, 
bizonyára ez is sugallta, hogy a budapesti 
vetélkedő nemzetközi jellegűvé vált.
Természetesen. Kollégiumunkban vannak 
erdélyi gyerekek is, és Kós Károly Erdélyben 
született, Budapesten járt iskolába, majd vis-
szatért Erdélybe. Mi őt a miénknek is tekintjük, 
de nyugodtan mondhatjuk, hogy nemzetközi 
vonatkozásban alkotott. 
A szencieket meg azért hívják meg rendsze-
resen, mert egy temetőben nyugszik Kós és 
Szenczi Molnár Albert...
Egyrészt ezért, de azért is, mert Kós Káro-
ly Szenczi Molnár Albert sírjára készíttetett 

Študenti na súťaži v Budapešti
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Melodyk opäť na jazerá
V dňoch 28. a 29. apríla 2005 usporiadal spe-
vácky súbor Mestského kultúrneho strediska 
Melodyk vystúpenie v rámci výchovných kon-
certov pre materské a základné školy nášho 
mesta. Spoluúčinkovala tanečná skupina ZUŠ 
na Fándlyho ulici. 
Melodyk tak nadviazal na úspešnú minulo-
ročnú sezónu s počtom takmer 15 koncertov 
pre širokú verejnosť v rámci Seneckého leta. 
V sále MsKS to počas vystúpení vyzeralo ako 
v Národnom tenisovom centre počas televíznej 
Superstar. Výkony spevákov prítomné obecen-
stvo dostávali do správneho „varu“. Pieseň 
„Kým vieš snívať“, ale aj mnohé ďalšie spievala 
celá sála, takže potlesku a prejavu uznania ne-
bolo konca.
Pre túto letnú sezónu pripravil Melodyk nové 
pesničky a nové tváre. Ich vystúpenia môžete 
sledovať na pódiach Slnečných jazier každú 
stredu na juhu a každú nedeľu na severe.

(mh), foto: (kd)

Zo súťaží seneckých škôl 
- Regionálne kolo biologickej olympiády zo 
Zoológie pre žiakov v kategórii E bolo vyhrala 
na ZŠ J. G. Tajovského Veronika Kobelová.
- Regionálne kolo „Hviezdoslavov Kubín“ 
usporiadali na ZUŠ v Senci. Víťazi: .E. Baršváry-
ová (ZŠ J. G. Tajovského). N. Rummelová (ZŠ J. 
G. Tajovského). L. Fullová (ZUŠ Senec), D. Hartl 
(ZUŠ Senec), D. Poluchová (ZŠ Tomášov).
- Regionálne kolo pytagoriády sa uskutočnilo 
na ZŠ Mlynská  v Senci. Súťaže sa zúčastnilo 
z 20 škôl okresu Senec 220 žiakov. Úspešných 
riešiteľov bolo 50. V jednotlivých kategóriach 
vyhrali: Jakub Mikluš (ZŠ J.G. Tajovského),  
Krištof Kolembus (ZŠ J. G. Tajovského), Matej 
Molnár (ZŠ J. G. Tajovského), Filip Medvecký 
(Gymnázium A. Bernoláka, Senec)
- Regionálne kolo súťaže Gymnastický štvor-
boj na ZŠ J. G. Tajovského v Senci - dve z troch 
kategórií vyhrala ZŠ J.G. Tajovského Senec. 
- Na regionálne kolo súťaže vo vybíjanej (diev-
čatá) bolo druhé Gymnázium A. Bernoláka.
- Regionálne kolo biologickej olympiády pre 
kategóriu D bolo na ZŠ J. G. Tajovského v Sen-
ci. Víťazkou sa stala Monika Mentelová (ZŠ J. 
G. Tajovského).

Organizátorom a všetkým učiteľom, ktorí sa 
starali o úspešnú realizáciu súťaží, ďakujeme.
Úspešným riešiteľom,  žiakom a družstvám po-
stupujúcim do krajského kola blahoželáme.

