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

Sprístupnili vzácny senecký oltár
Obnovený senecký oltár Božieho hrobu, ktorý sa nachádza v rímsko-katolíckom kostole
v Senci, slávnostne sprístupnili 5. novembra
2005. Na reštaurovaní sa podielali firmy tak
domáce, ako aj z Čiech a Maďarska. Expertízu vypracovala a reštaurovanie usmerňovala

expertka na sakrálne pamiatky Mgr. Elena Sabadošová. Hlavným reštaurátorom oltáru bol
akademický sochár Ladislav Čerba.
(red)
Viac sa o oltári dočítate na s. 14.

Stretnite sa s primátorom
Primátor Senca Karol Kvál pozýva všetkých
Senčanov na spoločné stretnutie. Na
takzvanej „Hodine otázok“ sa ho môže každý, kto prejaví záujem, spýtať na čokoľvek,
čo súvisí s vedením samosprávy. Horúce
kreslo začína 24. novembra 2005 o 18.00 h
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
(red)

Kto bude športovcom
roka?
V januári ocení Mesto Senec najlepších
seneckých športovcov a športové kluby za
rok 2005. Komisia kultúry, športu a rozvoja
vzdelávania vyzýva širokú seneckú verejnosť, aby posielala návrhy na kandidátov,
ktorí si v tomto roku miesto na prestížnom
zozname vybojovali. Nominácie s odôvodnením môžete zasielať do 9.12.2005 na
Mestský úrad Senec, Mierové nám.8, 903
01 Senec. Ďakujeme
(red)

Zberný dvor
komunálneho odpadu
pre obyvateľov Senca v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva smerom na
obec Reca, berie odpad do 30 kg

ZDARMA
pondelok – piatok 8.00 - 16.00 h
sobota
8.00 - 14.00 h
Pozor! Ak si nedokážete odviesť rozmerný
odpad na zberný dvor sami, mestský úrad
ponúka možnosť odvozu za minimálny poplatok. Volajte tel.0911 053 634.

Zrekonštruovaný oltár Božieho hrobu si môžete naživo pozrieť v Rímsko-katolíckom
kostole sv. Mikuláša v Senci. Pohľad stojí zato.

Peter Szabo: Budova MsKS zmení svoju tvár
Pravidelní návštevníci Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Senci si musia
myslieť svoje. Len za posledné obdobie sa
zázračne obnovili priestory Mestskej knižnice v Senci, vznikla Galéria na poriadanie
výstav, skultúrnila sa spoločenská rokovacia miestnosť, sociálne zariadenia konečne
naplnili význam názvu tejto inštitúcie. To
však nie je všetko. Vedenie MsKS splieta
odvážne plány kompletnej obnovy a rozšírenia „kulturáku“. O renovácii a vybudovaní
nadstavby budovy MsKS hovoríme s jeho
riaditeľom Petrom Szabom.
Budovy typu MsKS vnímame ako nutný relikt socialistického režimu, ktorý si žije svoju staromódnu existenciu ďalej. Vy ste sa
odhodlali pustiť do totálnej rekonštrukcie.
Prečo?
„Kulturák“ ju potrebuje už len z vizuálneho hľadiska. To vidí každý človek, ktorý prechádza

okolo alebo ho navštívi. Technické, ale aj kultúrne vybavenie už je zastaralé. Čím ďalej, tým
potrebuje mesto rekonštrukciu budovy viac,
pretože do budúcna by sa mohla dostať do
vážneho havaríjneho stavu. Rozhodli sme sa
preto vypracovať projekt komplexnej obnovy
a nadstavby MsKS, ktorým sa uchádzame o
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. Projekt počíta s rekonštrukciou, nadstavbou, renováciou kinového zariadenia, vybudovaním kompletného servisu so
šatňami a bufetom. V nadstavbe plánujeme
rozšíriť umeleckú činnosť. Rátame s tým, že
Mesto Senec sa bude rozrastať, a preto by sa
v tomto stave stal „kultúrak“ časom nevyužiteľný. Rekonštrukcia všetko zmení. Z budovy
MsKS urobíme kultúrno-spoločenský stánok,
pretože využívať ho len na kultúrne účely by
bolo obmedzujúce, ale aj ekonomicky neúnosné.
Pokračovanie na s. 5
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O najkrajší vianoční výklad
Redakcia mestských novín Senčan vypisuje súťaž o najkrajší vianočný výklad. Kto
rý prevádzka alebo predajňa tradičný titul
získa, rozhodne komisia zložená zo zástupcov redakcie a podnikateľskej komisie.
redakcia

Burza práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Pezinku, pracovisko Senec, referát EURES, dáva do pozornosti Medzinárodnú
burzu práce, ktorá sa na Slovensku uskutoční štvrtýkrát v dňoch 9 a 10. novembra
2005 v Banskej Bystrici. Cieľom Medzinárodnej burzy práce je ponúknuť pracovné
miesta občanom SR v Európskej únii a prezentovať zahraničné firmy a zamestnávateľov z krajín EÚ.
(red)

Vodičák na počítač
Možno ste už v rádiu či v televízií počuli
o získavaní certifikátov ECDL. Čo vlastne
znamená táto skratka? Pochádza z anglického pomenovania „vodičský preukaz
na počítač“ – „European computer driving
licence“. Je to medzinárodne uznávaný
certifikát základných zručností pri práci s
počítačom, ktorý dosiahnete absolvovaním kurzu zloženého z modulov ako sú:
základy informačných technológií, práca
s počítačom a správa súborov, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, databázový
systém, elektronická prezentácia a informácie a komunikácia.
Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti ponúka všetkým zamestnancom samospráv na území tohto kraja získať spomínaný certifikát. V rámci projektu s názvom „IT
región“ pilotne obdrží certifikát ECDL 600
zamestnancov verejnej správy. Projekt bol
podporený z Európskeho sociálneho fondu. Jeho cieľom je predovšetkým vybudovanie IT regiónu, ktorý bude efektívne využívať informačné technológie, a tak zvyšovať svoju vedomostnú i technickú úroveň.
Ako sa dá vybudovať IT región? Pilotne
bude vyškolených 600 zamestnancov verejnej správy, ktorí následne budú schopní
využívať ponuky ďalšieho projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Virtuálna
akadémia pre verejnú správu“ a vzdelávať
sa prostredníctvom e-learningu v ďalších
oblastiach ako sú cudzie jazyky, acquis
communautaire Európskej únie, projektový manažment a pod.
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie, týkajúce sa vzdelávacieho kurzu.
Samotné spustenie kurzu Bratislavský samosprávny kraj plánuje vo februári 2006.
Informačné technológie idú dopredu – dopredu musí ísť aj naša samospráva. Iste
všetci chceme, aby išli ruka v ruke pre našu
kvalitu života.
(red)

Regionálne voľby sú 26. decembra 2005
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa
uskutočnia v sobotu 26 . novembra 2005. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do
22.00 h. Voliči si budú môcť zakrúžkovať meno
jedného kandidáta na predsedu samosprávneho kraja a štyroch kandidátov na poslancov
Zastupiteľstva samosprávneho kraja. V prípade, že v prvom kole nebude župan zvolený,
druhé kolo volieb sa uskutoční 10. decembra
2005.
V mestských novinách uverejňujeme zoznam
volebných okrskov, zmena od posledných
volieb nastala v okrsku č. 4, ktorého voliči už
nebudú voliť v Školskom klube na Pribinovej,
ale v Školskom klube na Sokolskej.
V prípade, že sa vodič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú
schránku. Takúto požiadavku prosíme nahlásiť na Mestskom úrade v Senci (evidencia obyvateľstva, vchod č. IV, č. dverí 20).
Do 1. novembra 2005 mal každý voliť obdržať
do schránky Oznámenie o čase a mieste kona-

nia volieb. Ak ste takéto oznámenie neobdržali
alebo na ňom boli uvedené zlé údaje, môžete
sa informovať na Mestskom úrade v Senci, na
oddelení evidencie obyvateľstva.
V zmysle § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o
doplnení Občianskeho súdneho poriadku a
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec, ktorým sa ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov v meste Senec
počas volebnej kampane, Mesto Senec na
účely volebnej kampane vyhradilo plochu na
mestských stojanoch, určených osobitne na
tento účel na Námestí 1. mája.
Každá kandidujúca politická strana alebo
koalícia a nezávislý kandidát si môže vylepiť
predvolebný plagát na mestskom stojane na
Námestí 1. mája o rozmere 1m x 1m.
Na iných výlepových plochách je zakázané
vylepovať predvolebné plagáty.
(red)

Kedy a kam k seneckým volebným urnám?
Volebné okrsky a volebné miestnosti na území mesta Senec pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 26. novembra
2005.
Volebný okrsok č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Jánošíkova, Liptovská, Novomeského,
E.B.Lukáča, J.Smreka, Pri Striebornom jazere, M.Urbana
Volebná miestnosť: Združená stredná škola,
Kysucká ul. 14, Senec

Volebný okrsok č. 7
Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám.l.mája, Turecká
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, Námestie l. mája č. 2, Senec
Volebný okrsok č.8
Ulice: Hurbanova , Kollárova
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, Nám.l.mája č. 2, Senec

Volebný okrsok č. 2
Ulice: Bratislavská, Baničova, Ľ.Fullu, Záhradnícka, Žarnovova
Volebná miestnosť: Združená stredná škola,
Kysucká ul. 14, Senec

Volebný okrsok č. 9
Ulice: Svätoplukova č. 59 - 91 a 28 - 78, Hviezdoslavova, Chalupkova, A.Sládkoviča,Žitavská, Fándlyho, Inovecká
Volebná miestnosť: Základná škola, Tajovského ul č. 1, Senec

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

Volebný okrsok č. 10
Ulice: Sokolská, Tajovského, Vajanského,
Športová, Priemyselná, B.Bartóka, Letná
Volebná miestnosť: Základná škola, Tajovského ul. č. 1, Senec

Volebný okrsok č. 4
Ulice: Košická, Pribinova, Horný dvor
Volebná miestnosť: Školský klub, Sokolská
ul., Senec

Volebný okrsok č. 11
Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP,
Hollého, Rybárska
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova ul. č. 69, Senec

Volebný okrsok č. 5
Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám.
A.Molnára, Robotnícka,
Vinohradnícka, Fr.Kráľa, Tehelná, Trnavská
Volebná miestnosť: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie A.Molnára č. 2, Senec
Volebný okrsok č. 6
Ulice: J.Jesenského, Šafarikova, A.Dubčeka,
A.Hlinku, J.Farkasa, J.Csermáka, J.Murgaša
Volebná miestnosť: Základná škola s vyučovac. jazykom maď., Nám. A. Molnára č. 2,
Senec

Volebný okrsok č. 12
Ulice: Vodná, Štefanikova, Dúhova, Slnečná,
Jasná, Kvetná, Mlynská, Vrbenského, Fučíkova, Rosná, Boldocká c., Jarná, Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Šamorínska, Železničná
Volebná miestnosť: Základná škola, Mlynská
ul. č. 50, Senec
Volebný okrsok č. 13
Ulice: m.č. Svatý Martin,
Volebná miestnosť: Materská škola, m.č.
Svatý Martin
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Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
1. Vladimír Bajan, Ing., 45r., ekonóm, Nezávislý kandidát
2. Ján Cuper, Doc.,JUDr.,CSc., 59r., vysokoškolský pedagóg, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená SNS
3. David Dvořák, Ing., 30r., podnikateľ, Občianski liberáli
4. Rudolf Martančík, JUDr., 60r., právnik,
ÚSVIT
5. Viliam Mokráň, Ing., 47r., stavebný inžinier,
Kresťanská ľudová strana
6. Karol Ondriaš, DrSc.,RNDr., 53r., poslanec

NR SR, Komunistická strana Slovenska
7. Ľubomír Roman, Mgr.art., 61r., predseda
Bratislavského samosprávneho kraja, Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia
nového občana, Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana,
Strana zelených na Slovensku
8. Ivan Švejna, Ing., 40r., ekonóm, Hnutie
Vpred
9. Peter Tatár, MUDr.,CSc., 52r., lekár, Občianska konzervatívna strana
10. Andrej Trnovec, RNDr., 42r., riadiaci pracovník, Slovenská ľudová strana

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva BSK
1. Gabriel Agárdy, Ing., 55r., elektroinžinier,
Slovenská demokratická a kresťanská
únia, Aliancia nového občana, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció
Pártja, Demokratická strana, Strana zelených
na Slovensku
2. Matej Biskupič, Ing., 61r., podnikateľ, Slovenská národná strana
3. Rastislav Blaško, Mgr., 34r., šéfredaktor vydavateľ, Nezávislý kandidát
4. Ladislav Cingel, Ing., 55r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Roman Conorto, 38r., zamestnanec NR
SR, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,
Zjednotená Slovenská
6. Terézia Čeligová, 67r., dôchodkyňa, Občianska konzervatívna strana
7. Daniel Čelko, Ing., 45r., manažér, Hnutie
Vpred
8. Pavol Čičmanec, JUDr., 60r., advokát, Slovenská národná strana
9. Emese Dobošová, MUDr., 50r., zubná lekárka, SMER - sociálna demokracia,
Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
10. Vojtech Dolinský, 70r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
11. Rezsö Duray, 51r., elektrotechnik, Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia
nového občana, Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana,
Strana zelených na Slovensku
12. Jozef Elšík, Ing., 49r., obchodný riaditeľ,
Nezávislý kandidát
13. Imrich Füle, 41r., živnostník, Slovenská
demokratická a kresťanská únia,
Aliancia nového občana, Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalíció Pártja, Demokratická strana, Strana zelených na Slovensku
14. Ladislav Gál, 59r., samostatný referent,
Komunistická strana Slovenska
15. Štefan Hajduch, RSDr., 56r., starosta

