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Cena mesta a primátora
Do 31. 12. 2005 môžete posielať svoje návrhy na udelenie významných mestských
ocenení. Cena mesta sa odovzdáva za
vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraníči, za činnosť osôb pri záchrane
ľudských životov a majetku mesta a jeho
obyvateľov. Cenu primátora mesta udeľuje
primátor obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
(r)

Zbierka šatstva
Sociálna a zdravotná komisia pri MZ v Senci organizuje zbierku chlapčenského oblečenia a obuvi v dňoch 10. januára 2006 od
8. do 15. hod a 11. januára 2006 od 8. do
17. hod. Uskutoční sa na mestskom úrade
na prízemí v priestoroch bývalého odboru
výstavby.
Chceme pomôcť chlapcom vo veku od 10
do 18 rokov, ubytovaných v súkromnom
Liečebno-výchovnom sanatóriu v Senci.
Ďakujeme každému, kto pomôže.
Predsedníčka SZK
MUDr. Emeše Dobošová
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Nech sú pokojné, šťastné
a veselé
Vážení Senčania, želám vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu
najbližších. V srdci pokoj a lásku, aby
sa vám pod stromčekom splnili
aj tajné vianočné sny.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok
városunk valamennyi polgárának

primátor Senca
Ing. Karol Kvál

Zmoknutý Mikuláš potešil deti
Takého zmoknutého Mikuláša si Senec
nepamätá. Chýbali mu už len gumáky a
dáždnik. Prechod mestom sa nekonal,
lampášiky nesvietili, ale aj tak bolo fajn.
Ufňukané počasie deťom očakávanie
nepokazilo, Mikulášov príchod vyprovokovali pokrikom Mikuláš, Mikuláš, poďže
rýchlo medzi nás. A ten si priviedol aj anjela a čerta. Tým menším sa pri pohľade
na rohatého čierneho čertiska aj roztriasli
kolienka a slzy mali na krajíčku. Trojicu
prinášajúcu pekný program a sladkosti
upršané počasie vmanévrovalo do kultúrneho domu. Len deťom sa akosi do
spevu a recitovania nechcelo. Postupne
ich však vidina sladkej odmeny pritiahla a
spustili. Moderátorovi sa nedarilo dostať
pred mikrofón deti z Parndorfu, napokon
sa mu to podarilo a rakúski hostia tlieskali
dievčatám spolu s domácimi. Po pesničkách a básničkách detí sa rozospieval
a roztancoval detský folklórny súbor Prvosienka z Bratislavy a na malom priestore predviedol kusisko svojho umenia.
Priniesol koledy nielen zo Závadky, ale aj
z Liptova a východu Slovenska. Bábkové
divadelné predstavenie Mikulášske čaro

dalo bodku za pekným večerom, v ktorom chýbali už len snehové vločky.
(el)

Dievčatá z Parndorfu sa dlho nechali núkať,
kým predstúpili pred mikrofón.
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Primátor v Horúcom kresle reagoval na
byty, holuby aj psíčkarov

Poriadne zohriať primátora Karola Kvála v
Horúcom kresle sa na pravidelnom stretnutí pokúsili obyvatelia Senca. A hoci kinosála kultúrneho centra nepraskala vo
švíkoch, hodinu otázok viacerí využili.
Občan, ktorého vysťahovali z bytu, lebo
zaň neplatil, sa sťažoval na súdy aj políciu, ktoré podľa neho zlyhali. On aj iní
prišli o byty napriek tomu, že súd o tom
ešte nerozhodol. Pritom nový majiteľ už

byty predal. Považuje to za zločin a porušovanie zákonov.
Primátor mu oponoval a vysvetľoval, že
polícia aj súdy konajú, aj keď všetko nejde podľa jeho predstáv a musí byť trpezlivý. To však jeho ťažkú situáciu nerieši.
Sťažnosťou na holubov, špiniacich balkóny svojím trusom, pričom na trávnikoch
sa nachádzajú aj skapané jedince, sa
podľa primátora zaoberala aj hygiena,
kontrovali ochranári. Na ťahu sú hygienici, potrebné je však venovať tejto situácii
zvýšenú pozornosť.
Aj na psíčkarov sa zviezli hromy-blesky.
Ich miláčikovia totiž špinia pieskoviská,
kde sa hrajú deti. K. Kvál o tejto situácii
vie, niektoré pieskoviská boli preto aj zrušené, no vraví, že ,,podľa hygienických
noriem každé dva týždne by sme museli
piesok meniť. To je nemožné, jediným riešením by bolo zrušenie pieskovísk.“

Od januára začne platiť zákon o zákaze
ukladania biologického odpadu, preto sa
situácia musí riešiť a občanov zaujíma,
ako. Podľa primátora ponuky ako separovaný zber likvidovať dali zatiaľ štyri firmy. V pláne je vybudovať kompostáreň.
Separovaný zber sa robí, problém je s
papierom, ktorý nemá takmer žiadnu
hodnotu a s textilom, ktorý nikde nechcú
preberať.
Ako sa mesto vysporiada s koncepciou
rozvoja športu? Primátor súhlasí, že
treba podporovať všetky druhy športu.
,,Chceme vybudovať športovú halu, projekty sú pripravené, no momentálne nemáme financie na realizáciu a zo štrukturálnych fondov nebola zatiaľ výzva na tieto aktivity. Má to stáť asi 96 miliónov. Na
časť financie sú, prispieť má aj futbalový
zväz (10 miliónov) a ministerstvo školstva
(20 miliónov).“
(el)

Poslanci pozývajú
Pozývame vás na tradičné stretnutie
poslancov s občanmi 3. volebného
obvodu, ktoré sa uskutoční 28. 12.
2005 o 14. hod. v obradnej sieni
mestského úradu.
Helena Nemcová
Ing. Gašpar Józan
Ing. Ján Maglocký

Z diára vedenia mesta

Pozývame Vás na

S I L V E S T E R 2 0 0 5 v Hoteli Senec!
Posledné vstupenky v predaji!!!
2.000,- Sk - Spoločenský večer
1.600,- Sk - Disco zábava

Možné skupinové zľavy!
Informácie o programe a objednávky prijímame na:
t. č. 02/4592 72 55 – 66, 0905 831 192
e-mail: recepcia@hotelsenec.sk

• posedenie s dôchodcami
• zasadnutie Regionálneho združenia
miest a obcí Podunajsko
• prijatie zástupcov družobného mesta Parndorf a spoločné mikulášske
oslavy
• vernisáž postihnutých z dielne Betánia v mestskom kultúrnom stredisku
• zasadnutie mestskej rady
• zasadnutie mestského zastupiteľstva
• Horúce kreslo primátora mesta
• podpísanie zmluvy o revitalizácii
jazier na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
• rokovanie s podnikateľmi o budúcom rozvoji mesta
• stretnutie so zástupcami Materského
centra
• výstava s vianočnou tematikou
v rakúskom Parndorfe
• stretnutie so zástupcami UNICEF,
téma: zriadenie detských centier
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Nacvičovali ochranu obyvateľstva
Evakuovali gymnázium, aj ľudí z obcí ohrozených atómovou elektrárňou, z jazera
museli odstrániť nebezpečné bandasky.