(MŠÚ)

V dnešnej uponáhľanej dobe si viac ako inoke-
dy uvedomujeme dôležitosť výberu povolania. 
Chcem teraz vyzdvihnúť jedno, na ktoré sa za-
búda. Povolanie a poslanie matky a jej sviatok 
Deň matiek. 
Mesto, v ktorom žijem je mestom malých detí. 
Dennodenne ich stretávam, ako sa so svojimi 
mamičkami prechádzajú po „Lichnerke“. Mesto 
mládeže, ktorá mu dodáva svieži mladícky 
vzhľad. Veď toľko materských škôl, základných, 
stredných má máloktoré mesto. Je to vďaka 
mamám, ktoré sa rozhodli deti prijať.
Senecké deti si pre svoje mamičky a staré 
mamy pripravili pod vedením Ferka Podolské-
ho  hudobno-tanečný darček. Takýto darček 
dostávajú naše mamy od detí z Radosti od roku 
1990. V nedeľu 8. mája ho odovzdávali nielen 
mamám, babičkám ale i duchovným mamám, 
ktoré v hojnom počte zaplnili sálu kultúrneho 
domu. Po úvodnom vstupe najmladších spevá-
kov sa krásnym slovom prihovoril dekan senec-
kej farnosti Viliam Michalovič. Milo nás osviežil 
tanček mladších členov zboru, ktorý v rytme 
rock and rollu takmer roztancovali celý „kul-

turák.“ Vzťah k Ježišovi vyjadrili svojim triom 
speváčky Mária Podolská. Lucka Vojtková 
a  Miška Holeková.  Monika Vojtková za sprie-
vodu klavíra precítene interpretovala pieseň. 
Druhýkrát naše mamy roztancovali už mladé 
slečny rytmickým tancom a strhujúcou dynami-
kou. Obe choreografie pripravil sólista SĽUK-u 
Miloš Krajčí. Pieseň z biblického príbehu Princ 
egyptský zaspievali Elena Príbelská a Janka 
Katonová. Pri počúvaní piesne Mama v podaní 
Dávida Hartla zaslzelo nejedno očko  v hľadis-
ku. Dôstojným vyvrcholením celého programu 
bol 96 žalm „Zvestujte slávu pohanom“, ktorý 
spojil všetkých účinkujúcich i divákov do jed-
ného krásneho spoločenstva. Žalm zhudobnil 
Ján Krigovský. Spevácky ho prezentovali Emo 
Debnár, Ján Krigovský, Martin, Metod a Ferko 
Podolskí. Chcem poďakovať dobrým mamám 
za tieto deti, lebo bez dobrej mamy bo nebolo 
dobrých ľudí, bez dobrých ľudí by nebolo dob-
ré mesto. Malá poznámka na záver: škoda, že 
mesto na tento deň na „svoje“ mamy zabudlo 
kvetinkou. 

Karin Krigovská,  foto: (kd)

Radosť ďakovala všetkým matkám

KULTÚRA

So šéfom speváckeho zboru Radosť Fran-
tiškom Podolským.

Čo máte v zbore nové?
Teraz sme od januára nahrávali nové CD, kto-
rého názov by mal byť pravdepodobne Vláčik 
Tralaláčik. Je tam asi 14 veľmi milých, pekných 
pesničiek, ktoré budú spievať známi sólisti 
zo zboru, ako napríklad Dávid Hartl, Andrejka 
Szabová, Janka Katonová a ďalší. Texty pripra-
vila Mária Čechovičová a hudbu Marián Čurko, 
ktorý je známy svojimi nahrávkami zvučiek 
vo viacerých slovenských televíziách. CD bude 
určené skôr malým deťom.
Vysporadúvate sa s výmenou generácií...
Práve tento problém bol cítiť napríklad na po-
slednom koncerte. Mnohé dobré, už vyškolené 
hlasy nám odišli. Sú to väčšinou dievčatá, ktoré 
sa vydali alebo odišli študovať do zahraničia. 
Ale vyrastá nám mladá generácia, najviac za-
stúpených máme teraz spevákov od 8 do 10 
rokov. Čo je generácia, ktorá bude o dva roky 

pre zbor veľkým prínosom. 
Sťažil odchod viacerých spevákov prípravu 
koncertu ku Dňu matiek?
Tento koncert sa pripravoval za omnoho ťaž-
ších a náročnejších podmienok než obvykle. 
Niektorí to možno nezbadali, ale drvivá väčši-
na piesní, ktoré odzneli, boli nové. Tieto pes-
ničky sa učili deti úplne od základu. Vypočuli 
sme si tiež kritiku, že sme boli veľmi moderní 
a spievali veľa anglicky. Musím však povedať, 
že pre nás je potrebné mať repertoár aj v iných 
jazykoch, keďže chodíme reprezentovať mesto 
aj do zahraničia. A teší nás, že môžeme pomá-
hať deťom rozvíjať cudzie jazyky. 
A čo vás čaká najbližšie?
Naplno zaberáme s prípravou letného tábora 
- až do druhé júla, kedy odchádzame na dva 
turnusy na Jahodník. Už teraz pripravujeme 
program pre približne 200 detí. Bude sa o nich 
starať asi 30 mladých animátorov – dobrovoľní-
kov, ktorí vyrástli v našom zbore. 