Z diára vedenia mesta
-

športový deň zamestnancov
kolaudácia v Dalkii Senec
stretnutie s Čínskym veľvyslancom
zasadnutie Regionálneho združenia
Podunajsko
- preteky Senecká regata
- privítanie bežcov Svetového behu

obce, SMER - sociálna demokracia,
Slobodné fórum, Hnutie za demokraciu
16. Peter Kopecký, PhDr.,CSc., 50r., vysokoškolský pedagóg, Hnutie Vpred
17. Gabriela Mačaiová, PaedDr., 56r., pedagóg, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská
18. Ján Nádašský, RNDr., 60r., pedagóg,
Kresťanskodemokratické hnutie
19. Štefan Nesmeri, 59r., starosta, Slovenská
národná strana
20. František Podolský, 49r., bezpečnostný
technik, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Štefan Pomichal, Ing., 40r., poľnohospodársky inžinier, Slovenská demokratická
a kresťanská únia, Aliancia nového občana,
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció
Pártja, Demokratická strana, Strana zelených
na Slovensku
22. Silvia Poórová, 41r., živnostník, SMER sociálna demokracia, Slobodné fórum,
Hnutie za demokraciu
23. Katarína Smiešková, Ing., 46r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
24. Eduard Smolen, 40r., živnostník, Slovenská národná jednota
25. Mikuláš Sysák, Ing., 25r., redaktor, Komunistická strana Slovenska
26. Peter Szabo, Mgr., 42r., riaditeľ MsKS,
SMER - sociálna demokracia, Slobodné
fórum, Hnutie za demokraciu
27. Július Šimboch, 48r., živnostník, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko,
Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená
Slovenská národná strana
28. Michal Tinák, JUDr., 53r., právnik, Misia
21 - Nová kresťanská demokracia
29. Pavel Trpiška, 67r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
30. Jozef Zrnek, Mgr., 57r., spisovateľ, Nezávislý kandidát
-

zasadnutie mestskej rady
zasadnutie mestského zastupiteľstva
jednanie so zástupcami SE
jednanie so zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ohľadom investičných zámerov
- zasadnutie ZMOS-u v Senci, sekcie cestovného ruchu
- sľub okrskových komisií volieb 2005

Nový cyklochodník
zo Senca do Hamuliakova
Od októbra sa môžu cykloturisti vydať na novú
trasu. Slávnostne otvorený cyklistický chodník
Hamuliakovo – Senec im poskytuje množstvo
variácií na cyklopotulky do okolia. Rovinatý terén zaručuje možnosti využitia aj menej zdatným turistom, relatívne vysoká hustota obcí
prináša príležitosti pre zastávky a oddych. V
obci Hamuliakovo, pri brehu Hrušovskej vodnej zdrže, je cyklistický chodník napojený na
najznámejšiu a najfrekventovanejšiu cyklistickú cestu v Európe – „Dunajská cyklistická cesta“ (z Čierneho lesa v Nemecku k Čiernemu
moru v Rumunsku).
Trasa má tvar kríža s napojením do troch
hlavných križovatiek. Hlavný ťah vedie severo-južným smerom zo Senca na juhozápad
cez Veľký Biel, Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji. Tu zatáča na juh a cez Zálesie vedie do
Malinova, kde sa z neho odpája odbočka do
Tomášova. Hlavná trasa pokračuje ďalej do
Mostu pri Bratislave, kde je ďalšia križovatka s
pripojením na mestskú časť Bratislava –Vrakuňa. Hlavný cyklistický chodník ďalej pokračuje
cez Studené do Dunajskej Lužnej, Kalinkova a
Hamuliakova.
Takto trasovaný cyklistický chodník má niekoľko podstatných výhod. Jeho hlavná časť spája
cyklistickú magistrálu na Podunajskej hrádzi s
Malokarpatskou trasou bez toho, aby priamo
prechádzala Bratislavou. Umožňuje cyklistom
vyhnúť sa preplneným miestam v hlavnom
meste. Jeho dôležitou súčasťou je pripojenie
na mestskú časť Bratislava – Vrakuňa, lebo
umožňuje lepší prístup pre Bratislavčanov,
ktorí nepreferujú jazdu po preplnenej hrádzi.
(red)

Pre zamestnávateľov okresu
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Odbor služieb zamestnanosti, pracovisko
Senec, oznamuje všetkým zamestnávateľom
v územnom obvode, že nahlásené voľné pracovné miesta máte možnosť bezplatne zverejniť na internete prostredníctvom úradu.
Ďalej vám ponúkame bezplatné sprostredkovanie zamestnancov s osobitným dôrazom
na vaše požiadavky na konkrétnu pracovnú
pozíciu, seriózny, spoľahlivý a pružný výber
vhodných kandidátov z evidencie uchádzačov
o zamestnanie resp. z evidencie záujemcov o
zamestnanie.Viac na Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny v Pezinku, Odbor služieb zamestnanosti, pracovisko Senec, Hurbanova
21, alebo na tel.č. 02/ 40 20 20 11.

Hľadáte zamestnanie?
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Odbor služieb zamestnanosti, pracovisko
Senec oznamuje širokej verejnosti, že svoje
služby poskytuje aj záujemcom o zamestnanie. Záujemca o zamestnanie môže byť každý
občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie je
vedený ako uchádzač o zamestnanie.
Viac na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
v Pezinku, Odbor služieb zamestnanosti, pracovisko Senec, Hurbanova 21, alebo na tel.č.
02/ 40 20 20 11.
(red)
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DOKEDY?

Dymová príchuť
Zdravím vás, redakcia Senčan,
pred cca 10 minútami, pri príchode domov,
som bol potešený zamorením okolia spaľovaním v susedskej záhradke. Mali sme jedno
okno pootvorené počas dňa s pocitom, že
nám ešte zubaté slnko prevetrá byt. Stal sa
opak. Dymová príchuť v celom interiéri. Ďakujem susedom za ich ego. Posielam vám napochytro realizované zábery krásneho dymu,
dnes v podvečer 11.10.2005 okolo 16.30 h
vaše veľké avízo ZBERNÝ DVOR KOMUNÁLNEHO ODPADU je asi málo zrozumiteľné pre
poniektorých ctených spoluobčanov.
S pozdravom P. Michalič

Dymový pozdrav od suseda...

Čistejšie cintoríny
O seneckých cintorínov sa viedli neustále polemiky. Na pranier si občania brali často ich
čistotu. Po nedávnych opatreniach mestského
úradu sa prejavili prvé výsledky.
Mesto Senec sa odhodlalo prijať pracovníkov,
ktorých hlavnou náplňou sa stala práve údržba miesta posledného odpočinku našich príbuzných. Noví zamestnanci kosia, čistia cintorín od odpadkov, zametajú. Behom prvých
dní vyniesli 50 fúr odpadkov. Čistotu cintorínov mala zvýšiť aj výmena nádob na odpadky.
Miesto veľkých kontajnerov sem úrad objednal 10 menších nádob. Doposiaľ vozili ľudia na
cintorín haraburdy najmä stavebného pôvodu,
medzi iným i záchodové misy či umývadlá.
Takýmto spôsobom sa im znemožní zneužívať toto miesto. Budúci rok plánuje mesto na
zveľadenie cintorína ďalšie investičné akcie.
Uvažuje sa o výstavbe chodníkov a novej urnovej stene.
(kd)

Štvorročný odpočet seneckých poslancov
Funkčné obdobie poslancov Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) čochvíľa končí. Tej krajskej samosprávy, ktorá v novodobých, demokratických dejinách Slovenska
bola prvá, zakladajúca samosprávu vyššieho
územného celku (VÚC). Vznik nie je náhodný
– vstupom do Európskej únie sú vyžadované
od nás kroky, ktoré demokraticky zmýšľajúca
krajina musí urobiť. VÚC je teda akýmsi samosprávnym protipólom štátnej správy, kde
všetko je dovolené, čo zákon nezakazuje. U
štátnej správy je to opačne.
Aj v tomto duchu uplynulo štvorročné obdobie
seneckých poslancov v BSK. Štyri roky sme
Vás, ctených seneckých občanov, zastupovali
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia
v Zastupiteľstve BSK. Dá sa povedať, že prvý
rok sme zápasili s priestorovými problémami,
nemali sme vlastnú, ani nastálo prenajatú budovu. Prvé dva roky boli tzv. konštitučné, kedy
bolo treba založiť samosprávu VÚC so všetkými orgánmi, určovať kompetencie, vyplývajúce či zo zákona o VÚC, alebo na základe uznesení Zastupiteľstva BSK.
Najväčším problémom bol zdedený majetok
a postúpené kompetencie, niektoré aj bez finančného krytia zo strany štátu. Pod vedením
župana Ľubomíra Romana sme sa vedeli aj
s týmito problémami popasovať. Tu treba vysloviť vďaku všetkým poslancom a poslaneckým klubom VÚC, lebo pre BSK vôbec nebol
charakteristický stav, ktorý bol príznačný pre
ostatné kraje. Tu sme ani raz neboli svedkami
hádok, či osočovaní najhrubšieho zrna. Treba sa poďakovať aj opozícii, nakoľko svojimi
poznámkami správne usmerňovala prácu v
krajskom parlamente. Vskutku sme nevedeli
vlastne, kto je opozičný a kto je koaličný poslanec. Ja, (G. Agárdy) ako poslanec v komisii
regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia som sa zahĺbil do takých tém, ako je zónovanie územia kraja pre
štrukturálne fondy z EÚ, do prípravy nového
územného plánu BSK, v ktorom je aj napr. nultý diaľničný okruh Bratislavy, či napr. aj kruhový objazd pri LIDL, atď. Rezső Duray mal zase
„na starosti“ dopravu, prípravu reštrukturalizácie SAD, vznik železničnej spoločnosti na
Záhorí, spoluprácu s družobnou župou Győr-Moson-Sopron, atď. Spoločne sme „lobovali“
v dobrom slova zmysle za získanie financií na

GEBRÜDER WEISS, s r.o.
hľadá v Senci

skladník v logistickom
sklade
S praxou a oprávnenie na jazdu VZV výhodou
Životopis zasielajte faxom na číslo
02 / 40 20 05 60
Tel.: 0903 262 528

(inz)