Dekontaminácia hasičov

Našťastie išlo len o cvičenie. Ochranu
obyvateľstva v prípade radiačnej havárie
a teroristických útokov nacvičovali na
Slnečných jazerách. Uskutočnilo sa tam
súčinné cvičenie orgánov krízového riadenia Krajského úradu v Bratislave a Obvodných úradov v Senci a Malackách. Do
cvičenia sa zapojili jednotky Hasičského
a záchranného zboru zo Senca, polícia
a Slovenský Červený kríž. Ako uviedol
vedúci odboru krízového riadenia Obvodného úradu v Senci Ing. Pavel Priehradník, kontrolné stanovište zabezpečovalo
príjem evakuovaných z obcí ohrozených
atómovou elektrárňou Jaslovské Bohunice. Potápači zase museli z jazera odstrániť bandasky s nebezpečnou látkou
a zabezpečiť ich odvoz. V rámci cvičenia
evakuovali aj Gymnázium A. Bernoláka
v Senci.
(pp)

Pod lupou
• V obchodnom dome Lidl v Senci
chytili ženu zo Šenkvíc, ktorá ukradla
tovar v hodnote zhruba 900 korún.
• Blokovú pokutu dostala aj žena z Bratislavy, ktorej sa podarilo uchmatnúť v
DM drogérii na Lichnerovej ulici tovar za
200 Sk.
• Do tretice chytili v novembri ,,straku“ z okresu Nitra, ktorá
v DM drogérii ukradla tovar za približne 1800
korún.
• Svojho štvornohého miláčika nezvládla Senčanka, keď zaútočil na psieho
soka a stal sa nebezpečným pre svoje
okolie. Preto musí nosiť vodidlo a náhubok. Majiteľka dostala blokovú pokutu.
• Muž zo Senca neudržal agresivitu
na uzde a zbil svoju družku. Prípad
bude mať dohru v závislosti od lekárskej správy.

Pátranie po psíkoch
Prosíme o pomoc pri pátraní po dvoch psíkoch – čistokrvných belgických ovčiakoch,
ktorí sa stratili, alebo ich ukradli. Ide o plavú
fenku (malinois) Arlett, na ktorú doma čaká
deväť šteniatok a o hnedého psíka Rina. Ak
ste ich videli, dajte nám, prosím, vedieť na
tel. čísla 0915 443 385, 0903 211 823, alebo
mailom tereza.o@zoznam.sk. Odmena za
pomoc je desaťtisíc korún.

Hasiči zachytávajú ropnú škvrnu, potom ju likvidujú a dekontaminujú.

Ľadové medvede opäť
na jazerách
Otužilé Ľadové medvede sa ponoria
do studenej vody na severnej strane
Slnečných jazier 6. januára budúceho roku. Tradičné trojkráľové kúpanie
sa začne o 14. hod.

Vodiči dole z chodníkov
Mestský úrad žiada, aby vodiči neparkovali na chodníkoch, pretože tak bránia
zimnej údržbe – nie je možné čistiť chodníky. Hrozí aj poškodenie vozidiel.

Vakcinácia holubov
Povinnú vakcináciu holubov proti pseudomoru hydiny nariadil hlavný veterinárny
lekár SR prof. Jozef Bíreš. Toto mimoriadne núdzové opatrenie s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia až do odvolania sa
nariaďuje na základe rozšírenia paramyxovírusu 1 u holubov v SR a ochrany štátneho územia SR pred zavlečením tejto
choroby. Ide o vážne nebezpečenstvo
pre vtákov.

Tragédia na križovatke
Na križovatke pri obchodnom dome Lidl
v Senci sa 24. novembra stala tragická dopravná nehoda. Vodič Fiata Punto
z Bratislavy vošiel do protismeru a čelne
narazil do Tatry 148. Nezvládnuteľný fiat
následne narazil aj do Seatu Leon. Zatiaľ

čo spolujazdec vinníka nehody a ďalší
dvaja šoféri prežili nehodu bez ujmy na
zdraví, vodiča fiata, zakliesneného vo vraku, museli požiarnici vysekať. S ťažkými
zraneniami ho odviezla záchranka.
(r)
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Ulice v Senci

Bernolákova
Veľakrát vieme veľmi málo o tých, ktorých meno nesú naše ulice. Mnoho
osobností bolo za komunizmu prenasledovaných a nesmelo sa o nich hovoriť. Iné sú známe z učebníc základnej
školy, a preto sa k nim pristupuje ako
k povinnému čítaniu – odmietame ich.
Chceme pripomenúť tých, ktorí obohatili náš národ, našu politiku, kultúru
či vedu. Matica slovenská v Senci ponúka pohľad na osobnosti, po ktorých
sú pomenované ulice nášho mesta.
Bernolákova ulica (za budovou pošty)
nesie meno vzácneho človeka. Anton
Bernolák bol katolíckym kňazom, ktorý sa zapísal do dejín ako jazykovedec,
kultúrny pracovník, profesor teológie.
Poznáme ho ako tvorcu spisovného jazyka – bernolákovčiny. Sústavu
tohto jazyka vytvoril na základe kultúrnej reči, ktorou sa hovorilo na trnavskej univerzite v 18. storočí. Obohatil
ju prvkami stredoslovenských nárečí.
Jeho pravopis nepoznal ypsilon, riadil
sa heslom – Píš, ako počuješ.
Bernolák pochádzal zo zemianskej
rodiny v oravskej Slanici. Žil v období,
keď dozrievala myšlienka spisovného jazyka Slovákov, keď sa rakúsko-uhorské národnosti formovali v národy. Napísal štúdiu Filologicko-kritická
rozprava o slovenských písmenách,
v ktorej zdôvodnil potrebu a naliehavosť spisovného jazyka Slovákov. Je
autorom Slovenskej gramatiky a svoje
jazykovedné dielo uzavrel šesťdielnym
Slovníkom slovensko-česko-latinsko-nemecko-uhorským, ktorý kvôli finančným problémom vyšiel až po jeho
smrti. Mal 5302 strán a obsahoval 30-tisíc slov.
Bernolák bol spoluzakladateľom Slovenského učeného tovarišstva v Trnave, ktoré malo za úlohu šíriť kultúru v
novej reči – bernolákovčine.
Dielo a práca Bernoláka, ktorý žil v
Čeklísi (dnešnom Bernolákove), Trnave, Bratislave a zomrel v Nových Zámkoch, je dielom nesmierne talentovaného, obetavého a nadšeného človeka, ktorý si zaslúži našu úctu a obdiv.
Je Božím darom pre náš národ. To, čo
dnes robia celé tímy vedcov, vykonal s
hŕstkou vzdelancov a národných buditeľov. Preto je jeho ulica v Senci, preto
je po ňom pomenované gymnázium,
preto stojí vo vstupnej hale obvodného
úradu jeho busta.
Helena Čajková
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Rybári majú zelenú, minister ustúpil a stiahol zákon

Metráky kaprov do Slnečných jazier
Vodná nádrž v katastri obce Blatné je
v prekrásnom údolí. Obhospodaruje ju
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Senci. Slúži jej ako
chovný revír násadových, najmä kaprovitých rýb pre zarybňovanie vlastných
rybárskych lokalít. Nádrž napája Stoličný
potok, ktorý preteká prevažne územím
s riedkou zástavbou, čo vo veľkej miere
prispieva ku kvalite vody.
Deň výlovu je vždy očakávaný, plný vzrušenia. Táto náročná činnosť si vyžaduje
schopných organizátorov, skúsenosti,
vedomosti, ale aj silných chlapov. Organizátori na čele s predsedom organizácie
Štefanom Dimitrovom a hospodárom Stanislavom Fialom, ale aj brigádnici si užili
pravé rybárčenie: najprv zlovenie rýb, ich
vytriedenie, umiestenie, váženie. Až potom rybie osádky putovali do rybárskych

Zastavili skrytú privatizáciu
Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon stiahol z rokovania Národnej rady
kontroverzný návrh zákona o chove rýb
a iných vodných živočíchov, ktorým sa
mali upraviť spôsoby chovu a lovu na
vodných plochách. Pád zákona s veľkým uspokojením prijali aj predstavitelia Mestskej organizácie SRZ v Senci.
Stalo sa tak vďaka odmietavým stanoviskám kompetentných. Podľa vyjadrení
expertov a vedenia SRZ návrh takéhoto
zákona by vôbec neprispel k zvýšeniu
chovu rýb. Videli v ňom skrytú snahu
o privatizáciu malých vodných nádrží,

revírov. Distribúcia rýb do jednotlivých
lokalít bola v súlade s plánom zarybňovania na tento rok.
V úlovkoch dominovali kapry, ale nechýbali ani také druhy ako karas, jalec, lieň,
tolstolobik, šťuka, zubáč a iné. Kaprov
vylovili viac ako 150 metrákov, z toho najviac – vyše 50, putovalo do plochou najväčšieho mestského rybárskeho revíru
Slnečných jazier.