(kd)

Spevácky zbor vo fáze generačnej výmeny
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Perla na seneckých vodách
Po desaťročiach socialistického a porevolučné-
ho devastovania Slnečných jazier betónovými 
krabicami prichádza skvost architektonické-
ho pojednania objektu pri vode. Ukážka ako 
z  učebnice sa objavuje síce neskoro, ale pred-
sa. Už zďaleka sa dá tušiť, že prírodné zastreše-
nie magicky priťahuje a prebúdza v človeku niečo 
pôvodné. Áno, bez pretvárky, je citlivo zasadený 
do priestoru, nie je rušivý, ako aj prístupová časť 
z pálenej tehly je prijemným privítaním.
Dispozícia stavby je prísne nepravouhlá, čo v in-
teriéri robí zázraky, umocnené, samozrejme, ma-
teriálmi a inými artefaktmi akoby priamo z prí-
rody. Stoj, noha! Kamkoľvek kráčaš, je drevo! 
Podlaha, zábradlie - čisté drevo… A návštevník 
sa nemusí obávať ani o pohodlie, pretože aj ruč-
ne vyrobené sedenia sú v pravom slova zmysle 
umeleckými objektmi. Akad. maliar Lubor On-
draš nenechal nič náhode a na slovenské pomery 
vznikla stavba, ktorej dávam hodnotenie - Perla.
Nedá sa nič robiť… teraz sa musíme len hanbiť 
za doteraz vybudované, napríklad hneď oproti… 
baráky s brizolitovou omietkou a o stovkách iných 
nehovoriac. Roky necitlivého prístupu nekompe-
tentných ľudí zanechalo spúšť, ktorá sa nedá len 
tak napraviť. Žiaľ, musím to tak povedať.
Reštaurácia Lobster bude ponúkať pohodu, 
na ktorú treba prísť osobne! Kontakt čisto s prí-
rodnými materiálmi dáva tušiť, že sa nejedná o 
nič lacné, priemyselné či umelohmotené. Inte-
riér?  Exteriér? … ani neviem, kde chcem byť, 
najradšej všade. 

Ing. arch. Peter Sedala

Tí, ktorí boli na seneckej súťaži vo varení gulášu 
prvý raz, zostali prekvapení. Juhom Slnečných 
jazier sa šírila hudba Melodyk-u alebo Senčan-
ky, vôňa rozmanitých verzií známej špeciality, 
pri dymiacich kotloch sa motali súťažiaci a ich 
fanúšikovia. Príjemný gurmánsky deň v krás-
nom prostredí jazier nenechal v sobotu 21. mája 
chladným žiadneho labužníka. Do súťaže, ktorú 
zorganizoval Spolok seneckých podnikateľov, 
sa nakoniec zapojilo až 52 družstiev. Boli medzi 
nimi firmy senecké aj cezpoľné, podnikateľské 
koalície, poľovníci, politici, kuchári z partner-
ského Parndorfu a Mosonmagyaróváru, mladí, 
starší, muži, ženy. Od deviatej do dvanástej bolo 
dosť času, aby zamiešali potrebné ingredencie 
a s varechou vykúzlili víťaznú dobrotu. Hoci sa 
mnohí tvárili, že sa prišli najmä zúčastniť, nebolo 
im všetko jedno. Pochvaľovali si však návštevní-
ci, ktorí mohli ochutnať z gulášu, z akého len 
chceli. Mali na výber. Niektoré takmer vyjedli 
skôr, než ich prišla degustovať hodnotiaca jury. 
Varilo sa zo všetkého – hovädzieho, bravčového, 
diviačieho, jelenieho, srnčieho, paprčiek, kostí... 
Podaktorí kuchtili s vopred danou receptúrou, iní 
popustili uzdu fantázii. Na jednom sa však zhodli 
všetci, každý guláš je vraj originál a nikdy sa ne-
podarí pripraviť presne ten istý. Špeciálnej cene 
primátora Karola Kvála za najoriginálnejší recept 
sa tešila dvojica, ktorá prítomných uisťovala, že 
svoj „nutričný guláš“ pripravila z nutrie. Odbor-
ná komisia hodnotila nielen chuť, ale aj ostatné 
zmyslové ukazovatele. Udelila prvých päť miest, 