obnovu seneckej synagógy, či napr. aj o to,
aby bola v Senci požiarna zbrojnica. Bojovali sme aj o úspešné uchádzanie sa o financie
na čistenie Slnečných jazier, či o revitalizáciu
Námestia 1. mája. Veľkým našim úspechom
bola rekonštrukcia a prístavba v oboch našich
gymnáziách – stali sa skutočne modernými
školami a dnes konkurujú aj bratislavským
stredným školám. Podarilo sa nám presadiť
vybudovanie novej telocvične pre gymnáziá,
upraviť ihrisko a pripraviť pre nových poslancov možnosť realizácie tartanovej dráhy s
tenisovým kurtom. Vedeli sme zasiahnúť aj
vtedy, keď bolo treba podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v kraji, veď len Senec takto
získal grant napr. na financovanie športového
ihriska pri Farskom úrade, na reštaurovanie
oltáru Božieho hrobu v R.kat. kostole v Senci,
na podporu seneckého futbalu, či na aktivity
maďarských spoluobčanov v rámci kultúrneho spolku Csemadok, atď.
Skutočná práca sa rozbehla, dá sa povedať,
až v poslednom roku nášho účinkovania v
poslaneckých laviciach BSK. Mohli sme sa
starať a zveľaďovať majetok BSK, kupovať, či
predávať nepotrebný majetok úplne transparentnými metódami, riešiť sociálne a zdravotnícke problémy – napr. ústav zdravotnej starostlivosti vo Veľkom Bieli sa ruší, lebo reštituenti chcú dostať kaštieľ späť. Aj tu sme našli
spôsob, ako väčšinu starostlivosti ponechať
v Senci, či v Báhoni – teda v našom okrese.
Typickým príkladom je dobrá spolupráca s
Poliklinikou s.r.o., ktorá má prenajatú novú budovu od BSK. Spoločne sme usúdili, že starú
polikliniku si „ponecháme“ v Senci, aby naďalej poskytovala zdravotnú starostlivosť pre
občanov nášho okresu. Zracionalizovali sme
sieť stredných škôl, ušetrili sme tým nemalé
finančné prostriedky, čo sa odrazilo aj na hospodárení kraja. Sme jediným z VÚC, ktorý už
mal v hospodárení za vlaňajší rok prebytok.
Stratu sme nemali nikdy. To svedčí o dobrej
práci ekonómov VÚC a poslaneckého zboru,
kde každý rozumný nápad dostal temer vždy
plnú podporu.
Samozrejme, kde pracujú ľudia, objavia sa aj
chyby. Nepodarilo sa nám z finančných dôvodov ponechať časť zdravotníckeho zariadenia
vo Veľkom Bieli, nepodarilo sa nám opraviť
všetky cesty 2. a 3. triedy v kompetencii BSK,
ale podarilo sa nám založiť akciovú spoločnosť
na údržbu ciest v našom kraji. Nadviazali sme
dobré vzťahy aj s Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácii – hlavne v cestnej doprave a
máme prisľúbenú realizáciu výjazdu z diaľnice
smerom na Blatné. Podľa štatistík tým znížime
preťaženie stredu mesta aj niekedy o 40 %. A
to už nie je málo. Žiaľ, nepodarilo sa nám to
realizovať v tomto volebnom období.
Budúcim poslancom sme nenechali dlžobu,
nenechali sme trápne kauzy, ale zanechávame jeden konsolidovaný samosprávny úrad, v
práci ktorých noví poslanci za BSK budú môcť
smelo pokračovať. Tu sa treba poďakovať aj
Vám, seneckým občanom, lebo pri rozhodovaní sa v Zastupiteľstve sme vždy dostali od
Vás podporu a povzbudenie do ďalšej práce.
Ing. Gabriel Agárdy
poslanec BSK (r. 2001-2005)
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Senecké slniečko svieti ďalej
S novým školským rokom sa okrem brán škôl
otvorila aj jedna malá bránka a následne dvere na Kollárovej ulici 21 v samom centre Senca. Nie však aby privítala nových prváčikov.
A dokonca ani nových škôlkárov, ktorí sa poprvýkrát pustia maminej ruky. Táto bránka sa
už druhý rok otvára pre veľmi špeciálnu skupinku obyvateľov nášho mesta – pre rodičov
na materskej dovolenke, ktorí sa starajú o to
najvzácnejšie, čo po nás na svete zostáva. O
našich drobcov.
Je už dobrým zvykom, že na nás nečaká iba
herňa plná hračiek (teda skôr na naše deti),
malá knižnica plná nových publikácií či priatelia, s ktorými si môžeme vymieňať skúsenosti.
Aj v tomto roku je pre nás pripravených niekoľko noviniek a niekoľko starých – predchádzajúcim rokom overených aktivít. Takže pekne
po poriadku:
Herňa je otvorená denne od 9:00 do 12:00 a to
v pondelok až stredu. V tomto čase môžeme
využívať okrem nej aj knižničné služby, opatrovanie detí (vždy po dohode s konkrétnou
osobou), či si za symbolickú sumu posedieť
pri káve alebo čaji. Pravidelne (raz týždenne)
poskytuje odbornú pomoc aj laktačná poradkyňa Ing. Zuzana Cíbiková. „Odbornou pomocou“ sa občas dá nazvať aj len si tak prísť a
kým sa deti hrajú oddýchnuť si napríklad aj pri
niektorom z časopisov odoberaných materským centrom.
Okrem dverí herne, otvorenej pre každého, je
tu aj pravidelný program:
Pondelok je zameraný na psychofyzickú prípravu na pôrod pre všetky budúce mamičky.
Vedie ju certifikovaná pôrodná asistentka s
mnohoročnou praxou, p. Viera Janeková. A je
to skutočne tá správna osoba, ktorá vám povie od A po Z všetko, aby ste sa na deň D cítili
byť pripravená.
Utorok je striedavo so stredou zaplnený buď
detskými tvorivými dielňami (pod dohľadom
Bohdanky Bohušová a Vierky Šefčíková alebo
cvičeniami detí (vedie ich Angi Csenkeyová).

Tieto sú zamerané na rozvoj motoriky detí, sú
vedené hravou formou a spojené s pesničkami či riekankami, ktoré naše deti dôverne poznajú.
Raz týždenne – zvyčajne v pondelok sa konajú prednášky, diskusie a stretnutia na rôzne
témy. Takými sú typicky „rodičovské“ problémy s výchovou detí, starostlivosťou o zdravie,
či výživu (všetky nás ešte čakajú). V septembri
sa však už napríklad začala séria prednášok o
tvorbe www stránok a krátke diskusie na tému
„príprava do zamestnania“. V tomto roku plánujeme otvoriť a priblížiť mnoho nových tém,
ktoré by nám mali pomôcť dozvedieť sa viac o
našom meste a možno aj o nás samých.
Okrem spomínaných aktivít, ktoré sú viac-menej pravidelné, sa v priebehu roka pripravuje
mnoho ďalších činností. Takými sú bazáre
detského šatstva a potrieb, Mikuláš, Vianočne
posedenie, rôzne detské divadielka, Deň detí
a veľa veľa iných akcií.
Kde sa môžete o aktuálnom programe Materského centra Senecké slniečko dozvedieť?
Pozorne sledujte vyvesené programy (vždy
približne týždeň dopredu) na miestach ako
sú predajne detských vecí v centre Senca,
niektoré lekárne (napríklad výdajňa zdravotníckych pomôcok na Mierovom námestí),
možno práve na vašom detskom ihrisku (tak je
to na sídlisku na konci Tehelnej a Vinohradníckej ul.) a všade tam, kde je pravdepodobnosť
vyššieho výskytu mamičiek na MD. Aktuálny
program spolu s mnohými ďalšími informáciami nájdete určite na www.mc_slniecko.szm.sk
a na túto www stránku sa už čoskoro dostanete aj priamo zo stránky nášho mesta. Alebo si len tak skúste zájsť niekedy doobeda na
Kollárovu ulicu č. 21. Otvoriť už aj tak otvorenú
bránku a dvere na bledožltej budove a vychutnať si atmoAlena sféru plnú pohody i hluku,
ktorú dokážu vytvoriť iba deti a ľudia, ktorí sa
o ne s láskou starajú.
Gabriela Dunajčíková,
Materské centrum Senecké slniečko

Deň otvorených dverí v Detskom sne
Dňa 18. októbra 2005 sa otvorili brány Súkromej materskej školy „Detsky sen“ na Fándlyho
ulici pre verejnosť zo Senca a okolia. Návštevníkov privítala nádherne vyzdobená škôlka,
odetá do jesenného šatu. Už pri vstupe do
materkej školy bolo jasné, prečo dostala škôlka nové meno „ Detský sen.“
Rodinné prostredie, dotvorené príjemnou atmosférou a milým personálom napovedalo,
že tu sa sny detí a ich rodičov naozaj stávajú
skutočnosťou. Deň otvorených dverí privítali
najmä mamičky s malými deťmi, pre ktoré bol
pripravený bohatý program. Dopoludnia sa
ich deti mali možnosť pohrať v materskej škole
a pozrieť si humorne ladené bábkové predstavenie
„Ako vodníkovi vyschol rybník“ - popoludnie
bolo plné smiechu, súťaží a tanca a mamičky

so svojimi ratolesťami sa zabávali na Discoparáde Šaša Maroša, po ktorej deti čakalo
občerstvenie a hry v SMŠ. Hostia sa mali možnosť zoznámiť s prostredím SMŠ, oboznámiť
sa s jej históriou prostredníctvom kroniky a a
dostali odpovede na všetky otázky, ktoré ich
o škôlke zaujímali. Zriaďovateľky Súkromnej
materskej školy „Detský sen“ - Iveta Alfonzová
a Alena Magdolenová vyjadrili spokojnosť s
poriadanou akciou a potešil ich veľký záujem
verejnosti. Sľubujú, že to nebola posledná akcia, ktorú usporiadali pre verejnosť.
Tí, ktorí nemohli osobne prísť, sa môžu o Súkromnej materskej škole Detský sen dozvedieť
viac na webovej adrese: www.detsky-sen.sk.

Magdaléna Alfonzová

Budova MsKS zmení...
Pokračovanie zo s. 1
Údajne chcete vážne zasiahnuť do podoby
knižnice…
Zrušíme prijímaciu miestnosť, pretože ňou
bude prechádzať hlavný vchod. Knižnica sa
však podstatne zväčší o ďalšie priestory - výstavnú a spoločenskú miestnosť. Bude kapacitne väčšia, vybudujeme v nej detský kútik.
Akým spôsobom chcete zvýšiť návštevnosť
kina?
Doposiaľ sme vynovovali celú budovu, a teda
aj kino postupnými krokmi. Pretože Mesto Senec nemá taký rozpočet, aby v ňom mohlo počítať s jednorázovou kompletnou rekonštrukciou. Na prízemí pribudnú šatne a malý občerstvovací bufet. V kinosále sa vymenia všetky
sedadlá, zmenší sa ich počet, prerobí sa vykurovanie, natiahne nové plátno. A, samozrejme, do budúcna budeme musieť zareagovať
aj na trend výmeny premietacích strojov, ktoré
v najbližších rokoch určite vymeníme. Výhoda
bude spočívať práve vo funkcii viacúčelovej
haly. Chceme, aby sa MsKS stalo miestom
stretávania mladých ľudí, ktorí si tu môžu posedieť v reštaurácii, odskočiť do knižnice, kina,
galérie, na internet, na jogu, atď.
Čo nájdeme v nadstavbe?
Internetovú miestnosť, veľkú spoločenskú rokovaciu sálu. Výstavná galéria bude otvorená
a súčasťou chodby, takže návštevník bude
stále v styku s vystavovanými dielami. Čo je
mojou víziou, malo by tu vzniknúť centrum pre
záujmovú umeleckú činnosť. Chceli by sme
sem scentralizovať všetky súbory, krúžky, kurzy.
Chcete suplovať ZUŠ-ku alebo školské kluby?
Nie. Máme veľa požiadaviek na voľný priestor,
ale mnohým, ktorí sa chcú v prostredí MsKS
realizovať, ich nemôžeme poskytnúť. V Senci
poznáme minimálne tri kapely, ktoré nemajú
kde trénovať. Je tu množstvo tanečných súborov, krúžky kalanetiky, brušných tancov,
atď. Chcel by som sa zasadiť za vzniknutie
ochotníckeho divadla. Urobíme plán záujmovo-umeleckej činnosti, za mierny poplatok by
boli vedené u nás. Vďaka ním môžeme rozšíriť
možnosti oddychu a relaxu.
Budova sa zvýši o jedno podlažie, na vrchu
pribudne šikmá strecha. Už teraz budova
hyzdí námestie, nepostavíte ešte väčšiu obludu než teraz?
Je pravda, že celý vzhľad budovy sa zmení, aj zvonka. Musíme si uvedomiť, že ide o
architektúru sedemdesiatych rokov. Sú len
dve možnosti, čo s ňou. Buď ju zbúrame alebo skultúrnime. Strecha však celkom určite
zmäkčí, zjemní celú budovu. Nové MsKS bude
navyše ladiť s konceptom výstavby seneckého
námestia. V súčasnosti môže skôr pripomínať
čakárňu a odpočívarňu pre túlajúcich sa ľudí.
Tešíme sa preto veľmi na prekládku autobusovej stanice. Keď sa projekt schváli, konečne sa
kultúrne stredisko stane dôstojným kultúrnym
stánkom.
Ďakujem za rozhovor.
(kd)
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Seneckí chovatelia úspešní na výstave

Dňa 12. októbra 2005 sa konalo v hoteli Barónka v Bratislave – Rači stretnutie zástupcov
magistrátu mesta Bratislava, úradov prác a
sociálnych vecí, Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok a firmy ELP Consulting
s.r.o., ktorí participujú ako partneri na projekte
Bratislavského samosprávneho kraja podporeného z iniciatívy Interreg IIIA Rakúsko – Slovensko s názvom „Nadregionálna stratégia
zamestnanosti Bratislava – Viedeň“. Projekt
má za cieľ pripraviť podklady na riešenie problematiky zamestnanosti pre novobudovaný
región centrálnej Európy CENTROPE, ktorého
súčasťou je Rakúsko (Weinviertel, Niederosterreich, Wien, Burgenland), Maďarsko (oblasť
SOPRON, Gyor), Česká republika (Južné Čechy, Južná Morava) a Slovensko (Bratislavský
a Trnavský kraj).
Mgr. Lucia Miháliková

... a z holuba je šampión.

Všetci darovali krv
Členovia a aktivisti predsedníctva Miestneho
spolku Slovenského Červeného kríža v Senci zorganizovali ďalší hromadný odber krvi v
Senci, v Stredisku sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici. K odberu prišlo 46 občanov,
všetci mohli krv darovať. Podmienku pre získanie bronzovej plakety MUDr. Janského svojím
desiatym odberom krvi splnila Jana Vargová,
striebornej svojím dvadsiatym darovaním krvi
splnili Zoltán Horáček a Ladislav Horváth. Zaznamenali sme troch občanov, ktorí darovali
krv prvýkrát. Všetkým darcom krvi úprimne
ďakujeme za ich dar. Súčasne vyslovujeme
poďakovanie pracovníčkam Strediska sociálnych služieb za pomoc pri zabezpečovaní
občerstvenia pre darcov krvi.
M.G.