z ktorých mnohé sú rybárskymi revírmi.
Tým by sa podľa nich postupne zlikvidovalo rekreačné rybárstvo. Rozdiel medzi
ustanoveniami, upravujúcimi aj chov rýb
v doteraz platnom zákone o rybárstve
a v pripravovanom novom zákone je
v tom, že umožňuje ministerstvu vyberať
si najlepšie rybárske revíry. V prvom štádiu sa to malo týkať asi 75 závlahových
a viacúčelových vodných nádrží na juhu
Slovenska. V súčasnosti mnohé z nich
slúžia ako rybárske revíry, časť z nich využíva SRZ na chov násad pre následné
zarybňovanie rybárskych revírov.
Jozef Bereznai

Jazyky rýchlejšie ako krokom
Študenti sa tam učia tak, aby cudzí jazyk
zvládli „andantino“. To znamená rýchlejšie ako krokom. V učebniach jazykovej
školy Andantino na Lichnerovej 76 nájdu
aj katalógy cudzojazyčnej literatúry
a učebníc, ktoré si môžu kúpiť.
V kurzoch poskytujú individuálnu aj skupinovú výučbu, pričom v skupinkách sú
traja až piati žiaci, obľúbené je firemné
vyučovanie. Študenti si sami v spolupráci s lektorom zvolia špecializáciu kurzu a
formu, ako má byť kurz vedený, aby boli
v maximálnej miere naplnené ich očakávania. Prípadne im „ušijú“ kurz na mieru
(počet hodín v týždni, zameranie na gramatiku či konverzáciu, učebnice a pod.).
Priebežne majú informácie o svojom pokroku. Pri výučbe zamestnancov firiem
a mladých ľudí dostáva výsledky monitoringu aj ten, kto kurz platí. Kurzy sú semestrálne, po ukončení kurzu sa vykoná

jazykový audit žiaka. Úspešní absolventi
automaticky postupujú do ďalšieho semestra.
Jazykovú školu Andantino otvorili
v septembri 2004. Začali v nej s výučbou
nemčiny a taliančiny, v januári tohto roku
pribudla angličtina. Od septembra šesť
lektorov vyučuje nemčinu, taliančinu,
angličtinu a španielčinu. K dispozícii sú
aj lektori s bohatými skúsenosťami – rodení hovorcovia - vyučujúci angličtinu,
taliančinu, polynézštinu a jazyk hindi
(jeden z úradných jazykov v Indii), ale aj
lektorka čínštiny.
Od februára budúceho roka bude táto
jazyková škola poskytovať aj vzdelávanie (doškolovanie) žiakov základných
a stredných škôl, aby lepšie porozumeli
učivu, resp. pripravili sa na maturitu. Princíp výučby v malých skupinkách troch až
piatich ľudí je rovnaký.
(el)
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Senecká podnikateľka medzi najlepšími Slovenkami

Katalóg ju katapultoval do výšin
Lesk veľkolepej akcie si vychutnala
senecká podnikateľka Mgr. Katarína
Deáková. Medzi začínajúcimi slovenskými podnikateľkami v kategórii
Vynikajúca podnikateľka SR získala
druhé miesto a na rovnakom mieste
skončila aj v kategórii Cena sympatie. Víťazstvo medzi dvanástimi finalistkami jej ušlo o vlások.
Čím ste oslovili hodnotiacich?
- Zostavila som katalóg reklamných
a darčekových predmetov vyrobených
na Slovensku, je u nás prvý a zatiaľ jediný. Spolupracovala som so Združením žien v podnikaní, ktoré bolo hlavným organizátorom súťaže spolu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a
stredného podnikania.
Priblížte nám váš katalóg.
- Myšlienka vznikla náhodou. Väčšina
týchto predmetov je vyrobená v Číne,
všetky dovážame a katalógy, ktoré ich
ponúkajú, sú tiež všetky rovnaké.
Na jednej strane to teda bol podnet
klientov, ktorí chceli kvalitné predmety,
,,niečo, čo nikto nemá“, na druhej strane sa pod moje rozhodnutie podpísali
dodávatelia, ktorí neplnili termíny dodávok a zákazníci boli nespokojní. Výrobou na Slovensku sa termín dodávok
skráti, veľa výrobkov bude aj lacnejších
v porovnaní s dovážanými. Podporíme
tak aj drobných a stredných remeselníkov a výrobcov, ktorí pomaly zanikajú.
Katalóg bol už zaslaný do Dánska a Rakúska, na jar sa objaví v Holandsku. Reprezentuje aj Slovensko v zahraničí.
Akými ďalšími činnosťami sa zaoberáte?
- Predovšetkým reklamou a propagač-

nou činnosťou – výrobou reklamy a reklamných predmetov, sels promotion,
organizovaním eventov a firemných akcií, dizajnom výkladov a obchodných
priestorov. Obchodujeme aj s rakúskou
firmou Laks, sme autorizovaný predajca ich produktov – USB kľúčov a MP3
- v SR. Na budúci rok plánujem oblasť
podnikania rozšíriť.
Ako sa z učiteľky stane podnikateľka?
- Vždy som mala silný vzťah k výtvarnej
výchove, ktorú som aj učila. Po odchode zo školstva som sa dostala k práci v reklamných agentúrach alebo vo
firmách, ktoré sa reklamou zaoberajú.
Nakoľko som mala v hlave veľa nových
nápadov, ktoré som chcela zrealizovať,
osamostatnila som sa.
(el)

Raketový štart

Akcia odovzdávania ocenení bola vo
veľkom štýle v bratislavskom hoteli Holiday Inn. Za svoje umiestenie získala
K. Deáková zaujímavý sklenený diplom
a ďalšie ceny: rotoped, poukážky na
nákup a návštevu Aulandie v Auparku,
kozmetiku a veľký záhradný bazén. Najväčšiu radosť z neho mali jej deti.

Mgr. Katarína Deáková (30), vydatá,
matka dvoch detí. Jej štart bol raketový, pretože podniká iba jeden rok. Keď
je sezóna – od septembra do decembra – pracuje
aj osemnásť
hodín denne,
sedem
dní
v týždni. Naopak v lete je
roboty menej
a môže sa
viac venovať
deťom. Podniká v Senci,
býva v Kráľovej pri Senci.

Panta Rhei už aj v Senci
Známa sieť kníhkupectiev Panta
Rhei otvára ďalšiu predajňu aj v našom meste. Na Lichnerovej ul. 30,
na 1. poschodí, ponúkajú bohatý vý-

ber kníh v slovenskom i maďarskom
jazyku. Všetci priaznivci si prídu na
svoje.

Panta Rhei könyvesbolt - Szencen is
Az ismert könyvesbolthálózat, a
Panta Rhei 2005. december 1-től
városunkban is megnyitja kapuit.
Magyar és szlovák nyelvű könyvek

gazdag kínálatával és választékával,
örömmel várja látogatóit és vásárlóit a Lichner (sétáló) utca 30 számú
épület első emeletén.
(az)
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Dizajnérka Zuzana Oros prezentovala knihu Rodové postupnosti a ich grafický vývoj