ale najlahodnejší guláš malo podľa nej druž-
stvo Slobodného fóra. Víťazný pohár prevzala 
sama predsedníčka Zuzana Martináková. Aj keď 
moderátor Karol Polák starší vtipkoval, že ide 
zrejme o prvý predvolebný guláš, víťazi, rovna-
ko ako mnohí ďalší, sa rozhodli výhry venovať 
na chari ta tívne účely. Na dobročinné aktivity 
poputuje tiež výťažok z celého podujatia Spolku 
seneckých podnikateľov. (kd), foto: autor

O gulášové prvenstvo súťažilo 52 družstiev

SLNEČNÉ JAZERÁ
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Športové hry invalidov
Vlastné športové hry si v sobotu 14. mája zor-
ganizovala Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v Senci. V areáli 
ZŠ J.G.Tajovského v Senci súťažili muži i ženy 
v rôznych športových dispciplínach, pokiaľ im 
to zdravie dovolilo. Finančne tieto hry pomohol 
zabezpečiť Spolok seneckých podnikateľov. 
Ceny pre víťazov venoval Mestský úrad v Senci. 
Svojou účasťou nás poctil primátor Ing. Karol 
Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová, ktorí 
ceny víťazom slávnostne odovzdali. Verím, že 
zúčastnení boli spokojní. Podľa možností by 
sme chceli aj v budúcnosti pokračovať. 

Ľ. Bartošovičová, 
predsedníčka SZTP ZO č. 215, foto: (kd)

Mladí zdravotníci
Na ZŠ J.G.Tajovského bolo 6. mája rušno. 
Šestnásť hliadok mladých zdravotníkov z troch 
okresov (Senec, Pezinok a Malacky) si tu ove-
rovalo vedomosti o Červenom kríži, zdravotné 
vedomosti o liečivých rastlinách, ako aj  z prak-
tického poskytovania prvej pomoci a resusci-
tácii na modeli. Na  stanovištiach boli vopred 
pripravení figuranti s rôznymi realisticky zná-
zornenými zraneniami a rozhodcovia, vyškolení 
v SČK. Ďakujeme riaditeľke školy B. Venerča-
novej, sponzorom a sympatizantom  SČK, ktorí 
prispeli upomienkovými predmetmi a občer-
stvením na súťaž mladých zdravotníkov: COOP 
Jednota – Plecháč,  Sklad OZ – Kiss, Papiernic-
tvo Helena, SCR, Kníhkupectvo Lassú-Agárdy, 
Papiernictvo Varga, Tlačivá Labuda, Lumax- 
veľkoobchod s obalovým materiálom.
Cieľom súťaží je deti  a mládež motivovať, pre-
veriť ich odborné znalosti, praktickú priprave-
nosť a zručnosť v poskytovaní prvej pomoci,  
zdokonaliť prípravu na záchranu života a zdra-
via spoluobčanov. 

(red)

S Alexandrom Matlákom, predsedom ŠK 
SFM Senec – organizátorom turnaja „Okres  
Senec a jeho priatelia“. 