Invalidi v Tepliciach
Členovia našej základnej organizácie sa zúčastnili na Rekondično – integračnom pobyte
v Turčianskych Tepliciach.
Počas pobytu boli zdravotne postihnutým
členom poskytnuté liečebné procedúry, ktoré
aspoň trošku prispeli k zlepšeniu nášho zdravotného stavu. Na tieto procedúry sme využili
finančné prostriedky z Mestského úradu v Senci. Nakoľko majú členovia zväzu rôzne zdravotné problémy, ktoré im robia ťažkosti, bola zabezpečená spoločná autobusová doprava. Na
čiastočné uhradenie faktúry za dopravu sme
použili osobný finančný dar pána primátora
Ing. Karola Kvála. Ostatné výdavky na pobyt a
dopravu si členovia hradili z vlastných dôchodkov, čo bolo pre mnohých veľmi ťažké. Touto
cestou by som sa chcela aj v menej našich
členov, ktorí sa pobytu zúčastnili, poďakovať
Mestskému úradu v Senci a pánovi primátorovi
za finančnú pomoc.
Veríme, že aj v budúcnosti budete pomáhať
zdravotne postihnutým členom našej základnej
organizácie.
Ľ. Bartošovičová
predsedníčka Slovenského zväzu telesne
postihnutých ZO č. 215

Na IX. Seneckej výstave králikov, hydiny a holubov sa v prvý októbrový víkend zúčastnilo
71 vystavovateľov z Bratislavského a Trnavského kraja. Spomedzi nich boli 17 zo Senca. Výstavu tradične zorganizovala Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov v
Senci. Výstava prebiehala v troch chovných
kategóriách. Vystavených bolo 158 exponátov
králikov, 51 z hydiny a 245 z holubov.
Senecké farby úspešne hájil predseda ZO
SZCH Oto Lévai, ktorého Slovenský hrvoliak
zvíťazil v kategórii holubov. Z jeho rúk si cenu
diváka za najkrajšieho králika si odniesol najmladší ocenený Senčan Peter Lassu ml. za
svojho Zakrslého barana madagaskarového.
Ocenenie za víťaznú kolekciu králikov VSS si
odniesol ďalší Senčan Ján Merkel. Ocenenie
za najkrajšieho holuba samičieho pohlavia si
odniesol senecký chovateľ Samuel Valent za
Slovenského hrvoliaka.
Rastislav Blaško,
foto: autor

Seneckí víťazi v troch hlavných kategóriách.

Atraktívnemu králikovi hrala Senčanka.

K najmladšiemu sa treba skloniť.
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45. výročie osláv plodov práce i vytrvalosti
Kto by sa nerád popýšil výsledkami mnohomesačnej práce, keď navyše to, na čom pracoval, zaujme svojou krásou, farebnosťou a
navyše aj vynikajúcou chuťou? Jesenné
obdobie charakterizuje práve toto: zbieranie plodov, ktoré sú výsledkom celoročnej
práce a starostlivosti. Neuhádli ste ešte, na
čo myslím? Hovorím o plodoch z našich záhrad – o ovocí, zelenine a kvetoch.
Dňa 16. októbra 2005 jedáleň ZŠ Tajovského
zahýrila mnohorakosťou ich tvarov a farieb a
na svoje si prišli aj ďalšie zmysly. Kto prekonal
strach z výnimočne chladného počasia a vybral sa ta pozrieť, určite neoľutoval. Výstavisko
pritiahlo pozornosť veľkých, ktorí využili pohodu nedeľného dňa, ale aj malých, ktorí prišli
so svojimi rodičmi a starými rodičmi. A ktorí to
predsa len nestihli, ukojili si svoju zvedavosť v
nasledujúci deň dopoludnia. Prichádzali až do
poslednej chvíle.
V tomto roku bolo vystavených 209 exponátov, ktoré tvorili ovocie, zelenina a kvety. Súťažilo sa už tradične o cenu „Najkrajšie jablko“.
Na 1. mieste sa umiestnil Peter Horný s odrodou Gloster, 2. miesto patrilo RNDr. Milanovi
Čaplovi s odrodou Golden Delicious a na 3.
mieste bol Peter Kraľovič s odrodou Idared,
všetci zo Senca. Zo 72. exponátov jabĺk bude
zastupovať na celoslovenskej výstave v Bojniciach v súťaži o „Najkrajšie jablko“ 42 z nich
od vystavovateľov zo Senca a 30 z Čataja.
V sekcii zeleniny boli hodnotené najkrajšie súbory jednotlivých pestovateľov zo Senca i okolia. Bolo z čoho vyberať. Na výstavných stoloch
sa vo svojej kráse a veľkosti pretekali červené
a žlté papriky od sladkých cez štipľavé, feferóny v podobe zašpicatených malých papričiek, ale aj guľaté červené a zelené. Nechýbali
ani ozdobné čerešňové paradajky, výstavné
kusy mrkvy, petržlenu, rozličné typy uhoriek
aj fazule. Niektoré zo stolov sa priam prehýbali pod váhou obrovských tekvíc, z ktorých

niektoré vážili aj viac ako 50 kg. Tie najväčšie
z najväčších dopestovali PhDr. Jozef Prokop
a Ján Izsák - obaja zo Senca. Pri ozdobných
tekvičkách v tých najrôznejších podobách od
tvaru žltozelených uhoriek cez muchotrávkam
podobných červeno-bielo bodkovaných tekvičkách sa zastavil azda každý. Komisia veľmi
ťažko určovala, koho oceniť a koho nie. Výber
napokon padol na troch: na Michala Budaja z
Veľkého Grobu, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, na Františka Horvátha zo Senca, ktorému
pripadlo 2. miesto, a Mikuláša Múčku tiež zo
Senca s krásnym 3. miestom.
Ani v sekcii kvetov nebolo ľahké vyberať, ale
napokon 1. cenu získala za prekrásne naaranžovanú kompozíciu z kvetov s podnetným
názvom: Inšpirácia pre šikovné ruky, Jana Varínová zo Senca, 2. cenu Alžbeta Rózsová zo
Senca a 3. cenu Michal Bartoš tiež so Senca.
Umeleckým spestrením výstavy boli práce
žiakov seneckých materských škôl. Materská
škola na Kysuckej získala zlaté ocenenie za
kresbu „Lastovičky“, Maďarská materská škola za „Tekvicového šaša“ a MŠ na Košickej
za jesennú masku „Sova“ a za prácu „Hruška,
jablko.“
Zlaté ocenenia získali aj kolekcie kresieb zo
ZŠ Tajovského, Maďarskej základnej školy a
ZŠ pri SLVS Diaľničná 1 v Senci. Zo žiakov 2.
stupňa získali zlaté ocenenia: Miroslav Kováč,
Veronika Silbeschnneiderová, Zdenka Jančia
a z 1.stupňa: Silvia Štellarová, Marína Stolcová, Lenka Novotná, Marcel Jurczazak a M.
Durčík.
Okrem výstavných exponátov získali ocenenia
za svoju prácu vo Zväze záhradkárov, ktorého už 45.výročie sa oslavovalo v ten istý deň,
záhradkári, stojaci pri zrode organizácie, ako
aj tí, ktorí sa svojou nezištnou prácou vo voľnom čase pričiňujú o jej existenciu aj teraz.
Za účasti súčasného predsedu ZO 6-13 Ing.
Jána Bilaniča a predsedu vinárskej sekcie Ing.

Najlepší seneckí pestovatelia s primátorom mesta Karolom Kválom (vľavo).

Petra Prokopa bolo vydaných 44 Čestných
uznaní všetkým tým, ktorí sa o rozkvet organizácie pričinili. Nechýbalo medzi nimi Čestné
uznanie pre najstaršieho člena, 92-ročného
JUDr. Ľudovíta Varju, ale ani pre tých, ktorí
nás podporujú zvonka ako primátor mesta
Senec Karol Kvál s prednostom Ing. Henrichom Polakovičom, podnikatelia a naši priatelia, vďaka sponzorským darom, ktorých sa
množstvo akcií organizovaných záhradkármi
môže uskutočniť, poslanec NR SR Gyula Bárdos, Ján Izsák, Štefan Kollát, František Šušla
a Ing. Erich Haľama. Každý z ocenených si na
pamiatku odniesol pohár s umelecky stvárneným nápisom 45. výročia ZO Senec. Po ocenení nasledovalo spoločenské posedenie pri
pohári kvalitného vína. Podávalo sa Halászlé
z lososa a nechýbali ani tradičné obložené
chlebíčky, ktoré u záhradkárov chutia inak ako
inde, vďaka ich výrobnému tajomstvu, ktoré
mohli vychutnať a určite budú so mnou súhlasiť návštevníci nejednej záhradkárskej akcie.
Mnohí z nás vedia, aké je to začínať s niečím
po prvýkrát, ale tí, ktorí sa nevzdali, napriek
všetkým ťažkostiam, mi dajú za pravdu, že nie
je ľahké ani pokračovať a neúnavne, vytrvalo
zotrvávať v tom, čo sme začali. Však, manželia, rodičia, podnikatelia, učitelia i študenti, zástancovia tých najrozmanitejších diét a káuz?
Záhradkári vydržali 45 rokov a koľko ďalších
ich ešte bude, to závisí nielen od nich, ale aj
od tých, ktorí prejavia záujem o ich prácu,
podržia ich, keď už nestačia s dychom ani financiami, prídu sa poučiť, vymeniť si názory a
skúsenosti z práce so zemou, ktorá je dostatočne štedrá, aby nás už milióny rokov živila
a napĺňala zároveň aj naše duše pocitmi zadosťučinenia pri pohľade na plody práce našich rúk, očarenia krásou i spolupatričnosti a
vzájomnej spätosti toho čo bolo pred nami, s
tým, čo je a čo bude po nás.
PhDr. Alica Prokopová, foto: R. Blaško
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Senčania, ktorých sa doposiaľ Mesto Senec uctilo
Mesto Senec si uctieva významné osobnosti oceneniami, za podiel na rozvoji mesta,
významnú tvorivú a vedeckú činnosť a za
záchranu ľudských životov. Podľa Štatútu
mesta Senec môže mesto udeliť významným osobnostiam Čestné občianstvo, Cenu
mesta a Cenu primátora mesta. Za prínos
pri budovaní mesta a za záslužnú činnosť,
boli do roku 1990 ocenení občania čestnými uznaniami a cenami. V období rokov
1990 až 1997 sa ceny neudeľovali. Udeľovanie cien sa v meste obnovilo v roku 1997. Za
obdobie 1997 až 2005 boli udelené 4 čestné
občianstva, 12 cien mesta a 29 cien primátora mesta.
Čestné občianstvo
Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto a jeho obyvateľov
(činom, pomocou, darom, alebo tvorivými
výkonmi obohatili ľudské poznanie) môže
mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta. Čestný občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve v meste zapisuje
do Kroniky mesta Senec. Návrhy na udelenie
čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje mestská rada. Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta.
Ocenení čestným občianstvom
rok / ocenení / činnosť
1998 Ing. Jozef Zlocha - pomoc pri výstavbe
čistiarne odpadových vôd
1999 Ivan Gróf - pedagogická činnosť, dlhoročný stredoškolský profesor gymnázia
1999 Terézia Čablíková - členka Červeného
kríža, zdravotná výchova detí, organizácia pri
odberoch krvi
1999 Zoltán Szatinský - vynikajúce športové
výsledky v zápasení v minulosti (in memmoriam)
Cena mesta
Cena mesta sa udeľuje za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť na významnom
hospodárskom a kultúrnom rozvoji mesta,
jeho propagácii doma i v zahraničí a za záchranu ľudských životov a majetku mesta a
jeho obyvateľov. Návrhy na ocenenie môžu
predložiť predstavitelia mesta aj jeho obyvatelia s odôvodnením svojho návrhu. Ocenenie
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Cenu mesta
tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena. Cena sa môže udeliť každoročne, najviac
päťkrát. Slávnostne ju odovzdáva laureátom
primátor, každoročne na spoločnom stretnutí
s poslancami do konca apríla nasledujúceho
roku.
Ocenení cenou mesta
rok / ocenení / činnosť
1997 Miroslav Guryča - činnosť v Červenom
kríži, mnohonásobné darcovstvo krvi, diamantová plaketa
1997 Július Harsányi - dlhoročná duchovná

práca v rímsko-katolíckej farnosti
1998 Ing. Jozef Zlocha - pomoc pri výstavbe
čistiarne odpadových vôd
1999 Ing. László Ásványi - činnosť v maďarskom kultúrnom spolku Csemadok
1999 Július Schramko - zakladateľ Piccardu,
činnosť v potápačstve pri havárii lietadla na
Zlatých pieskoch (1976)
1999 František Podolský - založenie a úspešné vedenie speváckeho zboru Radosť
2000 Mgr. Božena Venerčanová - pedagogická činnosť, riaditeľka ZŠ Tajovského v Senci
2000 Magdaléna Kloknerová - dlhoročná vedúca Klubu dôchodcov v Senci
2001 Mgr. Anna Legindiová - členka Červeného kríža, dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)
2003 Lýdia Koleková - dlhoročná práca so
seneckou mládežou
2004 RNDr. Peter Fedor, PhD - šéfredaktor
publikácie Senec: Bránou do tretieho milénia
2004 Mikuláš Bertók - dlhoročný pedagóg,
aktívna činnosť v kultúre
Cena primátora mesta
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech mesta. Tvorí ju vecný dar
v hodnote, ktorú každoročne schváli mestské
zastupiteľstvo. Cena sa môže udeliť ročne
najviac 10-krát. Evidencia sa vedie v Kronike
mesta. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta môže ešte udeliť z mestských
prostriedkov odmeny a to najmä poslancom a
iným obyvateľom mesta, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy
a významný podiel na rozvoji mesta.
Ocenení cenou primátora mesta
rok / ocenení / činnosť
1997 Terézia Čablíková - členka Červeného
kríža, zdravotná výchova detí, organizácia pri
odberoch krvi, darcovstvo krvi
1997 Ján Ondrejovič - učiteľ, výchova a vzdelávanie mládeže, budovanie športových zariadení, športová výchova detí
1998 Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič - pedagogická činnosť, duchovná výchova mládeže,
evanjelický farár v Senci
1998 Dezider Maczeák - práca vo vedení
mesta, podiel na stavebnom rozvoji mesta a
výstavbe areálu Slnečných jazier
1998 MUDr. Lýdia Ivančuková - lekárka, výchova, zdravotná prevencia, tvorba systému
štátnej a dobrovoľnej zdravotníckej pomoci
1998 PhDr. Antal Párkány - pedagogická práca, riaditeľ gymnázia s maďarským vyučovaním v Senci, autorstvo diel o histórii
1998 Ján Galgóczi - dlhoročné pôsobenie v
Dobrovoľnom požiarnom zbore, príprava a podiel na požiarnej prevencii
1999 Helena Füzesiová - za vklad pri založení
materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, činnosť v Csemadoku
1999 Ing. Alexander Matlák - činnosť a predseda futbalového športového klubu SFM Senec, práca s mládežou