Krst červeným vínom v kufri auta
Ako sa mladá dizajnérka dostane k tomu, osobne na moje obhajoby, za čo mu veľ- Podobne ako sa vyvíjali predstavy
aby vydala knihu s honosným názvom mi ďakujem. Navrhol, aby som svoju prá- o pôvode človeka, rodov a rodín, vyvíjali
Rodové postupnosti a ich grafický vý- cu poslala do súťaže. Moju diplomovku sa aj stvárnenia rodových postupností.
voj? Niekedy pomôže šťastná náhoda. sa rozhodli rovno vydať. Mala som veľkú Popri záznamoch a jednoduchých schéAko v prípade Senčanky Zuzany Oros radosť.” Za tri roky spolu s M. Šišmišom mach sa už v antike začali objavovať aj
(28). ,,Stretla som sa so správnymi ľuď- zozbierali ďalšie podklady a vyšla kniha, zvýtvarnené genealógie pozoruhodnej
mi, ktorí ocenili moju
umeleckej hodnoty.
teoretickú diplomovMnohí, dnes sčasku,“ vraví Zuzana.
ti neznámi majstri
Boli to genealógovia
ich zachytili v kro(geneológia – rodonikách, na stenách
pis, genealógovia sa
palácov a chrámov,
zaoberajú tzv. rodona tabuľkových maľkmeňmi, pozn. red.).
bách či na plátnach
Uplynuli tri roky, kým
obrazov. Krátko po
vyšla kniha.
vynájdení kníhtlače
Začiatky neboli jedprenikli aj na stránnoduché. Výtvarníčky publikácií. Kniha
ka Zuzana sa pustila
Rodové postupnosti
do náročnej diplomoa ich grafický vývoj
vej práce. ,,Neexistuponúka pohľad na
je žiadna publikácia,
vývoj týchto zobraktorá sa problemazení v Európe s osotikou zaoberá. Nikto
bitným zreteľom na
mi nevedel poradiť,
vývoj na Slovensku.
kde sa mám obrátiť,
Knihu prezentovali
akú literatúru pozháv Mestskej knižnici
ňať. Bolo to bádanie
v Senci v spolupráa mapovanie dostup- Zuzana Oros a Milan Šišmiš, autori knihy Rodové postupnosti a ich grafický vývoj.
ci s kníhkupectvom
ných zdrojov.“ NavEffect a združením
štívila budapeštianske archívy, knižnice, ktorej sú spoluautori. ,,Je odborník na Senec a okolie. Kým tam knihy doviezla,
Viedeň a vlastne celé širšie okolie. Naprí- genealógiu a spoluautorstvo s ním zaru- niektoré pokrstila červeným vínom, ktoré
klad aj Martin, kde v Slovenskej národnej čuje odbornosť aj v tomto smere.“
sa jej rozlialo v kufri auta.
knižnici pôsobí kabinet genealógie. Tam O čo ju kniha obohatila? ,,Keďže nie som ,,Prispel k tomu mierny stres, taký zdravý,
má sídlo Milan Šišmiš. ,,Je to úžasný genealóg, ale výtvarníčka, boli to pre mňa v kufri päť litrov červeného vína a knihy na
človek a kamarát, ktorý mi veľmi s dip- nové veci. Osobne ma najviac fascinovali predaj. Situácia bola ideálna až po križolomovkou pomohol,“ vysvetľuje Zuzana. alegorické prvky, ktorým vyjadrovali spo- vatku. Tam sa to stalo. Rachot v batožino,,A čo mi Nebo neposlalo? Pridelili mi za jenia. Veľmi sa mi páči jeden rodokmeň, vom priestore a - knihy vo víne. Rezervné
oponenta diplomovky profesora Nováka, kde manželský zväzok je znázornený po- koleso tiež.“
ktorý napísal knihy o heraldike. Prišiel daním si rúk.“
(el)

Míľniky Zuzany Oros

Miestnosť v knižnici, kde knihu krstili, bola plná pohodovej atmosféry. Prišiel aj primátor, jeho zástupkyňa a ďalší významní ľudia.

• Zuzana Oros (28) je dizajnérka, zaoberá sa hlavne tvorbou tlačených materiálov, internetových stránok, realizáciou
multimediálnych CD-ROM.
• V rokoch 1995 – 1999 študovala na Slovenskej technickej
univerzite priemyselný dizajn.
• V roku 2001 promovala na Vysokej škole výtvarných umení v odbore grafický dizajn u prof. Ľubomíra Longauera a
svojou multimediálnou diplomovou prácou získala ocenenie
Mladý výtvarník roka od primátora mesta Bratislavy Jozefa
Moravčíka.
• Od roku 2001 pôsobí ako živnostníčka, úzko spolupracuje
s grafickým štúdiom Studio 001.
• Aktívne ovláda anglický a maďarský jazyk. Realizuje aj cudzojazyčné projekty (ruské, arabské,...).
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Herec a recitátor Ladislav Chudík spomína na Slnečné jazerá a zbiera sily, aby sa vrátil

Batôžtek zdravia pod stromček
rom Sovom si herca mnohí stotožnili,
tak jeho postave verili. ,,V prvej časti mal
naozaj veľký priestor. A aj keď sa hovorilo, že postava primára Sovu bola príliš
zidealizovaná, je fakt, že lekári sovovského typu existujú,“ zamýšľa sa pani Alena,
ktorá strávi Vianoce s manželom doma,
v bratislavskej Petržalke. ,,Tentoraz nebudeme môcť kvôli manželovmu zdravotnému stavu, tak ako po iné roky, cestovať
na Moravu za mojimi rodičmi. Budú pre
nás ťažké, lebo v septembri zomrel môj
otec. Na vianočné sviatky bude s maminkou okrem môjho brata naša dcéra
Berenika so svojím manželom. Ja na
Moravu pocestujem medzi sviatkami, vystriedame sa s dcérou.“

V divadle na videonahrávke

Obľúbený herec vlani pokrstil monografiu Senca.

Začneme optimisticky, aj keď Ladislav
Chudík (81) nie je v takej fyzickej kondícii, ako pred rokom, keď krstil monografiu. Hoci nevychádza z domu, jeho
zdravotný stav sa pomaly lepší. Manželka Alena vraví, že po milimetri.
,,Je po horúčkach zoslabnutý. Jedlo by
najradšej vynechal a žil len zo vzduchu.
Ale takto ešte nik nevyžil, to iba v rozprávke. Číta dennú tlač, pozerá televíziu,
zaujíma sa o dianie v našej spoločnosti.
Zvyšok síl venuje knihám.“

Druhý domov na jazerách
Je známe, že veľký slovenský herec a recitátor má vrúcny vzťah k Sencu. V milovanej chatke na Slnečných jazerách, ktorá už pamätá 40 rokov, trávil každú voľnú
chvíľu, má tam druhý domov. Uplynulé
leto bolo po dlhočiznom čase prvým, keď
sa na jazerá nevybral, pretože jeho zdravotný stav sa výrazne zhoršil. Aj labute
naťahovali dlhé krky, a jeho nikde.
A tu je jeho vyznanie: ,,Toto miesto mám
veľmi rád. Jazero a jeho okolie mi učarovali, užíval som si pokoj. Poprechádzal
som sa, pokosil, polial, zaplával si. Učil
som sa scenáre, básne. Počúval som
spev vtákov a sypal im slnečnicové semeno. Sledoval som, ako sa pri tom správajú, ako sa prejavujú ich charaktery.“

Aj keď na divadelné dosky sa v súčasnosti Ladislav Chudík nedostane, predsa
sa objavil v hre Oskar a dáma v ružovom.
Začiatkom novembra mala premiéru
v bratislavskom divadle Aréna. Divákom
sa predstavil na vopred nahranej videonahrávke.
A čím sa chystá manželka na Vianoce obdarovať svoju obdivovanú a všetkými, aj
v zahraničí uznávanú legendu? ,,Najradšej by som mu zabalila pevné zdravie. Do
vaku, ktorý by mal stále pri sebe a bolo
by tam zdravia toľko, že by sa z neho dalo
aj rozdávať.“
A Senčania mu do toho vaku posielajú
ďalší balíček - plný mnohých šťastných
chvíľ.