V minulých rokoch ste mali tendenciu kvanti-
tatívne nezvyšovať účastníkov turnajov, aby 
ste zachovali jeho kvalitu. Aké sú tendencie 
tento rok? Akým smerom pôjde turnaj ďalej?
Vo vlaňajšom ročníku sme mali osem mužstiev 
v ôsmich vekových kategóriách, plus dve doras-
tenecké kategórie ako deviatu. O turnaj je stále 
väčší záujem, museli sme odmietnuť viaceré 
kluby. V tomto roku bude 78 mužstiev v rovna-
kých vekových kategóriách ako vlani, čo je asi 
1560 detí, ktoré budú hrať futbal na ihriskách 
v Senci a okolí. Počas turnaja odohráme 171 
zápasov a dúfame, že tento ročník bude mať 
minimálne takú športovo – spoločenskú úroveň 
ako vlaňajší. 
Čo je optimálna športová úroveň?
Turnaj nie je organizovaný pre to, aby prišli 
len špičkové mužstvá. Pozývame a pohostíme 
mužstvá, ktoré s nami spolupracujú počas ce-
lého roku. A na odplatu vedia oni pozvať nás 
do športových hál, ktoré majú k dispozícii, 
alebo na podobné turnaje u nás a v zahraničí, 
ktoré organizujú oni. Čiže my sa v športovej ob-
lasti orientujeme na kluby, ktoré sa zaoberajú 
mládežou a s ktorými spolupracujeme už dlh-
šie obdobie.
Výnimočný nový účastník?
Prvýkrát tu bude talianske mužstvo z Neapola.
Veľmi sa tešíme na obnovenú spoluprácu s poľ-
skými mužstvami, hlavne s Widzevom Lodž. 
Podľa akých kritérií ste vyberali ihriská, 
na ktorých sa tento rok bude hrať?
Doteraz sme podujatie organizovali vždy tak, že 
finálové zápasy prebiehali na ihrisku vo Veľkom 
Bieli a zápasy v skupinách a o poradie prebie-
hali na ihriskách v okolitých dedinách. Pri  vý-
bere ihrísk by som sa chcel poďakovať staros-
tom obcí a predsedom jednotlivých futbalo-
vých klubov, ktorí turnaj už poznajú. V tomto 
ročníku máme možnosť hrať na ihriskách, ktoré 
sú bližšie k Sencu. Vyšli nám v ústrety v Novej 
Dedinke, Blatnom, Kráľovej pri Senci, Kaplne, 
Hrubom  Šúri, Kostolnej pri Dunaji, v Réci, čo 
je v podstate naše ihrisko. Zmena bude v tom, 

že finále podujatia budeme organizovať v ne-
deľu 26. júna v areáli Národného tréningového 
centra aj vďaka podpore zo strany jeho riaditeľa 
pána Keketiho. Vzhľadom k tomu, že generálny 
sekretár SFZ Dušan Tittel prijal pozíciu garanta 
celého podujatia. Veríme, že sa turnaja zúčast-
nia významné hráčske a trénerské osobnosti 
slovenského futbalu. Som presvedčený, že toto 
hodnotné športové zápolenie chlapcov – futba-
listov priláka našich  spoluobčanov do areálu 
NTC SFZ v Senci. Na umelej tráve sa budú hrať 
zápasy o piate miesto, na vedľajšom trávnatom 
ihrisku zápasy o tretie miesto a na hlavnom ih-
risku budú finálové zápasy. Čiže, keď to rýchlo 
a dobre počítam, tak v Senci by sa počas nede-
le malo odohrať 28 zápasov. Dá sa povedať, že 
dve tretiny klubov bude mať možnosť prezento-
vať svoje umenie v areáli NTC. 
Prečo sa nebude hrať vo Veľkom  Bieli?
Veľký Biel nechávame ako rezervné ihrisko 
pre prípad, že by nám niektoré z rôznych or-
ganizačných dôvodov vypadlo. Zvykli sme si 
každý rok nechávať jedného takéhoto „žolí-
ka“ k dispozícii. Prezentáciou finálového dňa 
v Senci chceme poukázať aj na masovosť nami 
organizovaného podujatia, aby mal divák mož-
nosť vidieť čo najviac malých  a mladých futba-
listov na jednom mieste.
To bude veľmi náročný víkend pre Senec. 
V sobotu karneval, v nedeľu finále mega-
turnaja. Čo všetko máte pre divákov v NTC 
pripravené?
Dá sa povedať, že dve výnimočné podujatia 
budú jeden víkend v Senci. Mám trocha oba-
vu o bezpečnosť detí, ktoré budú ubytované 
na ZŠ J.G.Tajovského. Verím tomu, že mestská 
i štátna polícia bude ochotná spolupracovať 
a pomôcť pri organizácii. Účastníci turnaja sa 
zúčastnia karnevalového sprievodu v sobotu 
večer, potom budú  privítaní primátorom mesta 
pred mestským úradom na oficiálnom otvore-
ní podujatia. Na všetky zápasy turnaja bude 
vstup voľný. Samozrejme, aj vstup na zápasy v 
NTC SFZ bude zdarma. Veríme, že v spolupráci 
s príslušnou komisiou MÚ v Senci pripravíme v 
priestoroch NTC SFZ v Senci pre účastníkov aj 
kultúrny program.  