1999 Štefan Lóczi - dlhoročné pôsobenie ako
organista v evanjelickom kostole
2001 Ľudmila Bartošovičová - bezplatná činnosť ako predsedníčka Okresného centra slovenského zväzu telesne postihnutých
2001 Fridrich Kolarovič - riadenie ženského
speváckeho zboru, dlhoročný organista v rímsko-katolíckom kostole v Senci
2001 Ing. Vladimír Kopecký - zakladateľ a
predseda miestnej a okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov
2001 Štefan Dimitrov - viceprezident Slovenského rybárskeho zväzu, ochrana a tvorba životného prostredia
2001 Jozef Bordáč - dlhoročná činnosť v
Dobrovoľnom požiarnom zbore v Senci, rozvoj
požiarnej zbrojnice
2001 PaeDr. Edita Szabóová - riaditeľka Zákadnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, funkcionárka zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, publicistka, výchova detí
v predškolských zariadeniach
2001 Mgr. Gabriel Škriečka - organizovanie
kultúrneho života v meste, práca riaditeľa Základnej umeleckej školy v Senci
2001 Sandra Trabáková - členka plaveckého
oddielu TJ Slávia STU Bratislava, juniorská reprezentantka Slovenska
2001 Vojtech Rajcsányi - organizovanie kultúrneho života maďarsky hovoriacich občanov
mesta, činnosť v Csemadoku
2001 MUDr. Eva Podivinská - práca v prospech občanov mesta ako lekárka, niekoľkoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva
2001 Margita Poláková - pracovníčka mestskej knižnice, rozvoj osobnosti čitateľov organizovaním besied
2002 Róbert Kollárik - dlhoročný organista
rímsko-kat. v kostole, založenie a vedenie speváckeho zboru Őromtely apródok
2002 MUDr. Eva Hučalová - dlhodobá členka
Slovenského červeného kríža, predsedníčka
územného spolku, darcovstvo krvi
2002 Mgr. Helena Čajková - dlhoročná pedagogická činnosť, príprava a organizovanie
kultúrnych podujatí
2002 Mgr. Péter Kovács - pedagogická činnosť, riaditeľ ZŠ Alberta Molnára v Senci, výchova a vzdelávanie mladej generácie
2004 Ladislav Čermák - bezpríspevkový darca krvi, držiteľ diamantovej Jánskeho plakety
za 80 odberov krvi
2004 Bohumil Očkay - bezpríspevkový darca
krvi, držiteľ diamantovej Jánskeho plakety za
80 odberov krvi
2004 Alexander Bordács - dlhoročná práca v
seneckom futbale
2004 Mgr.Erzsébet Mészáros - dlhoročná
obetavá pedagická a osvetová práca

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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Práce na optickej sieti pokračujú
V našich novinách sme sa už niekoľkokrát
zaoberali rôznymi otázkami ohľadne projektu Multimediálny Senec. V dnešnom
rozhovore sa zameriame najmä na otázky,
ktoré kladú obyvatelia Senca a požiadame
konateľa spoločnosti e-Net,s.r.o. Tomáša
Juríčka o ich zodpovedanie.
Občanov najviac zaujíma, v akom štádiu realizácie sa projekt dnes nachádza.
Už je vybudovaná centrála, projektová dokumentácia na pokládku optických rozvodov je
už schválená, to znamená, že už je to otázka
iba niekoľkých dní, kedy začneme s fyzickými
prácami. Predpokladám, že začiatkom novembra sa začne naplno s prácami v teréne.
Znamená to teda, že už začnete zapájať
obyvateľov?
Áno. Od začiatku októbra sa stretávame s domovníkmi a obyvateľmi Senca v ich bytovkách
a vysvetľujeme im všetky možnosti našich
služieb. Zároveň ich pozývame do kancelárie
našej spoločnosti na spísanie objednávky na
konkrétne služby, aby sme vedeli, kde sa budú
aké služby zavádzať.
Aký je záujem ľudí?
Niektorí domovníci sú ústretoví a pomáhajú
nám pri organizovaní stretnutí s ich obyvateľmi, niektorí nemajú záujem a nie sú ochotní
spolupracovať pri informovaní svojich obyvateľov o našich službách.
Čím si to vysvetľujete, čo je príčinou nezáujmu?
Sú domovníci, ktorí sú pracovne vyťažení a
nemajú čas, sú i takí, ktorí poberajú isté výhody od dodávateľov podobných služieb pre
seba, za podmienky, že tam iných nepustia a
sú i takí, kde majú takéto výhody i obyvatelia a
tak zatiaľ neuvažujú o zmene. Neuvedomujú si
totiž ten fakt, že ak sa v ostatných bytovkách
ľudia napoja na optickú sieť, anténa na ich bytovke bude nepotrebná. To znamená, že ak ani
oni za ňu platiť nebudú, nikto im nič zadarmo
nedá. Okrem toho v Senci poskytujú internetové pripojenie i firmy, ktoré nemajú vybavené
potrebné licencie, a tak sa môže stať, že im
ich dodávateľ bez ohľadu na to, či poctivo platia, zrazu prestane dodávať službu a oni budú
musieť platiť, lebo na to podpísali zmluvu.
Je naozaj možné, aby niekto predával služby bez licencií?
Je. Nie vždy sa totiž zákazníci na licencie informujú a domovníci tiež nežiadajú od dodávateľov potrebné dokumenty, lebo veľmi často ani
sami nevedia, čo všetko má dodávateľ mať.
Ktorých Senčanov oslovujete a kde je vaša
kancelária?
Naša kancelárie je na Lichnerovej 48. Úradujeme každý pracovný deň od 10.00 do 17,00
a v sobotu od 9.00 do 12.00. V tomto kalendárnom roku vybudujeme optickú sieť v centre mesta, preto oslovujeme ľudí bývajúcich v
tejto časti.
Môžete to upresniť?
Obyvateľov ulíc Hollého, Hurbanova, Kollárova, Námestie 1.mája, SNP, Turecká, Lichnerova, Štúrova, Železničná sme schopní zapájať
už od novembra 2005.
O ktoré zo služieb je najväčší záujem?
Na základe našich doterajších stretnutí môžeme povedať, že najväčší záujem je práve o
káblovú televíziu, lebo obyvatelia sú veľmi ne-

spokojní s kvalitou služieb ktoré v súčasnosti
dostávajú. Mnohí sú už informovaní i o tom, že
od roku 2007 tieto služby i tak nebudú môcť
dostávať, lebo systém MMDS bude zrušený.
Čo to konkrétne znamená?
Keďže systém antén, ktorými sa prenáša signál káblovej televízie, je v nevyhovujúcom
frekvenčnom pásme a ich žiarenie je pre zdravie ľudí veľmi škodlivé, budú musieť títo poskytovatelia úplne prestať prevádzkovať tieto
vysielače.
Je na to nejaké nariadenie?
Áno. V Zákone o telekomunikáciách.
Vy teda nevyžarujete takéto žiarenie?
Nie. Optický kábel je uložený v zemi a nemá
absolútne žiadne vyžarovanie.
Je teda i v záujme nášho zdravia pripojiť sa
na optickú sieť?
Jednoznačne. Senec je na základe meraní 3.
najzamorenejšie mesto na Slovensku, čo sa
týka elektrosmogu. Preto je v záujme každého
občana nášho mesta, aby antény zo striech
čím skôr zmizli, nehovoriac už o tom, že okrem
škodlivého vplyvu na zdravie nás všetkých,
škodlivo vplývajú i na peňaženky ľudí bytoviek
na ktorých sú umiestnené. Majú totiž mimoriadne vysokú spotrebu elektrickej energie a
aj údržba je finančne náročná. A platia to, samozrejme, obyvatelia.
A ako je to s ostatnými službami?
Záujem je, samozrejme, o všetky naše služby.
Možnosť získať internet, káblovú televíziu i telefón v rámci jedného zapojenia a od jedného
poskytovateľa (čiže aj za jeden aktivačný poplatok) je totiž úplná novinka, a pokiaľ vieme,
na Slovensku ju zatiaľ nikto neposkytuje.
A čo ostatní obyvatelia? Kedy budú zapojení?
Na základe prieskumu a spísaných objednávok na naše služby vypracujeme poradie, v
ktorom sa bude optický kábel pokladať ďalej.
Preto vyzývame všetkých obyvateľov Senca,
ktorí majú záujem o naše služby, aby nás čím
skôr kontaktovali, nech trasa, po ktorej pôjdeme, je najvhodnejšia pre čím väčší okruh ľudí.
Na základe objednávok určíme ďalšiu trasu už
v januári 2006.
Aké otázky ešte najviac zaujímajú ľudí?
Je to otázka, či môžu používať svoje staré prístroje, ako zrušiť zmluvy s inými operátormi a
ako to bude s platbami za spoločné antény.
Staré prístroje budú môcť používať naďalej. A
aj keď je v domácnosti viac ako jeden prístroj,
signál nestratí na kvalite. Zmluvy si musia
občania vypovedať sami. Čo sa týka platieb
za spoločné antény, ich signál, ich opravy i
spotrebu energie, tu musia rozhodnúť na spoločných schôdzach, lebo je prirodzene nelogické, aby prispievali na takéto platby obyvatelia, ktorí ich vôbec nevyužívajú. Tieto nemalé čiastky by sa nemali platiť zo spoločných
fondov, ale platiť by ich mali iba tí obyvatelia,
ktorí ich využívajú. Jednoducho povedané,
náš zákazník nemá prečo platiť za opravu
a údržbu spoločných televíznych antén ani
iných sietí a vonkoncom by nemal niesť podiel
na prehnaných výdavkoch na spotrebu elektrickej energie systémov, ktoré nevyužíva.
Ďakujem za rozhovor.
(red)
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Naša „hviezda“
David Hartl je chlapec, ktorého pozná celý Senec. Všestranne nadaný malý umelec, ktorý
hrá na husliach, tancuje, spieva, hrá divadlo a
recituje reprezentoval Senec na mnohých súťažiach.
Koncom septembra sa zúčastnil ako jeden z
trojice reprezentantov bratislavského kraja na
celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Hoci David už má za sebou množstvo víťazstiev na iných recitačných súťažiach, účasť na
Hviezdoslavovom Kubíne je výnimočná. Toto
podujatie je na Slovensku najstaršie, tento rok
sa konal už 51. ročník a najprestížnejšie. Práve
na tomto podujatí sa odštartovala kariéra mnohých dnes slávnych umelcov - J. Satinský, M.
Lasica, Ľ. Roman, O. Hlaváček, P. Jarjabková, S. Müllerová, S. Halčáková a mnoho iných.
Pravidelne sa do Dolného Kubína schádzajú tí
najuznávanejší odborníci z tejto oblasti a stovky
recitátorov len snívajú o kubínskom javisku. David Hartl sa nielen to javisko dostal, ale uchvátil
aj odborné publikum a porotu. Za svoj výkon su
vyslúžil Cenu poroty, aj Cenu diváka.
Okrem nutnej dávky talentu, bez ktorého sa
umelecký výkon nezaobíde, určite sa na jeho
úspechu podpísala aj starostlivosť seneckej Základnej umeleckej školy. V posledných rokoch
sa čoraz viac recitátorov dostáva medzi slovenskú špičku.
M. Macháčková, foto: N. Hartlová

David preberá ocenenie od riaditeľa
MsKS v Dolnom Kubíne Š. Stieranku.