,,To miesto je najkrajšie mimo sezóny.
V sezóne je situácia neúnosná, decibely
hlasnej „hudby“, ktoré križujú areál, súťažia o prvenstvo len v sile. Žiaľ, už aj víkendy mimo sezóny sú takou bezohľadnosťou otrávené. Manžel na chatu chodieval
aj cez zimu. Je úžasné, keď sa dá prechádzať sa po zamrznutom jazere a vidieť
pod sebou plávať ryby. Drevená chata
však nedrží teplo, musí sa v zime viac
Eva Lauková
ako temperovať.
Teraz som povypúšťala vodu,
aby zmrznutá nenarobila škody.
Lebo tak často,
ako po predchádzajúce
roky,
v súčasnosti na
jazerá nepôjdeme,“ s nostalgiou
rozpráva hercova
manželka.
Majú čas spomínať aj pri voľnom
pokračovaní televízneho seriálu
Nemocnica
na
okraji mesta po
dvadsiatich rokoch. S primá- Ladislav Chudík s manželkou Alenou a dcérou Berenikou.
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,,Mám rád prekvapenia, chvíle pohody“

Primátor Karol Kvál

V mojej spomienke na Vianoce v Senci rezonuje veľa snehu. Ako deti sme Štedrý večer
a darčeky netrpezlivo očakávali. Nevedeli
sme vydržať a často sme ich so sestrou objavovali vopred… Väčšinou to bolo niečo na
šport: korčule, chrániče, rukavice… Veď keď
jazerá zamrzli, tak sme sa tam preháňali na
korčuliach, hrali hokej.
Štedrý deň býval pokojný, vznášala sa nad
ním rodinná pohoda, to čaro, ktoré človek
prežíva, ale ťažšie definuje. Mama išla do kostola, ja s otcom sme sa potrápili s kaprom. Na
štedrovečernom stole sme mávali šošovicovú polievku, vyprážaného kapra, zemiakový
šalát a ďalšie tradičné jedlá.
Keď som sa oženil, vianočné zvyky a menu
sme museli zosúladiť. Varíme aj moravskú ka-

pustnicu a zemiakový šalát na dva spôsoby
– s majonézou aj bez. Manželkine po babičke
,,zdedené“ klasické koláče sú výborné.
Priznávam sa, že darčeky kupujem na poslednú chvíľu, v tomto je manželka podstatne
zodpovednejšia. Som však majster ozdobovania stromčeka. Zakúrime v krbe, popíjame
vínko a naše dve deti potom ozdobia stromček aj babke. Mám rád prekvapenia, som
veľmi rád obdarúvaný. Pre mňa sa darčeky
ľahko kupujú. Už 25 rokov poľujem, no z poľovačiek mám najradšej prechádzku, vôňu
prírody. V súvislosti s týmto mojím koníčkom
vždy niečo potrebujem. Z týchto praktických
vecí mám najväčšiu radosť. Pravidelne chodím na štefanskú poľovačku, je to už tradícia
v rodine.

,,Štedrý deň si vychutnám“
Spomienky na Vianoce mám krásne. Rodičia
nám so sestrou vždy prichystali pekné sviatky. Ako kresťanská rodina sme ich skutočne
prežívali.
Na štedrovečernom stole nesmel chýbať kapor a klasický zemiakový šalát. Tradične sa
však u nás varila šošovicová polievka. Na druhý sviatok sme chodili na návštevy rodiny.
Príjemne strávené sviatky v detstve vo mne rezonovali, chcela som – keď budem mať vlastnú
rodinu, vytvoriť tiež ten vianočný pokoj a pohodu. Menu som trochu zmenila – namiesto
šošovicovej polievky varím hríbovú. A rodina
si už nevie predstaviť Vianoce bez mojej orechovej torty. Stala sa súčasťou tradície.

Na Štedrý deň som si už zvykla chodiť popoludní na hroby rodičov. Medzitým prídu dcéry
a pomôžu mi s dokončovaním večere, pomáha mi aj manžel. Tohto večera sa samozrejme
nevedia dočkať vnučky a vnúčik.
Je to náš deň, viem si ho vychutnávať. Najkrajšie sú rozžiarené očká detí, ich ,,stepovanie“ pred dverami, za ktorými sú darčeky a
nedočkavé – už otvor, babi. My dospeláci sa
vieme tešiť z každej maličkosti. Vyvrcholením
Štedrého večera je Polnočná omša. Pomodlíme sa, poďakujeme. Som vďačná predovšetkým za zdravie mojej rodiny. Šťastie a rodinnú pohodu želám pod vianočný stromček
všetkým.

Viceprimátorka Helena Nemcová

,,Vianoce ma formovali“

Spomienky posúvajú vpred

Všetkým ľuďom v našej farnosti prajem požehnané Vianoce, aby
aspoň na chvíľu pocítili
lásku a prítomnosť samotného, narodeného
Ježiša.
Na Vianoce v detstve si
veľmi dobre pamätám.
Pre mňa a moju sestru
boli vždy úžasné. Naše
Vianoce bývali jednoduché, ale plné lásky
a porozumenia.
Dekan a katolícky kňaz Viliam Michalovič
Keď som dospieval,
Vianoce začali mať pre
mňa charakter kresťanskej reality. Už som oveľa viac chápal zmysel kresťanstva, oveľa viac som sa tešil na polnočnú Svätú omšu. Bola to pre
mňa už aj príprava na budúce kňazské povolanie. Práve Vianoce mi
pomáhali formovať sa v duchovom živote.
Štedrú večeru sme doma začínali modlitbou. Otecko požehnal byt a do
kútov izby hodil orechy. Maminka dala každému oplátky, cesnak a med.
Rozkrojili sme jabĺčka aj orechy, aby sme sa dozvedeli, či budeme zdraví. Keď som bol malý, urobila mi krížik na čelo – vraj aby ma ľúbili dievčatá. No v období, keď som sa už hlásil do seminára, mi vravela: Krížik ti
neurobím, lebo ťa už dievčatá ľúbiť nemôžu (smiech). Ako kňaz prežívam
Vianoce v práci. Práce je veľmi veľa, vypomáhame aj v iných farnostiach.
A problémov, aj u mladých ľudí, pribúda. Ani jeden rok nevynechám štedrovečerné stretnutie s rodičmi. Večeriame už okolo tretej-štvrtej, pretože
potom mám povinnosti, vraciam sa k svojim kaplánom.

Na Vianoce nielenže rád spomínam, ale snažím sa ich prežívať. Tak
ako sme ich už od adventu prežívali kedysi doma. Bol to čas stíšenia
– nielen tým, že prichádzala zima, boli dlhé večery a človeka chytala
nostalgia, ale viac ako po iné dni sa bral do rúk spevník. Keď sa otec
za ním načiahol, už sme vedeli, že si treba sadnúť okolo stola.
Predvianočná atmosféra – to bol pre mňa čas najkrajší. Všetko sa
bralo viac duchovne, nie tak materiálne, ako dnes. Stromček u nás
býval symbolický, dominovali jabĺčka a orechy, ale pamätám si aj
na figy a ďatle, hoci boli úzkoprofilové. Pod stromčekom sme nachádzali predovšetkým veci potrebné, ja a moji traja bratia sme veľa
športovali, potešili nás korčule, hokejky. Lyžoval som na otcovom
výrobku, na tých lyžiach som aj súťažil. Otec mi dokonca vyrobil aj
hokejku. Na rodičov mám úžasné spomienky. Dali nám všetko, čo
sme potrebovali, a k tomu veľa ľudskosti.
Mám dcéru a syna. Vždy sme im pripravovali pekné Vianoce, veľa
sme si doniesli z domovov, keď naviac manželka pochádza z farskej
rodiny. Radi sa vraciame k spomienkam, pretože nás vždy posúvajú ďalej. Ak človek na
križovatke zablúdi, musí
sa vrátiť späť, aby pokračoval v priamej ceste. Kiežby tohtoročné
Vianoce boli práve tým
časom, keď sme sa ešte
raz pozreli do mapy, zistiac, že najbližšia, najlepšia, najschodnejšia a
najkrajšia cesta k človeku je cesta ku Kristovi.
Mgr. Ján Sabanoš, evanjelický farár
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Horolezec Ivan Fiala zažíval v zime horúce Vianoce a získal svetovú Cenu Fair-play

Nepísané pravidlo: Pomôž každému

Ivan Fiala dnes. V Senci žije už štrnásť rokov.
Legenda slovenského horolezectva Ivan
Fiala zažil viac neštandardných Vianoc,
pretože výpravy horolezcov na južnú pologuľu boli vždy načasované do obdobia vianočných a novoročných sviatkov, vtedy sa
tam začína sezóna.
,,Boli to zvláštne Vianoce, keď slnko pálilo
a ortuť teplomera sa vyšplhala na plus 35
stupňov. Z domu sme si vzali symbolickú vetvičku či vyrezávaného anjelika a mysľou sme
boli doma, v našich zasnežených horách.“