(kd)

Finále megaturnaja prvýkrát v NTC

ŠPORT

Mladí záchranári pôsobili skutočne od-
borne. foto: (kd)

„Okres Senec a jeho priatelia“
Sobota 25.6.2005 
Starší dorast (ihrisko Nová Dedinka): Revúca, 
Kastela, Domino, SFM Senec
Mladší dorast (ihrisko Nová Dedinka): Kastela 
Velká Bíteš, ŠKP Devín, SFM Senec, Revúca
Starší žiaci A (Kostolná p.D.): V. Bíteš, Rača, 
Senj, Korzse, Radvaň, Domino, Myjava, SFM.
Starší žiaci B (ihrisko Hrubý Šúr): Námesto-
vo, ŠKP Devín, Levice, Waršava, Jupie Banská 
Bystrica, Labin, Trnava, SFM Senec.
Mladší žiaci A (Kaplna): Námestovo, Žiar n.H., 
Napoli, BFZ, Senj, Revúca, W. Lodž, SFM.
Mladší žiaci B (ihrisko Reca): ŠKP Devín, Ma-
lacky, Žiar n.H., BFZ, W. Lodž, Hranice, Rača, 
SFM Senec.
Prípravka A (ihrisko Kráľová p.S.): Velké Meziří-
či, Malacky, Labin, Galanta, Hranice, Nitra, Slo-
van, SFM Senec, Revúca, W.Lodž., Námestovo
Prípravka B (ihrisko Kráľová p.S.): Trnava, 
Korzse, Malacky, Galanta, Hranice, Slovan, Nit-
ra, SFM Senec, BFZ, W.Lodž., ŠKP Devín.

Prípravka C (ihrisko Blatné): Malacky, PVFA, 
Žiar n.H., Hranice, Nitra, Trenčín, V.Meziříči, SFM 
Senec, W.Lodž, Jupie B.B., Levice, Dukla BB.
Pusinky (ihrisko Blatné): Malacky, PVFA, Nitra, 
Trenčín, Radvaň, Domino, SFM Senec.

Nedeľa 26.6.2005 (8.00-16.00 h) NTC Senec
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Iniciátorom májového futbalového turnaja mes-
ta Senec bol klub GaFuGa. Spolu s ním hrali 
viac či menej ambiciózne tímy firiem El-tras, 
ELV Produkt, a.s., Stavrem, Kafilérie, a.s. Prvé 
miesto napokon získali futbalisti spoločnosti 
Topor – Kvál, no víťazom sa podľa účastníkov 
stali všetky zúčastnené mužstvá a ich priazniv-
ci. Futbalové umenie mohli ukázať aj tímy Spol-
ku seneckých podnikateľov a Mestského úradu 
v Senci. Obe však v závere bojovali o čestné 
miesta na chvoste rebríčka. Mužstvu Mesta 
Senec nakoniec veľmi nepomohlo ani zdravé 
jadro, zložené z mestských policajtov. 
Športový 6. máj mal na ihriská Národného tré-

ningového centra v Senci pritiahnuť pracovní-
kov seneckých firiem, ktoré si však mohli na 
turnaj pozvať troch hostí. Tak sa stalo, že fut-
balista občas na tráve narazil aj na bývalého 
slovenského reprezentanta a iného majstra. Pri 
guláši sa však na výsledky a neraz aj výkony 
zabudlo. 
Futbalový klub GaFuGa zorganizoval turnaj, 
aby sa naplnilo heslo „Spojme sa pre futbal“. 
Podujatie je podľa klubu dobrou príležitosťou, 
aby sa ešte viac zlepšili a upevnili priateľské 
vzťahy medzi Senčanmi. Organizácia prebeh-
la pod záštitou primátora mesta Senec Karola 
Kvála. (kd),  foto: autor

Senecké firmy na spoločnom turnaji

Futbaloví víťazi z firmy Topor - Kvál. 

Ocenenie za výkony mestského úradu 
prevzal Tibor Časný.

Piatok 24. jún 2005
Veľké pódium
18.00    Senčanka / dychová hudba

Sobota 25. jún 2005 
18.00    Sprievod masiek / začína pri amfiteátri
                Prvýkrát v sobotu!