Spoločný koncert vo Viedni
V súčasnosti je veľmi vzácne zažiť v spoločnosti
niečo pekné, hrejivé, uspokojujúce dušu. Zažiť
harmóniu spevu a hry na hudobných nástrojoch
v prevedení našich deti o to viac prináša pocit
šťastia, ak tieto deti reprezentujú svoju aktivitu v
zahraničí. Mal som to šťastie, že som sa zúčastnil koncertu v Musikschule Margareten vo Viedni 19. októbra, kde žiaci Základnej umeleckej
školy riaditeľa Mgr. Gabriela Škriečku zo Senca
účinkovali spoločne so žiakmi rakúskej školy.
Zážitok bol silný pre naše deti, ich učiteľov, ako
aj pre nás rodičov. Hudobné a spevácke prejavy boli na vysokej úrovni, k tomu atmosféra
prekrásnej hudobnej sály, malé občerstvenie,
ale hlavne prejavy úcty, ľudskej dôstojnosti a
spolupatričnosti.
Nie je to tak dávno, a pamätáme si veľmi dobre,
keď ešte hranice s Rakúskom boli zdrôtované, a
tak dokonale uzatvorené pre rozvíjanie susedských vzťahov. Takýmto kultúrnym podujatiam,
ktoré pomáhajú rozvíjať ducha človeka, nebola
vtedy daná sloboda. Teším sa, že tie časy pominuli.
Mgr. Peter Paluga
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Chceme diskusiu
Za krásneho slnečného počasia bol v sobotu popoludní 21.9.2005 v priestoroch
kinosály v Senci už tretí diskusný okrúhly
stôl o výstavbe v Senci. V tradičnej niekoľkomesačnej príprave pomohli v organizácii
okrem komisie výstavby a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci
a pracovníkov odboru výstavby mesta, aj
mladí záujemcovia, ktorí, ako sa neskôr
ukázalo, patrili určite aj medzi najaktívnejších diskutujúcich.
Už výber tématických okruhov bol dlho diskutovaný a nakoniec, aby bol zachovaný určitý
postup, boli určené tri okruhy s dôrazom a jednoznačnou prioritou - Centrum mesta po uvoľnení autobusovej zastávky. Priebeh diskusie
ukázal, že rozsah tejto otázky je natoľko rozsiahly, že na zostávajúce dva okruhy - Turecká
ulica a nová tvár Farského námestia zostalo
minimum časového priestoru. Napriek tomu,
že akcia trvala takmer tri hodiny v maximálnom
nasadení. Po zahájení primátorom Ing. Karolom Kválom, odpočte o výstupoch z predchádzajúcich okrúhlych stolov od predsedu komisie výstavby a po úvodných informáciách,
v ktorých prítomní dostali určite zaujímavé a
v mnohých prípadoch aj úplne nové informácie znázornené vo videoprojekcii, oboznámili

pracovníci odboru výstavby (Ing. arch. Križko,
Karol Czére) s plánmi v najbližšom období v
oblasti celkovej výstavby a v predstavenej štúdii od Ing. arch. Prekopa bola prezentovaná
základná architektonická tvár centra mesta.
Ing. Gabriel Agárdi informoval o úmysloch
VÚC v riešení dopravných ťahoch okolo mesta
Senec a potom sa už rozprúdila naozaj živá
a otvorená výmena názorov. Doteraz s nevídanou odvahou a otvorenosťou prezentovali
prítomní svoje názory na prednesené riešenia,
poukazovali na otvorené otázky a žiadali od
vedenia mesta odpovede, resp. vyjadrenia na
diskutované otázky. Ukazuje sa, že takáto forma diskusie má svoje opodstatnenie, o čom
svedčia aj ohlasy následne po akcii. Je zrejmé, že informácie dané od osôb zodpovedných za dané oblasti v priamej konfrontácii, je
ťažký, ale veľmi účinný a vhodný spôsob komunikácie s občanmi, ktorí chcú byť aktívni už
pri tvorbe rozhodujúcich rozhodnutí a nielen
informovaní konečným riešením.
Celá diskusia bola organizovaná otvorenou
formou diskusie a všetky podklady boli prezentované formou videoprojekcie spracovanej
členmi komisie výstavby a ÚP pri MsZ Senec.
Bolo by veľmi dobrým impulzom pre mesto
Senec, keby po takejto diskusii, kedy verejne

Gašpar Józan, moderátor Okrúhleho
stola o výstavbe mesta Senec.
odzneli názory, nápady, pripomienky, kritika i
pochvala, nasledovali aj konkrétne nové návrhy, konkrétne riešenia s argumentmi na ďalšie
dve lokality (Turecká ulica a Farské námestie),
ku ktorým dostali záujemcovia aj technické
podklady pre ich riešenie. Termín uzávierky
súťaže je 31.december 2005 a prísľub od pána
primátora v podobe adekvátneho ocenenia
najlepšieho návrhu tajuplnou odmenou.
Ing. Gašpar Józan
poslanec a predseda komisie výstavby a ÚP
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Nesťažujte sa, keď rozhodnú za vás!
Po štyroch rokoch prichádza opäť deň,
kedy objavujeme v schránkach oznámenie o tom, že 26. novembra sa uskutočnia
voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja. Inak
archaicky povedané župné voľby, po novom
krajské voľby. POZOR: jedenásť kandidátov
na predsedu a tridsiatka na poslancov za
okres Senec sa ide uchádzať o dôveru. O
vašu dôveru!
Pravdou je, že na rozdiel od národného parlamentu, do krajského zastupiteľstva, ako i do
obecnej samosprávy mohli podať kandidátne
listiny aj nezávislí kandidáti. Veľký rozdiel od
tých, tváriacich sa v Národnej rade SR ako
nezávislí, sú vlastne nezaradení, pretože boli
zvolení za konkrétnu politickú stranu a opustili z rôznych dôvodov svoju materskú stranu.
Prečo to píšem? Pretože aj dnes politické nanominovali svojich kandidátov. Radoví občania mali šancu kandidovať na poslancov, ak
by ich kandidatúru podporili aspoň štyri stovky spoluobčanov. Tak prečo ste nešli zbierať
podpisy, prečo nekandidujete Vy? Možnosť
ste dostali: využiť pasívne volebné právo – byť
volený. Táto príležitosť príde teda až o štyri
roky. Teraz máte druhú, rovnako dôležitú šancu, ak nie dôležitejšie volebné právo, to aktívne – PRÁVO VOLIŤ.
V prvých krajských voľbách 2001 prišiel k volebnej urne len každý piaty obyvateľ Senca.
Prečo? Vďaka slabej informovanosti, alebo
mnohí mali dojem, že o všetkom je rozhodnu-

té? Kladiete si otázku, prečo by ste mali voliť? Možno práve preto, že nič nie je dopredu
rozhodnuté. Už nekandidujú dve veľké superkoalície – tie sa rozpadli až na štyri stranícke
kandidátky. Možností je oveľa viac. Vôbec nie
je jasné, kto bude zvolený za okres Senec. Ak
ste sa rozhodli, že pôjdete voliť, je to správna cesta. Pripomeňme si, že dlhé desaťročia
vlády jednej strany boli voľby fraškou. Dnes
sú voľby súťažou kandidátov, kto získa väčšiu
dôveru svojich spoluobčanov.
Povedzme si otvorene, že kauzy a trenice parlamentnej a vládnej politiky znechucujú poctivých a slušných občanov. Ale prečo neísť k
volebnej urne a nezamiešať kartami, dať ten
svoj hlas tomu svojmu kandidátovi, ktorý žije
medzi nami. Výsledky volieb budú tentoraz
oveľa tesnejšie a každý hlas bude rozhodujúci. Pretože tentoraz nevolíte strany, ale konkrétne osobnosti (síce za menom budú mať
napísaný názov politického subjektu alebo
nezávislý kandidát). Tieto osobnosti budú
rozhodovať o strednom školstve v okrese, o
zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, o
krajských cestách, o kultúrnych zariadeniach.
Týka sa to vás, vašich detí, alebo vašich rodičov, či starých rodičov. Už vám to až tak jedno
nie je? Ak nekandidujete, tak choďte aspoň
voliť. Vy rozhodnite, komu dáte svoj hlas. Nenechajte to na susedov! Nesťažujte sa, ak 26.
novembra rozhodnú za vás!
Rastislav Blaško
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Šokujúci zážitok
Nepríjemný zážitok, ktorý chcem opísať čitateľom Senčana sa stal už pred pár týždňami.
Mojej trojmesačnej dcérke prepichovala detská lekárka ušká kvôli náušniciam. Pár hodín
po tomto jednoduchom zákroku maličkej začali ušká silno kvácať. Vzala som preto dieťa
a utekala na polikliniku v Senci. Riadne ordinačné hodiny na pediatrii už skončili a preto
som hľadala nejakého lekára, ktorý by sa na
zakrvanú dcérku dcérku pozrel a krvácanie
zastavil. Ochotné sestričky mi poradili, že na
poschodí nájdem MUDr. …..ovú (meno lekárky
je v redakcii). S nádejou som zakrvavené dieťa
niesla za ňou. To, čo sa dialo v najsledujúcich
minútach, mi pripadalo ako z hororu. Odborníčka, ktorá prisahala na Hippokrata nielenže
odmietla ošetriť dieťa, ale bola na mňa hrubá a
vulgárne mi vynadala. Dúfam, že pani doktorka nerieši vždy problémy pacientov pre seba
najjednoduchším spôsobom - posielaním na
Kramáre. Pre slovenské zdravotníctvo, ktoré
sa zmieta v problémoch, bolo jej správanie
ako kliniec do rakvy. Bola som z jej prístupu
a vyjadrení v šoku a tiež som zvýšila hlas.
Nechcem spochybňovať jej odbornosť, ale nemôžem sa nevyjadriť k jej neľudskému a necitlivému prístupu, ktorý mala k trojmesačnému
dieťaťu, ktorému hrozilo vykrvácanie. Viem určite, že od dotyčnej lekárky budem dodržiavať
poriadne veľký odstup.
Mária Bučanová

Kultúra pre mladých Senčanov z pohľadu promotéra
Za posledné roky sa toho v Senci udialo naozaj veľa. Okrem nových ciest, zopár pobočiek známych nákupných reťazcov, jedného
aquaparku a vynovenej južnej strany Slnečných jazier sme boli svedkami niečoho
revolučného. Povedzme si otvorene, niečo
podobného tu pred niekoľkými rokmi bolo
prakticky nemožné. Myslím kultúrne podujatia, ktorých sme boli všetci svedkami.
Prvý veľký boom odštartovala tanečná akcia
s názvom DOUBLE.X, ktorá vyvolala veľký
rozruch. Pre všetkých zainteresovaných ľudí
sa stala kultovou akciou, a preto aj väčšina
mladých ľudí prejavovala úžas nad touto party, ktorá nemala v Senci obdobu. Veľkolepá
projekcia premietaná na „plátno“ amfiteátra
utkvela v pamäti azda každému návštevníkovi. Headliner japonský dj TAKAAKI ITOH
predviedol svoje djské umenie na výbornú.
Na celkovej atmosfére bolo vidieť, že išlo o
prvú veľkú akciu organizovanú mladou seneckou partiou. No o to viac bola cítiť odvaha a
nadšenie mladých organizátorov zrealizovať
niečo tak veľkolepé vo svojom rodnom meste.
Nakoľko bola akcia situovaná do pomerne nevhodného, avšak jediného možného priestoru, vynorili sa aj negatívne reakcie, hlavne čo
sa hluku a rušenia nočného kľudu týka. To bol
aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa organizátori rozhodli presunúť ďalší ročník akcie na
piatu pláž...
O rok neskôr ďalšie dve akcie podľa môjho
názoru, zaznamenali prelom v kultúrnom dia-

ní v Senci. Prvá z nich bol dvojdňový festival
MASTERS OF ROCK, ktorý mal headlinerov
legendárnu švédsku kapelu EUROPE. Táto
akcia bola ich „comebackom“ na rockovú scénu a keď na piatej pláži zaznel ich najväčší hit
„The Final Countown“, bolo to niečo neskutočné. Vidieť 8000 ľudí, v Senci, na Slnečných
jazerách, ako držia ruky nad hlavou! Okrem
spomínaných Europe vystúpili aj fínsky Helloween, Stratovarius, český Olympic a daľší.
Ďalšou významnou akciou, ktorá napomohla
ako-takému kultúrnemu rozbehnutiu v Senci,
bola Rozlúčka so Seneckým Letom, inými slovami koncert slovenského evergreenu – ELÁN!
Podľa štatistiky bola návštevnosť podstatne
vyššia ako na Masters of Rock, čo je milý dôkaz toho, že „s kým vyrastáme, na toho nikdy
nezabudneme“ a teda ani Senčania si najväčšiu slovenskú legendu nenechali ujsť.
Asi najvýznamnejší rok pre mladých Senčanov a, myslím si, aj pre okolité mestečká bol
rok súčasný. Ročná pauza napomohla promotérom DOUBLE.X-u zakusnúť sa do realizácie
2. ročníka naplno a teda aj spomínaný presun
miesta konania na piatu pláž severnej strany
bol významný krok vpred. Výsledkom bola
noc 12. augusta, ktorá na poli seneckých tanečných akcií nemala obdobu. Aj na pár chybičiek v organizácií, ktoré spôsobil hlavne veľký problém s elektrinou, sa táto akcia, podľa
môjho názoru, zapísala do pamäti Senčanov
výnikajúco a pre každého z nás to bol ojedinelý zážitok. Aj touto cestou sa chcem opätovne

poďakovať trom ľuďom z mestských štruktúr,
bez ktorých by žiadna s hore spomenutých
akcií neuzrela svetlo sveta.
Prvým z nich je náš primátor Karol Kvál, ktorý
sa ako jeden z mála postavil za kultúrne záujmy nás všetkých, hlavne mladých a svojou
ústretovosťou neraz riskoval svoj post. Je to
krásna ukážka toho, ako dokáže aj hlava Senca pomôcť v realizácií veľkých myšlienok Senčanov.
Peter Szabo, riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska v Senci, je človek, ktorý si zaslúži extra závďak, nakoľko od začiatku aktívne
podporoval a nadštandardným spôsobom
pomáhal pri prípravách na každom z týchto
kultúrnych podujatí. Bol hlavnou iniciatívou
pri festivale Masters of Rock, dokonca sa postaral o to, aby sa zo Seneckého leta stala 2-dňová akcia a tým chytila nádych veľkých
slovenských festivalov, dokonca rozšíril ponúkanú hudobnú produkciu o veľké hip-hopové
pódium!
V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj
Silvii Škultétyovej, ktorá nám pri organizácii
Double.X-u vyšla v ústretí spôsobom, ktorý sa
nedá nazvať inak ako „úžasným“.
Ako Senčan som veľmi rád, že sa už aj v Senci
začalo blýskať na lepšie časy a nebyť týchto
ľudí, boli by sme tam, kde sme boli pred 4 rokmi – nikde...
Dušan Kozic
organizátor tanečnej akcie DOUBLE.X
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Kandidáti koalície SDKÚ - ANO - SMK - DS - SZS
poslanec VÚC, napĺňajúc náš volebný sľub. Za
prvé volebné obdobie pôsobenia VÚC sme
dokázali, že sme schopní spravovať zverený
majetok Bratislavského samosprávneho kraja
správne, hospodárne a transparentne. Pravicové politické strany SDKÚ, SMK, ANO, DS a
SZS aj na tohtoročné voľby sa vedeli dohodnúť na spoločnom postupe. Som presvedčený , že v práci ktorú sme začali v roku 2001,
sme schopní pokračovať a doviesť náš kraj
na úroveň vyspelých európskych regiónov.