Zachránili horolezca
Mimoriadne Vianoce zažil v Argentíne v roku
1981, pod najvyššou horou Južnej Ameriky
Acongaqua, kde chceli zdolať vrchol, hoci ich
hlavným cieľom boli hory v južnej časti Patagónie. ,,Tábor sme si rozložili vo výške 4200
metrov v kamennej chyži po pohraničných
vojskách. Bolo pomerne pekné počasie a tak
sme sa rozhodli urobiť ešte vynášku. Jeden
z partie zostal dole pripraviť štedrú večeru.
Počas vynášky sme však v bivaku našli polomŕtveho mexického horolezca. Triasol sa,
mal vysokú horúčku¸ silný zápal pľúc. Nebol
schopný zostúpiť. Zobrali sme ho do nášho
základného tábora a tohto v podstate zomierajúceho človeka sme sa celý večer pokúšali
zachrániť. Akosi nám ušlo, že je Štedrý večer.
Bol však naším darčekom, pretože prežil. Na
druhý deň sa nám podarilo zohnať pomoc a
dostal sa do nemocnice.“

Cena, ktorá prekvapila
Svoj horolezecký cieľ napokon dosiahli. Asi po

Ivan Fiala a jeho vrcholy
• Ivan Fiala (64), ako prvý Slovák a horolezec
z východného bloku vystúpil spolu s Michalom Orolínom 11. júla 1971 na vrchol legendárneho Nanga Parbatu (8125 m), kde na čakane vyvesili československú vlajku. Liezli 60
dní. Najnebezpečnejšia himalájska hora, na
ktorej sú veľmi zlé poveternostné podmienky,
už predtým pochovala 34 horolezcov. Návrat

troch mesiacoch dostal I. Fiala Prvého potomka čaká aj syn Dušan.
pozvánku do Paríža na odoČo by to bolo za horolezca, keby neliezol aj
vzdávanie svetovej Ceny Fairso svojimi vnukmi. I. Fiala im robí prehľad ma-play. ,,Bol som prekvapený. lokarpatských terénov. Chlapci ho zbožňujú
Zachránený Mexičan na nás
a otázky typu: Dedo, kedy zase pôjdeme na
nezabudol a cez rôzne média
expedíciu - sú v ich rodine časté.
nás vystopoval, tento čin sa
S aktívnym lezením skončil I. Fiala v roku 1988,
dostal až do United Nations začínal v prvom ročníku na vysokej škole v
(UN). V Paríži to bola veľkoleroku 1959. Dnes chodí lyžovať do salzburgskej
pá akcia. Za účasti asi päťsto oblasti, kde sa realizuje aj ako učiteľ lyžovania.
novinárov oceňovali úžasné
Trochu ho hnevajú kolená, ktoré vo vysokých
ľudské činy. Slávnostnú večeru horách dostávali roky zabrať. So smiechom
podával anglický veľvyslanec, vraví: ,,Keď sa vyberiem s priateľom do Tacenu odovzdával generálny tier, hovoríme tomu expedícia Labutia pieseň.
riaditeľ UN. Dostal som sa meNáročnosť si volíme podľa toho, čo koho kde
dzi osobnosti ako bol napríklad bolí.“
tenista Mats Vilander.“
Eva Lauková
Každý srdcom a dušou horolezec berie takúto pomoc
ako nepísané pravidlo tohto športu
a pomôže každému, kto sa v horách
dostane do kritickej situácie. ,,Vtedy sa končí záujem o výstup a nastupuje záchrana ľudského života.
Je to etické pravidlo horolezectva.
Hoci... V dnešnej dobe komercionalizácie, ak sponzori tvrdo trvajú na
dobytí vrcholu¸ stávajú sa v horách
aj nefér činy.“
Väčšinu Vianoc však trávil I. Fiala
štandardne doma. ,,Zopár krásnych
vianočných sviatkov sme s rodinou
absolvovali v Zázrivej, hlboko v do- Keď dedo Fiala učí vnuka lyžovať.
line, v lesoch, kde máme drevenicu
bez vodovodu a elektriny. Najbližší
dom je vzdialený asi pol hodiny cesty. Keď
boli deti menšie, chodili sme tam, boli to rozprávkové Vianoce. Hlbokým snehom sa k nám
prebrodili aj koledníci.“

Labutia pieseň
Nášmu bývalému horolezcovi sa nepáči prehnane komerčná podoba sviatkov. ,,Mali by
byť o inom, ako o luxusných darčekoch. Stráca sa ich citová stránka, aj súdržnosť rodiny.“
Tohtoročné Vianoce strávia I. Fiala s manželkou Janou sami. Vraj budú chodiť po návštevách, nech si ich deti užijú.
Darčeky už majú nakúpené, potešia vnukov.
Dávida, osemročného syna herečky Zuzany
Fialovej a sedemročného Adama, ktorého
mama Renáta bola kedysi výbornou lyžiarkou.
slovenských horolezcov bol triumfálny, dá sa
prirovnať k návratu hokejistov zo svetového
šampionátu.
• I. Fiala vystúpil na najvyššie hory sveta Himaláje, Hindukúš, Andy, Pamír, Alpy i hory
Sahary a Nového Zélandu.
• V roku 1984 si urobil osobný výškový rekord
na Mount Evereste (8500 metrov, bez kyslí-

I. Fiala v základnom tábore pod Makalu.
ka). Pri zostupe zahynul Jozef Psotka, ktorý
ako prvý Slovák vystúpil na vrchol.
• Najkvalitnejšie horolezecké družstvo dal
I. Fiala dokopy v roku 1988. Najťažšou cestou
chceli zdolať Mount Everest. Cestou nadol, po
dosiahnutí vrcholu, zahynuli štyria poprední
horolezci. Pre I. Fialu, ale aj ostatných, to bola
veľká rana. S vrcholovým horolezectvom sa
rozlúčil.
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Legyen már végre
Fehér karácsony már rég tovatűnt,
szép volt, elvitte rosszat és a bűnt!
hópelyhek szálltak az égből alá ...
hol így van, hol úgy, ez a nagy talány,
a rét, az erdő mind-mind megpihen,
megáll az idő, csend van a szíven,
az óév úgy sír- az újat várja,
tán jobb lesz véli az ifjabb társa!
mi rossz volt, elmúlt, ily ne legyen több!
örüljön ember, ne hulljon a könny!
annyi sok csapás kerüljön messze!
győzzön már a jó, ne legyen veszve!
mint annyi fűszál,oly sok halál volt
az évnek végén mit ár okozott,
óh ember sirasd a sok ártatlant,
lelkük tán égben, testük alant...
múlik az idő, éjfélt üt óránk,
ifjú, szép új év, siess már hozzánk !
tedd, mit megtehetsz és hozd el a fényt,
ne legyen bánat, tápláld az erényt!
mert sorsunk útján még oly sok a csáb,
maradjon lelkünk,ne vak délibáb!
és ha harang szól,csak őt kövessük,
éljen az élet ! gátját töressük !
legyen a lelkünk liliom, fehér,
jusson már mindnek áldott jó kenyér!
mint piros rózsa, oly legyen vérünk
és kapjuk meg már, a jusst, mit kérünk!
magyarnak magyar legyen testvére,
s szívünk melege minden jó népre!
hozz az óévnél ezerszer jobbat,
délceg ifjú űzd el a rosszat!
legyen már végre az ember ember,
tavaszal éppúgy, míg tart december!
Mgr. Katona Roland