Dychová hudba MV SR, mažoretky Kleopatra z Bratislavy,
vláčik Senecký Express, sprievod koní a zbrojnošov, historický šerm 
Bojník, Gajdošské združenie, hromadné masky zo základných škôl, 
futbalové družstvá detí, Pouličné divadlo – Maskuzani.

Malé pódium
16.00    Deti z okresných škôl / kultúrny program
17.00    Baba Jaga / divadlo MASKA
18.30    Majster N / súťažno – zábavný program pre deti
20.00    CLUB 84 / hudobná skupina hrá do tanca

Veľké pódium
13.00    ESO,  Radosť, ZUŠ, SZUŠ, MELODYK / kultúrne skupiny
15.00    Feelme / hudobná skupina – filmové a televízne motívy
16.00    Ingola / speváčka
16.30    Babylon / hudobná skupina
18.30    Grupo Caliente / latinsko-americké tance
19.30    Ocenenie najkrajších masiek
20.30    Metalinda / hudobná skupina
22.00    Diskotéka / Rádio Okey
Program uvádza Richard Vrablec / www.zabavac.sk

Pešia zóna
Senčanka / dychová hudba
Šarfianka / dychová hudba

Atrakcie
súťaž o najkrajšiu hromadnú masku, o najmilšiu rodinnú masku,
o masku z najväčšej diaľky, o najoriginálnejšie oblečenie personálu 
v reštauráciách, kaviarňach, predajniach v Senci, jazda na koňoch, 
tuning zraz / www.tuningklub.sk, www.gregi.net, maľovanie
po tvári, požičovňa karnevalových masiek
Jún 2005    Výstava fotografií Karneval / Galéria MsKS

Tento dokument bol vyprodu kovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva.
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AMFITEÁTER SENEC
Začiatok filmových predstavení je od 2. do 18. 
júna 2005 o 21.00 h, od 19. júna 2005 o 21.30 h.

1. nedeľa LETEC
Neuveriteľný životný príbeh legendárneho fil-
mového režiséra a podnikateľa. 
USA/JAP MN 15 170 min. Vstupné: 80 Sk

2. štvrtok JEHO FOTER, TO JE LOTOR !
Rodina je tvoja najväčšia pohroma. Film za-
znamenal obrovský divácky úspech, prekonal 
historický rekord v návštevnosti. Hrajú Robert  
De Niro, Ben Stiller, D. Hoffman, B. Streisand.
USA MP 120 min. Vstupné: 60 Sk

3. piatok ROBOTI
Z doby ľadovej do doby plechovej. Animovaný 
celovečerný film – odohrávajúci sa v čarov-
nom, úplne mechanickom svete, obývanom 
výhradne bytosťami s umelou inteligenciou.
USA MP 89 min. slov. dabing Vstupné: 60 Sk

4.-5. sobota - nedeľa
TEAM AMERICA: SVETOVÝ POLICAJT
Prvý akčný bábkový film preslávených tvorcov 
seriálu SOUTH PARK. Film je natočený s báb-
kami veľkosti záhradných trpaslíkov je plná 
výbuchov a pouličných bitiek.
USA MN 15 107 min. Vstupné: 60 Sk

6. pondelok POFAJČÍME UVIDÍME
Dvaja kamaráti – Harold a Kumar zažijú naj-
bláznivejšiu noc svojho života v tejto svižnej a 
originálnej teenagerskej komédii.
USA/KAN/NEM. MP 88 min. Vstupné: 50 Sk    

7. utorok MILLION DOLLAR BABY
Mladí nádejní boxeri – odstrkovaná dcéra, ale 
húževnatá. Oscarová dráma, so 4 ocenenia-
mi. Najlepší film, réžia, herečka a herec vo 
vedľajšej úlohe.
USA MP 132 min. Vstupné: 60 Sk

9. štvrtok SNOWBOARĎÁCI
Majú šestnásť rokov a môžu vyraziť na svoju 
prvú skutočne pánsku jazdu, týždeň na ho-
rách, kde si budú užívať, ako sa len dá.
ČR MP 95 min. Vstupné: 60 Sk

10. piatok NENÁVISŤ
Americká študentka je vystavená záhadnému 
prekliatiu, ktoré spôsobuje strašnú nenávisť a 
následnú smrť obetí... Horor.
USA/JAP. MN 15 91 min. Vstupné: 50 Sk

11.-12. sobota – nedeľa
XXX: NOVÁ  DIMENZIA                                                                                         
Ďalšie nebezpečné akcie agenta XXX. Akčný 
film.
USA MP 110 min. Vstupné: 60 Sk