Predstavujeme Vám kandidátov koalície
SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS za okres Senec
na poslancov do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Rezső Duraynci
Ing. Gabriel Agárdy, živSenci
Ing. Gabriel Agárdy, č. 1
Narodil som sa v Senci, mám 55 rokov, tu sa
narodili aj moji predkovia až do roku 1760, teda
právom patrím k lokálpatriotom. Som elektroinžinierom, s manželkou Silviou máme štyri dospelé deti. Už 15 rokov som úspešným podnikateľom vo sfére automatizácie a elektronizácie
vodného hospodárstva a priemyslu. V rokoch
1990-92 som bol poslancom SNR za koalíciu
MKDH-Spolužitie, od roku 1998 som poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci, od r.
2001 som poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Ak budem opätovne zvolený, budem naďalej
považovať za svoju povinnosť chrániť životné
prostredie a vytvárať podmienky pre dôstojný
život, napr. úspešne dokončiť už rozbehnutú
rekonštrukciu synagógy v Senci, či revitalizovať Slnečné jazerá, alebo námestie v Senci.
Chcem pracovať na rozvoji cestovného ruchu
v okrese, veď blízkosť Viedne, Győru a Bratislavy, budúceho zlatého trojúholníka, nás tomu
zaväzuje. V prípade môjho zvolenia budem sa
usilovať urýchliť výstavbu výjazdu z diaľnice
smerom na Blatné, či kruhového objazdu pri
obchodnom centre Lidl. Je nevyhnuté začat s
výstavbou nultého okruhu Bratislavy. Vysoko si
vážim vzdelanie a preto všetko urobím pre rozvoj stredného školstva nášho kraja.

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava.
Vychádzajúc z mojich doterajších skúseností
chcem docieliť rýchlu a pohodlnú dopravu v regióne ako aj stále investície do opravy regionálnych ciest a komunikácii. Budem presadzovať
urýchlené začatie výstavby diaľničného okruhu
Bratislavy, aby sa vyriešil problém preťaženosti
ciest aj z dôvodu bezpečnosti premávky. Naďalej budem podporovať rozvoj cestovného
ruchu, budovanie cyklistických trás a presadzovať čím viac investícii z prostriedkov EÚ pre
všetky obce okresu.

Imrich Füleci
Rezső Duray, č. 11
Bývam v Senci a tu som vedúcim odbornej predajne elektroinštalačných potrieb a svietidiel
EL-TRAS. Mám 51 rokov a s manželkou Julianou
máme dve dospelé deti. Po skončení gymnázia
v Senci som pokračoval v štúdiu na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave, ktorú som ukončil s maturitou z odborných
predmetov. Už sedem rokov som členom Prezídia Fondu národného majetku SR a členom
Dozornej rady Slovenské lodenice Komárno.
Na poli politickom som predsedom miestnej a
okresnej organizácie SMK-MKP. Som poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom
komisie cestovného ruchu a obchodu. Ako
poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
som členom dopravnej komisie a dozornej rady

Imrich Füle, č. 13
Pochádzam z robotníckej rodiny, mám 41
rokov. Maturoval som na SPŠ Strojnícka v
Komárne. Pracoval som ako strojár, neskoršie
ako technik v obore zdravotechniky. Po roku
1989 som začal podnikať. Za pätnásť rokov
som vybudoval prosperujúcu firmu, ktorá sa
zaoberá dodávkami a montáži zdravotechniky, rôznych druhov vykurovaní , stavieb kotolní
a výmenníkových staníc. V roku 1991 som
sa oženil , máme jedného syna. V samospráve som odpracoval osem rokov ako zástupca
starostu obce Malinovo. Patrím medzi zakladajúcich členov Demokratickej strany v okrese
Senec.
Získané skúsenosti som uplatnil v práci ako

Ing. Štefan Pomichalnci
Ing. Štefan Pomichal, č. 21
Narodil som sa v Reci, mám 40 rokov. Som ženatý a s manželkou Máriou vychovávame svojich päť detí. Bývame v Tomášove. Na Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre som vyštudoval odbor zootechnický, kde som v roku 1987
získal titul inžiniera.
Profesionálnu prax som začal na JRD vo Veľkom Grobe. V období 1987-1996 som pracoval
v rôznych výskumných a výrobných odvetviach
poľnohospodárstva. V roku 1996 som sa stal
vedúcim úseku živočíšnej výroby na PD Modrý
Dunaj v Šamoríne, kde pôsobím ako predseda
a pracujem tam dodnes. Som podpredsedom
miestnej organizácie SMK v Tomášove a poslancom obecného zastupiteľstva.
Moju kandidatúru podporili na okresnej konferencií SMK v Senci hlavne delegáti z okresu
Senec, ja budem zastupovať ich záujmy. Prechod kompetencií na samosprávne kraje v BSK
bol úspešne realizovaný a dnes je len potrebné
zdokonaľovať a aktualizovať jej činnosť. Zodpovedne treba pripraviť a napĺňať rozpočet VÚC,
aby v ňom akcentoval rozvoj a záujmy vidieka.
Pri územnom plánovaní v spolupráci s obcami
chcem hľadať také alternatívy pre investorov,
ktoré zabezpečia nové pracovné príležitosti,
ktoré nevplývajú negatívne na životné prostredie.
Kandidáti na poslancov do VÚC za koalíciu
SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS za okres Senec
Vás pozývajú na stretnutie s občanmi za
účasti kandidáta na župana Ľuba Romana
v deň 20. novembra 2005 o 15,00 hod. do
kinosály Mestského kultúrneho strediska,
kde predstavia svoj volebný program. Neváhajte! Nevoliť znamená zriecť sa možnosti veci usmerniť podľa svojich predstáv.
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Kandidáti s podporou Spolku seneckých podnikateľov
Spolok seneckých podnikateľov pôsobí ako jediná stavovská organizácia združujúca
živnostníkov a podnikateľov v
meste Senec.

Mgr. Peter Szabo, č. 26
42 rokov,
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Senci,
predseda okresnej organizácie Hnutia za demokraciu v Senci registrovaný v Senci

V rámci svojich charitatívnych
aktivít podporila viacero občanov a organizácií, ktoré túto
finančnú pomoc akútne potrebovali.
Členovia Spolku seneckých
podnikateľov chcú touto cestou
požiadať všetkých živnostníkov, podnikateľov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a
známych o podporu pre členov
SSP pre nastávajúce regionálne voľby do zastupiteľstva VÚC
Bratislavského samosprávneho
kraja, ktoré sa budú konať 26.
novembra 2006.

Mgr. Rastislav Blaško, č. 3
34 rokov,
šéfredaktor a vydavateľ regionálneho magazínu ,
živnostník registrovaný v Senci

Spolok seneckých podnikateľov Vám ďakuje za podporu
svojich členov a pozýva Vás na
naše podujatia v roku 2005.
Štefan Kollát, prezident,
Tibor Labuda, viceprezident,
členovia

Spolku

seneckých
podnikateľov
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Z činnosti Miestneho odboru
Matice slovenskej v Senci
Júl - 5. júl - Miestny odbor Matice slovenskej
(MS) usporiadal slávnostnú akadémiu pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda.
V úvode pripravila Helena Čajková historický
prierez misiou sv. Cyrila a Metoda a vyjadrila
úctu k nesmiernej obeti týchto dvoch misionárov pre rozvoj náboženskéo, literárneho a
politického života Slovákov. Večer moderovala
Zita Šuplatová. V programe vystúpil ženský
spevácky zbor pod vedením Mgr. Kolaroviča
s hymnickými národnými a ľudovými piesňami. Ako hosť recitovala Ida Rapaičová z tvorby
Jána Hollého Cyrilo-metodiáda, Svätopluk. Jej
prednes bol hlbokým umeleckým zážitkom,
ktorý v poslucháčoch utvrdil poznanie veľkosti
postáv Cyrila a Metoda v našich dejinách.
Slávnostná akadémia sa konala v evanjelickom kostole, za čo patrí poďakovanie miestnemu evajnelickému farárovi Mgr. Sabadošovi.
September - 1.septembra, v Deň Ústavy SR,
členovia Matice slovenskej položili kvety k Pamätníku Ústavy SR v Senci. Krátky príhovor o
hodnote a dôležitosti ústavy pre náš štát povedala predsedníčka miestneho odboru MUDr.
J. Ožvaldová, verše o vlasti recitovala Helena
Čajková.
Pri príležitosti 190. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra zorganizoval miestny odbor zájazd na
oslavy v Uhrovci, v rodisku Ľudovíta Štúra.
Október - 22.októbra na krajskej konferencii
MS v Bratislave za účasti predsedu p. Markuša vystúpil v programe aj senecký ženský
spevácky zbor pri MO MS, báseň Svetloslava
Veigla Posolstvo kráľa Artuša recitovala Mgr.
Helena Čajková. Spevácky zbor dostal Pamätný list MS za svoju prácu pri šírení slovenskej
piesne a budovaní národného povedomia.
Medailu Andreja Hlinku a Martina Rázusa od
ústredia Matice slovenskej dostala predsedníčka miestnej organizácie MUDr. J. Ožvaldová ako ocenenie za svoju dlhoročnú obetavú
prácu v MS.
Blahoželáme.
(čaj)

Dobrovoľný hasičský zbor Senec sa rozlúčil so súťažnou sezónou 6. miestom na
Kráľovskom pohári v Kráľovej pri Senci.
Foto a text: R. Blaško.
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O zrenovovanom oltári Božieho hrobu
Vitrážny bočný oltár Božieho hrobu, jedinečný skvost aj v európskom meradle, vykladaný
tisíckami brúsených farebných perál a korálok
z krištáľového skla, bol postavený a umiestnený v roku 1867 v pravom treťom oblúkovom
výklenku rímskokatolíckeho kostola Sv. Mikuláša v Senci ako dar z pozostalosti dvoch
zámožných panien - viď nápis (v preklade:
Zhotovený z pozostalosti vdôv Rozál Szalay a
Theréz Királyi 1867. Nech Boh je im najväčšou odmenou! ).
Szalay Rozál `s Királyi Theréz özvegyek
hagyományaiból készült 1867.
Isten legyen a` legnagyobb jutalmuk!
Predmetný artefakt typologicky predstavuje
oltár so stĺpovou architektúrou, v popredí so
stipesom kvadratického tvaru, v ktorom sa nachádza nika s telom umučeného Krista. Oltár
je vytvorený ako kulisový v troch základných
plánoch. Prvý predstavuje stipes s menzou,
druhý stĺpovú architektúru a tretí panely s vyobrazením vojenských strážcov Božieho hrobu a stredového panelu s motívom kríža.
Materiál oltáru je kombináciou dreva a hrubého, perforovaného kartónu. V miestach perforácií sú naviazané farebné brúsené sklá a
korálky, z ktorých je vytvorená dekorácia a
postavy vojakov. Podsvietením oltár nadobúda vitrážový efekt.
Výška oltáru je 450 cm, šírka 400 cm, hĺbka
140 cm. Povrchová úprava je riešená v intenciách účelového zamerania oltáru – konštrukcie
sú upravené čiernym, matným náterom. Rastrovanie plôch a ornamentálna kresba je daná
skladbou farebných sklíčok a korálok. Zdobenie je uplatnené len v pohľadových plochách.
Hlavným vizuálnym, kompozičným a ideovým
akcentom je socha umučeného Krista.
Po umelecko-historickej stránke predstavuje
oltár klasicistické dielo, jedinečné po formálnej stránke, datované rokom 1867. Presné
miesto vzniku oltáru zatiaľ nebolo zistené,
artefakt pravdepodobne pochádza zo sklárskych oblastí Nemecka. Uplatnená je architektúra s náznakom kanelovania driekov stĺpov a
ich tordácie spôsobom vykladania farebnými
sklami. Takto je riešená aj ostatná výzdoba.
V čase veľkonočných sviatkov oltár bol pôvodne presvetlený niekoľkými olejovými kahancami, dômyselne umiestnenými v oltári.
Technický dokument v nemeckom jazyku,
nájdený na zadnej strane výplňových kulís,
presne usmerňoval spôsob zloženia a postup
montáže jednotlivých dielov aj s návodom ako
vložiť olejové kahance a ako naplniť sklenené
nádobky kahancov olejom a lojom, aby nevznikol požiar. Nakoľko na Veľkú noc kahance
horeli počas troch dní, celá konštrukcia oltáru
je dômyselne odvetraná rôznymi vertikálnymi
kanálmi na odvod spalín a dymu. Vkladanie
a výmena kahancov bola možná zo zadu cez
prechod v hlavnom pilieri kostola.
V roku 1934 oltár doplnili elektrickým osvetlením pomocou niekoľkých žiaroviek. Pôvodná
elektroinštalácia sa zachovala, vodiče boli
izolované ešte textíliou, ktorá z vodičov po
značnej časti opadala.