Ľúbiť sa dá aj dnes
Je vianočný čas a takmer všetci sme trochu
„na mäkko“. Otvárajú sa nám srdcia, viac
ľúbime, sme ohľaduplnejší k iným, chceme
niekoho obdarovať. Odrazu zistíme, že ľúbiť
sa dá aj v dnešnom uponáhľanom čase, v
tom napätí a strachu o prácu, o budúcnosť.
Chcem poradiť, ako lásku, dobrotu a prajnosť udržiavať v sebe po celý rok, každú
chvíľku života, lebo bez pochýb sú v nás.
Skúsme si každý deň nájsť chvíľu pre seba,
stačí desať-pätnásť minút. Stojí to za to.
Sadnite si, uvarte si čaj, zapáľte sviečku
a dívajte sa do jej plameňa. Len tak, bez
myšlienok. Práve plameň nám dáva poznať,
kto sme, koľko krásy je v nás, aby sme našli
cestu hľadania Pravdy. Vaše čisté želania sa
splnia a sami zistíte, že sa váš život zmenil,
zdravie zlepšilo, lebo v tých chvíľach sedenia ste odovzdali všetky trápenia. Nemysleli
ste na ne a sila Lásky, Pravdy, Boha Všemocného vo Vás ich od Vás prevzala.
To nie sú iba slová či frázy. To sú zážitky
a skúsenosti: čo je Radosť, Požehnanie
a odraz Boha Všemocného vo Vás. Týmto
sme stvorení na obraz boží. Želám všetkým,
aby ste našli pravdu v sebe a nedali sa nikým a ničím ovplyvňovať. Nech Múdrosť
Vášho Ducha sa prejaví a Vám pomôže.
Naďa Nosková
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Vianoce s Betániou
Sme radi, že môžeme aj Senčanom ukázať, čo dokážu postihnutí, ak sa im podá
pomocná ruka. Betánia v Senci tak robí
už štrnásť rokov. Za ten čas si získala
podporu verejnosti, ale aj vedenia mesta
a spolupracujúcich inštitúcií. Výstava Vianoce s Betániou, ktorú môžete navštíviť,
je aj dielkom ústretovej spolupráce, pretože mestské kultúrne stredisko poskytuje bezplatne priestory a klub Slobodného
fóra pomáha s organizáciou.
Dom Betánie vznikol v roku 1991 ako pokračovanie sociálnej starostlivosti o mentálne postihnutých občanov nad osemnásť rokov formou chráneného bývania a zamestnávania v interných dielňach.
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je občianske združenie Betánia Bratislava a
Cirkev bratská. Jej cieľom
a poslaním je integrácia
postihnutého človeka do
spoločnosti, k čomu pomáha zamestnávanie jednoduchou manuálnou činnosťou,
prácami s textilom, drevom
a pod. Výrobky z dielne Betánie sa dajú kúpiť na recepcii hotela Senec a v kaviarni
Radnička v Bratislave.
Miroslav Krupa

Betánia predstavila svoje výrobky, jej klientom a hosťom tancovali žiaci ZUŠ v Senci.

Majster betlehemov
Jeho betlehemy obdivovali už v mnohých
krajinách. Štefan Martinkovič (74) z rakúskeho Parndorfu sa ich tri roky učil vyrábať vo Viedni. V parndorfskej základnej
škole vystavuje 36 svojich diel, šesť sa
momentálne nachádza v Chorvátsku a vo
Viedni. Sú pastvou pre oči. Ich hodnotu je
ťažko vyčísliť, ale ten najlacnejší stojí okolo 500 eur. Na svojom najdrahšom robil
asi 120 hodín. Môže sa každý naučiť vyrábať takéto skvosty? ,,Dá sa to naučiť, ale
aj medzi nami, rovnako ako v iných kumštoch, sú dobrí, lepší a najlepší.“ On patrí
medzi najlepších, tak to hovoria tí, ktorí
jeho dielo bližšie poznajú. Pri práci vyu-

žíva svojské technológie, drevo a ostatný
materiál si sám zbiera v lese. Používa rôzne samorasty, napríklad na orientálnom
betleheme je jaskyňa vyrobená z kusa
nájdeného kameňa (viď. obr.).
Vianočné stavanie jasličiek a betlehemov
šírili v 16. storočí po Európe okrem františkánov aj jezuiti. Výjavy Narodenia Krista alebo klaňania Troch kráľov preniesli
z reliéfov gotických krídlových oltárov do
priestoru. Postupne sa začali osamostatňovať jednotlivé postavy. Divácky efekt
zvyšovalo preskupovanie figúr podľa
toho, o ktorý deň vianočných sviatkov
išlo: od zvestovania, cez Ježiškovo narodenie a klaňanie pastierov až po
príchod Troch kráľov.
Aj obyčajní vidiečania a remeselníci chceli vychutnať vianočné mystérium, preniesli si teda
betlehemy do svojich príbytkov.
Stavali ich do kultového kúta izby
a zmenšovali jednotlivé postavy
zo životnej veľkosti na drobné
sošky. Betlehem zvykli stavať
pred Vianocami a rozoberať až po
Hromniciach.
(el)

KULTÚRA

SENČAN DECEMBER/2005

11

Vytancovali si šesť ocenení, láka ich Miliónový tanec

Senecké grafiky v Nórsku

Hip-hopáčky vyrazili dych
Keď získali na novembrovej celoslovenskej súťaží Beat Forum Gbely – Hudba
a tanec v priestore a čase - v hip-hope
prvé miesto, bolo to na zbláznenie. Plakali, smiali sa aj kričali, veď boli najlepšie na Slovensku. Prvý raz v tomto žánri. Poradie vyhlasovali odzadu. Pred
vyhlásením víťaza už-už chceli odísť,
nerátali s tým, že to budú práve ony...
Desať dievčat, tancujúcich o dušu.
Riaditeľka seneckej Súkromnej základnej umeleckej školy Renáta Madarászová však stojí pri zemi. Vraví: ,,Na súťaži
bola veľká konkurencia, ale myslím si, že
na Slovensku sú aj lepší hip-hopáci, ktorí
súťažia na medzinárodných súťažiach.“
Barbora Kissová (12) rozpráva aj za ostatné dievčatá: ,,Nacvičovali sme dva roky,
hip-hop nás baví asi najviac. Môžeme sa
pri ňom odviazať, vyblázniť.“ Nad klasikou
krúti nosom, ale keď musí, tak musí...
Aj keď dievčatá ovládajú všetko – od ľudoviek cez klasiku, džez, step, až po
hip-hop, práve posledný žáner milujú.
Petra Lefflerová (13) sa pridáva. Aj ona
má k nemu blízko, najviac ho vie prežiť.
Všetky zaujala televízna súťaž Miliónový
tanec, v ktorej hviezdil aj Ivan Draškovič,
s ním v Senci aj trénovali. Petra by sa tam
raz chcela dostať, tvrdo na tom pracuje.
Dievčatá a chlapci sa pripravujú tri razy
do týždňa po dve hodiny, ak sa budú
chcieť posunúť vyššie, pribudnú ďalšie.
Do role Shreka sa v Gbeloch pasoval Marek Jasaň (13). Hlavná postava ho chytila,

tento tanec sa umiestnil na druhom mieste vo svojej kategórii. Marek v ňom nielen
tancuje, ale prejavuje sa aj herecky. Smeje sa však: ,,V tanci som doma, s hraním
je to horšie...“
Pracovitosť tanečníkov pochvaľuje aj Ivana Chanová, zasväcuje ich do ľudoviek a
džezu. Päť rokov tancovala v SĽUK-u.
R. Madarászová je so svojou liahňou
talentov spokojná, v Gbeloch ,,jej“ deti
zase excelovali, z ôsmich choreografií si
odniesli šesť cien.
Návrat 38 spokojných tanečníkov autobus zvládol. Malá umelecká rodina sa
teší na vianočné posedenie, kamarátske
vzťahy si pestujú.

Umiestenie šiestich choreografií:
Prvé miesta:
• Hip-hop (juniori), choreografia Petra
Fabušová
• Snáď len čírou náhodou (scénický tanec), choreografia Jana Némethová
Druhé miesta:
• Apropó (scénický tanec), choreografia
Ingrid Kačiaková
• Shrek na love (show dance), juniori,
choreografia Petra Fabušová
Tretie miesta:
• Brooklyn (hip-hop), juniori, choreograf
Tomáš Rábek
• Čertíci (Hviezdičky z Modry), deti, choreografia R. Madarászová
(el)

Až v Osle sa prezentovali naše výtvarníčky. Otvorili tam ďalšiu časť výmennej výstavy Mosty. Kolekcie grafík vystavili na tri
týždne v centre mesta v prestížnej galérii
Boa. Blysla sa tam aj Senčanka - akad.
maliarka Jitka Bezúrová – Mošková. Lesk
vernisáži dodali aj veľvyslanci a slovenská
honorárna konzulka a radkyňa. Výtvarné
diela si nenechali ujsť ani Slováci žijúci
v Nórsku. Potešil ich pohľad na súčasné slovenské umenie, ktoré obdivovali aj
Nóri. Cesta do Nórska bola pokračovaním
III. ročníka medzinárodnej výstavy grafiky Mosty, ktorý organizovala historička
umenia PhDr. Zora Petrášová. Na tejto výmennej akcii sa vybraní výtvarníci prezentujú kolekciou grafických listov, výberom
z tvorby. Prvú časť nórsko-slovenského
ročníka Mostov absolvovala J. Bezúrová
– Mošková pod záštitou primátora Piešťan
v galérii Fontána. Zúčastnili sa na nej tri
nórske výtvarníčky a tri Slovenky.