13. 14. pondelok – utorok SLNEČNÝ ŠTÁT
Pred filmom krátka rozprávka pre dospelých 
o strastiach duše a špirituse v podaní Sta-
na Dančiaka. Príbeh o kamarátoch, ktorí sa 
jedného dňa ocitnú bez práce – neúspechy i 
úspechy. Hrajú: Cs. Kassai a ďalší.
SR/ČR MP 95 min. Vstupné: 60 Sk

16. 17. štvrtok – piatok KRUH 2
Strach uzatvára kruh. 
USA MN 111 min. Vstupné: 60 Sk

19. nedeľa CONSTANTINE
John Constantine bol v pekle. A vrátil sa. Mys-
teriózny thiller. V hlavnej úlohe: K. Reeves.
USA MN 120 min. Vstupné: 60 Sk

20. pondelok BUĎ COOL
John Travolta sa vrhne do hudobnej branže, 
zapletie sa s ruskou mafiou, s rôznymi gang-
sterskými skupinami.
USA MP 118 min. Vstupné: 65 Sk

21.utorok ROMÁN PRE ŽENY
Nová komédie Filipa Renča, podľa scenára 
Michala Viewegha.. Film je založený na origi-
nálnej situačnej komike a vtipných dialógoch.
ČR MP 100 min. Vstupné: 60 Sk

23. 24. štvrtok-piatok
STAR WARS: EPIZODA III. – POMSTA SITHOV
Nech ťa sila sprevádza! Film Georga Lucasa.
USA MP 130 min.  Vstupné: 65 Sk

25. -26. so – ne KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
O krížovej výprave očami mladého rytiera, kto-
rý odchádza na kraj sveta bojovať za svoj ide-
ál. Od režiséra filmu „Gladiátor“ Ridley Scott.
USA MP 145 min.  Vstupné: 65 Sk

27. - 28. po - ut KAMEŇÁK 3
Pokračovanie úspešnej komédie Z. Trošky. 
ČR MP 90 min.  Vstupné: 60 Sk

30. štvrtok PAPARAZZI
Neodbytný bulvárny fotograf ohrozí život sláv-
neho herca a jeho rodiny. Thriller.
USA MP 15 84 min.  Vstupné: 60 Sk

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac jún 2005

Spoločenská kronika
Narodili sa
Matej Garaj, Daniela Bujňáková
Matúš Žemla, Peter Císar, Lukáš Polák, 
Nina Bekešová, Edina Laky, Viktor Blaščák
Michaela Dovalovská, Sebastián Michalek
Alica Szárazová, Laura Skuráková
Jasmin Gašparíková, Timotej Glonec
Róbert Hajduk, Dominika Vadovičová
Tomáš Bottlík, Martina Ďurovková
Alex Rác, Dávid Oravec

Manželstvo uzatvorili
František Michalek – Alena Fischerová
Tomáš Sabo – Monika Gombkőtőová
Ondrej Matlák – Karin Čengelová
Daniel Chovanec – Mgr. Marcela Nevedelová
Ivan Faban – Adriana Pappová
Tomáš Hluško – Radka Longauerová
Jaroslav Frčo – Katarína Bolgáčová
Július Gyalog – Katarína Čerchlová
Norbert Varga – Kristína Szulányiová
Ing. Ľuboš Šulan – Beáta Múcsková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Margaréta Sekerková (60)
Bernadeta Paulechová (65)
Eva Fialová (70)
Ing. Vladimír Kopecký (75)
Mária Martišová (75)
Terézia Marculincová (80)

Klub dôchodcov 
Anna Czéreová (75)
Eva Fialová (70)
Rudolf Krchňák (70)
Margaréta Sekerková (60)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215 v Senci
Viktor Robínek (50)
Karol Macho (60)
Karol Horváth (80)
Júlia Brezovská (85)

Navždy nás opustili
Oto Nagy (1963)
Štefan Szulányi (1930)
Verona Konečná (1916)
Jozef Kubicsek (1926)
Judita Gálová (1929)
Katarína Šavelová (1929)

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, 
priateľom a známym 
za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary 
pri poslednej rozlúčke 
s tragicky zosnulou 

Juditou Gálovou, rod. Tóthovou.

Smútiaca sestra a rodina

SENČAN  JÚN/2005
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