V roku 1949 pri neodbornom a necitlivom stavebnom zásahu došlo k rozšíreniu priestoru
chóru železobetónovou emporou, ktorá je
výškovo nižšie položená o cca 85 cm od najvyššieho bodu oltáru. Vtedy stavebníci aby
mohli chór rozšíriť, zapustili vrch oltáru do
betónového prekladu vo výške cca 15 cm a
obdobne zapustili spodok oltáru do podlahy
do hĺbky cca 70 cm. Z priestorových dôvodov celá konštrukcia oltáru bola posunutá k
bočnej stene kostola, čím sa zamedzil zadný
prístup k miestam so starými osvetľovacími
žiarovkami. Takto oltár stratil pôvodnú krásu,
bol zčasti zakrytý železobetónovou emporou
a podlahou. Počas stoštyridsiatich rokov boli
brúsené sklenené perly a korálky zanesené
sadzami z voskových sviečok a prachom. V
roku 1981 z dôvodu poruchy starej elektroinštalácie v sakristii vznikol v kostole požiar. Prehorením stropu sakristie a prechodom ohňa
na barokovú kazateľnicu sa dostali voskové
výpary a sadze do priestoru hlavnej lode. Zhorelo približne 200 kg sviečok. Dymové splodiny, sadze a skondenzované výpary dokončili
skazu oltáru. Pri maľovaní kostola po požiari
v roku 1981 Dekanský úrad v Senci vykonal
pokus bočný oltár očistiť a obnoviť, ale pre nedostatok financií a odborných pracovníkov sa
neodvážili na túto úpravu, nakoľko hrozilo zrútenie hornej časti oltáru. Osvetlenie sa už nezapínalo, lebo hrozil skrat holých elektrických
vodičov. Reštaurovaniu nepriala ani vtedajšia
politická klíma a Dekanát nedostal povolenie
na obnovu.
V roku 2004 pri snahe miestneho obyvateľstva
perlový oltár zreštaurovať a premiestniť na
také miesto, ktoré sa najviac približuje k pôvodnému umiestneniu, sme oslovili odborníkov na sakrálne pamiatky. Dali sme si spracovať odborné expertízy, na základe ktorých bol
zostavený rozpočet a postup reštaurovania.
Boli oslovení sponzori tak doma ako aj v zahraničí, ktorí na základe podaných projektov
poskytli nemalé finančné prostriedky na reštaurovanie a premiestnenie do stredného pravého bočného výklenku hlavnej lode kostola.
Náklady na reštaurovanie boli odhadnuté na
850 tis. Sk. Konečná výška priamych a vyvolaných nákladov je blízka hodnote 1,5 mil. Sk.
Ideová hodnota oltáru sa nedá určiť, nakoľko
ide predovšetkým o sakrálno-kultúrno-historickú pamiatku.
Po rozobraní oltáru bolo zistené, že chýba
asi 450 sklenených perál a korálok, hlavne
v spodnej časti oltáru. Sú medzi nimi aj brúsené perly, ktorých napr. ružová farba sa dosiahla dotovaním krištáľového skla chemickými zlúčeninami zlata a iných kovov. Náhrada
chýbajúcich sklenených častí bola náročná,
veľa korálok a brúsených krištáľov bolo možné
vyrobiť len v Nemecku, Belgicku či v Turecku.
Drevené a papierové časti, ktoré boli zapustené v podlahe, boli spráchnivelé a napadnuté
plesňami. Aj ostatné časti boli napadnuté červotočmi a plesňami rôzneho druhu. To vynútilo chemickú stabilizáciu, impregnáciu a výmenu niektorých drevených a papierových častí
oltáru, ako aj uspokojivo riešiť ďalšie vetranie
kostola.
(red)
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Nádejné senecké aranžérky
V okrese Senec sídli najstaršia stredná odborná škola na Slovensku. V roku 1923 ju založil
vtedajší česko-slovenský minister poľnohospodárstva a jediný premiér prvej ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža (okrem iného
jeden z mála slovenských poslancov v uhorskom parlamente do roku 1918). Žiaci základných škôl aj zo Senca majú možnosť vyučiť sa
v špecializovaných odboroch zameraných na
ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo, viazačstvo, aranžérstvo, či sadovnícku a krajinársku tvorbu. Tieto možnosti poskytuje Združená stredná škola záhradnícka
Gustáva Čejku v neďalekom Malinove. Sídlom
školy je bývalý Apponyiho zámok s rozsiahlym
parkom a školským majetkom, kde študenti
získavajú praktické zručnosti. Súčasťou areálu školy je aj zbierkový a kaktusový skleník.
ZSŠZ spravuje je úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
V rámci týždňa otvorených dverí v polovici októbra i prišli na návštevu aj žiačky ZŠ Tajovského v Senci. Zároveň sa zapojili do súťaží
zúčastnených základných škôl z Pezinka, Veľkého Bielu a Smižian v okrese Spišská Nová
Ves. Súťaž prebiehala v troch kategóriách
– jesenná kytica, venček a darček. V jednotlivých kategóriách súťažilo osem seneckých
dievčat.

Riaditeľka ZSŠZ v Malinove Mgr. Katarína
Havlíčková vyhodnotila a odovzdala ocenenia
tvorcom najkrajších aranžérskych diel. Spomedzi seneckých dievčat v súťaži o najkrajšiu
Jesennú kyticu obsadila tretiu priečku Zdenka
Jačia a v kategórii Darček na rovnakom mieste
skončila Romana Puškelová.
Text a foto: Rastislav Blaško

POZVÁNKY

Subjektívny dokument
V Mestskom kultúrnom stredisku v Pezinku
vystavuje do 30. novembra senecký fotograf
Filip Rázga. Výstava nesie názov Subjektívny
dokument.
(red)

19.11. 2005 o 14.00 h

MsKS Senec

Žalmy
Žalmy preložené do maďarčiny.
23.11. 2005 o 8.30 h

MsKS Senec

SMETIAK - PANTOMÍMA
Divadlo pre deti.

Vlado Kulíšek: Výstava
József Attila – 100 - té výročie narodenie básnika, život a dielo vo fotografiách

Pripravujeme
Žiačka ZŠ Tajovského v Senci aj so svojím aranžérskym výtvorom.

- 6.12. 2005 Príde k nám Mikuláš
- Radošinske naivné divadlo
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Spoločenská kronika

Navždy nás opustili

Narodili sa

Dňa 28.11.2005 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej
milovanej manželky, matky,
babky, prababky, sestry,
švagrinej

Mátej Bábik, Patrick Westera-Lešniak, Denisa Síposová, Adrián Sipos, Dominik Bezruka,
Táňa Sciranková, Ivana Magyaricsová, Gabriel
Szakál, Stanislav Kováčik, Samuel Krišš, Lenka Toporová, Laura Mária Polčicová, Matej
Bujňák, Natália Schubertová, Samuel Heringeš, Maximilián Krátky, Veronika Bučanová,
Petra Paulechová, Adela Bednáriková, Bibiana
Kostyalová, Erik Štvrtecký, Sára Majová, Miroslav Végh, Lucia Šramková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Mgr. Božena Kováčová (60), Magdalena Hudecová (65), Alžbeta Divičanová (75)

Klub dôchodcov
Ľudovit Horáček (75), Štefan Gulyáš (70), Ladislav Galambos (65), Arpád Maceák (65)

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215 v Senci
Štefan Pál (55), Karol Poizl (55)
23.11.2005 oslávi krásne životné jubileum 70 rokov

Dr. Boris Bulla
Z celého srdca mu želajú
veľa zdravia, spokojnosť a
pohodu
Manželka, syn, dcéra s rodinami

Ireny Slovákovej
Odišla si bez rozlúčenia a to veľmi bolí.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 4.11.2005 si pripomíname tretie výročie úmrtia našej mamičky

Matildy Gábrisovej
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra s rodinou

Erik Bezúr
*8.1.1981 x28.8.2005
Magické a tmavé boli hlbočiny, kde sa s toľkou láskou
potápal, no nikdy sa nevyrovnajú hĺbke ani veľkosti
žiaľu, ktorý v našich srdciach zanechal. 28.
augusta 2005 v hlbinách Buntzenského jazera
navždy našiel svoj raj náš milovaný synček a
brat Erinko Bezúr.
Na veľký úsmev, mohutnú vôľu a nadšenie,
ktoré v sebe nosil, sa nedá zabudnúť. Vedia to
všetci, čo ho poznali.
Prekrásny život, nenaplnené sny, ktoré nemá
kto snívať, nevypovedané slová... Smútok navždy zastrel naše srdcia.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť a odprevadiť ho na
poslednej ceste.
Smútiaci rodičia a sestra
Dňa 1. novembra 2005 uplynulo presne 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý, milovaný, manžel, otecko, svokor, deduško

Ján Šebok
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte, prosím, tichú spomienku na neho.
Smútiaca rodina
Dňa 1.10.2004 nás náhle opustil brat

Ján Pokrývka
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
Sestra Emília s rodinou
29.11. 2005 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor,
brat, švagor a dedko

Pavol Zaoral
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
s nami venujú tichú spomienku
Smútiaca rodina

21.10.2005 nás opustil náš
drahý manžel a otec

Jozef Dugovič
Ďakujeme za prejavy sústrasti. S láskou spomína
smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na november 2005
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18.00 h.
18. piatok SMIEM PROSIŤ ?
Richard Gere a Jennifer Lopez Vás pozývajú
na tanečný parket.
USA MP 106 min.
Vstupné: 50,-Sk
19. 20. sobota – nedeľa
LEGENDY Z DOGTOWNU
Skupina mladých surfistov - história skateboardu sa môže začať.
USA MP 104 min.
Vstupné: 55,-Sk
21. pondelok AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU
Výstredná komédia, kde sa predstavia rozvodoví právnici a nerozluční priatelia – radiac sa
tajnými pravidlami „ marenia svadieb“.
USA MN 15
Vstupné: 65,-Sk
22. utorok JASKYŇA
Pod nebom leží peklo, pod peklom leží jaskyňa.
USA MP 101 min.
Vstupné: 65,-Sk

25. piatok MR. & MRS. SMITH
Brad Pitt a Angelina Jolie sa predstavia v hlavných úlohách sexi akčného filmu, ktorý je plný
špičkových akcií, najmodernejších špeciálnych efektov a neuveriteľných kaskadérskych
kúskov.
USA MP 120 min.
Vstupné: 60,-Sk
26. 27. sobota – nedeľa NOČNÁ HLIADKA
Akčno – hororová fantasy o skupinke hrdinov
s nadprirodzenými schopnosťami, ktorí v súčasnej Moskve bránia ľudstvo pred mocnosťami temnôt. Najúspešnejší ruský film desaťročia...
RUS. MP 110 min.
Vstupné: 65,-Sk
28. pondelok KĽÚČ
Desivý a strhujúci príbeh. Hrôzu tentoraz vybudzuje zdanlivo celkom obyčajný kľúč. Duchársky thriller.
USA MN 105 min.
Vstupné: 65,-Sk
29. utorok, 1. novembra štvrtok
LEGENDA O ZORROVI
Antonio Banderas, Catherine Zeta.- Jones a

Anthony Hopkins v pokračovaní nesmrteľného príbehu o Zorrovi pomstiteľovi. Romanticko
– dobrodružný film.
USA MP 131 min.
Vstupné: 65,-Sk
Mládežnícke filmové predstavenia:
6. nedeľa o 15 30 h GARFIELD
Najslávnejšie najtučnejšie zviera rozožratý
kocúr Garfield v akčnej rodinnej komédii, zachraňuje psíka z rúk únoscov.
Americký film 90 min. dabing Vstupné: 35 Sk
13. nedeľa o 15 30 h VALIANT
Animovaná komédia od producenta oboch
Shrekov. Veľké srdce, malý vták.
Anglicko – americký film, český dabing
Vstupné: 60,-Sk
27. nedeľa o 15 30 h MADAGASCAR
Štyri rozmaznané zvieratká newyorskej ZOO,
neuveriteľné udalosti ako ich neuveriteľné
priateľstvo. Všetky zvieratká vyzbrojené neodolateľným humorom.
Americký film 85 min, slovenský dabing
Vstupné: 50,-Sk
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