Dunajskí majstri umenia
Viete, že aj z Dunaja sa dá tvoriť? Poskytuje materiály – naplavené drevo, kamene,
trstinu, blato a pod., z ktorých sa dajú robiť
obrázky, mozaiky či koláže. Nadšenci zo
ZŠ J. G. Tajovského v Senci pod vedením
pani učiteľky Kubusovej osem mesiacov
pozorovali prírodu, zbierali naplaveniny,
vytvárali rôzne kompozície. K Dunaju sa
vybrali do Bratislavy.
Digitálne fotografie diel odoslali organizátorovi - Ekocentru Daphne v Bratislave.
Nadšenie a usilovná práca priniesli ovocie. Fotografiu V zákutiach Dunaja porota
vyhodnotila ako najlepšiu v rámci Slovenska. Víťazné práce z trinástich európskych
krajín ocenili v Budapešti. Základnú školu
J. G. Tajovského v Senci reprezentovali
Zdenka Jančia z 8. B a Miroslav Kocza zo
6. C. Víťazom odovzdal ocenenie minister
životného prostredia.

Čítame s Osmijankom

Dievčatá sa tešili z druhého miesta tanca Shrek na love.

Mestská knižnica v Senci sa prihlásila do
2. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Súťaž sa koná
do 28.4.2006.
Každý žiak napíše odpovede na súťažné
otázky, čitateľne vyplní vizitku a odovzdá
pani knihovníčke, aby ich poslali Osmijankovi. Tým sa zaradí do žrebovania
o pekné odmeny. Ak sa z jednej triedy zapojí do čítania aspoň 8+8+8 detí, môže
Osmijanko vyžrebovať celú triedu, ktorá
pôjde na celodenný výlet. Súťaž je určená deťom vo veku osem až dvanásť rokov.
Brožúrku s otázkami si môžete vyzdvihnúť
v knižnici.
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Kontakty na MÚ Senec
Primátor mesta

Ing. Karol Kvál

Zástupkyňa primátora

Helena Nemcová

Prednosta mesta
Sekretariát

Henrich Polakovič
Gabriela Bernadičová
Bronislava Gašparová
Ing. Gabriela Kakašová
Ing. Janette Matúšová
Henrieta Chmúrová
Anna Čerňanská
Alžbeta Šušlová
Katarína Kiššová

Hlavný kontrolór
Vedúci útvaru ekonomiky
Oddelenie miestnych daní
a poplatkov

Pokladňa
Mzdové oddelenie
Ekonomické oddelenie
Učtáreň
Redakcia Senčan
Projektový manažér
Sociálne oddelenie
Koordinátor opatrovateľskej služby
Vnútorná správa
Civilná ochrana
Údržba mesta
Mestská polícia
Školský úrad

Matrika
Poplatky za komunálny
odpad
Evidencia obyvateľstva
Správa majetku mesta
Oddelenie územného
plánovania a reg. rozvoja
Oddelenie výstavby

Spoločný stavebný úrad
Oddelenie stavebného
poriadku
Štátny fond rozvoja
bývania
Právne oddelenie
Personálne oddelenie

Adriana Szalayová
Gabriela Kolláthová
Eva Mikulášková
Eleonóra Csukaová
Zuzana Árvová
Mgr. Eva Lauková
Ing. Nataša Urbanová
Alžbeta Bondorová
Jarmila Rehorovičová
Tibor Časný
Štefan Šulák
Ing. Viera Kolozsváriová
Jozef Luciak
Vladimír Rybárik, náčelník
Ing. Anton Kubliniak
Anton Meszáros
Edita Pojzlová
Sylvia Urbancová
Beáta Horváthová

02/4025 9101
102
02/4592 3206
02/4592 3209
fax: 02/4592 3561
02/4025 9131
02/4025 9107
02/4025 9109
02/4025 9110

musenec@senec.sk
bernadicovag@senec.sk
matusova@senec.sk
daň z nehnuteľnosti
(daň za psa, prenájom
ver. priestranstva, ubytovanie, hracie prístroje)

02/4025 9108
02/4025 9111
02/4025 9112
02/4025 9113
0903 621 880
02/4025 9134
02/4025 9121
02/4025 9122

sencan@senec.sk

rehorovicovaj@senec.sk

02/4025 9123
02/4025 9123
0911 053 634
02/4592 5444
159
02/4592 3300

02/4020 2497
02/4025 9125

Hurbanova ul. 21

Viera Guldanová

02/4025 9119

Jarmila Ďurčová
Emília Múčková
Ing. arch. Igor Križko

02/4025 9120

prihlásenie trvalého a
prechodného pobytu
durcovaj@senec.sk

Karol Czére
Jana Ďurčová
Ing. Roman Šuplata
Ing. Ján Gubáni
Mária Krchňáková
Ing. Tibor Omasta
Ing. Oľga Kaiserová
Anna Štofková

02/4025 9140
02/4025 9127
02/4025 9128
02/4025 9129
02/4025 9136
02/4025 9138
02/4025 9139

Ľudmila Rášová

02/4025 9135

JUDr. Vlasta Kolenová
Mgr. Iveta Bittnerová
Jana Maczeáková

02/4025 9141
02/4025 9132

súpisné čísla, archív
malý zdroj znečistenia,
parkoviská
ohlásenie drob. stavby
stavebné povolenia
územné rozhodnutia, kolaudačné rozhodnutia, búracie
povolenia

personálna agenda, voľby
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Mladí umelci očarili
Spevom, hrou na husle, gitaru a saxofón
očarili žiaci zo seneckej ZUŠ pod vedením riaditeľa Gabriela Škriečku obyvateľov Parndorfu. Kultúrna akcia, nad ktorou
mal v rakúskom meste patronát riaditeľ
základnej školy Anton Berlachovich, bola
súčasťou projektu Rozvíjanie spolupráce
medzi mestami Senec a Parndorf. V rámci tohto projektu sa uskutočnili spoločné
akcie: Návšteva Aquatermálu v Senci či
oslava Mikuláša. Ďalšou spoločnou akciou je 18. decembra Vianočný koncert,
kde bude účinkovať spevácky zbor Radosť a tanečná skupina Lastavica z Parndorfu.
(r)

Srdcia milovníkov umenia potešil hrou na gitare Róbert Šimonič.

Tento dokument bol vyprodukovaný 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.

Chýbajú noví darcovia krvi
Darcovstvo krvi má v Senci viac ako 50-ročnú tradíciu. No napriek veľkému úsiliu získavať nových darcov sa darí čoraz
ťažšie, v roku 2005 ich bolo doteraz devätnásť.
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Senci má 1240 členov, v tomto
roku získal devätnásť nových. A hoci sa
stále borí s nedostatkom financií, dostal
aj finančné dary.
Senecký miestny spolok zorganizoval
hromadné odbery krvi v Senci zatiaľ
päťkrát a zaznamenal 283 bezplatných
odberov. Okrem toho darcovia darovali

krv priamo na transfúznej stanici 64-krát.
Väčšinou išlo o darovanie krvi v prospech
príbuzných, známych, na výzvu transfúznej stanice či nemocnice.
Po ročnej prestávke sa v tomto roku opäť
uskutočnilo okresné kolo súťaže hliadok
mladých zdravotníkov. Zo Základnej školy (ZŠ) na Tajovského ulici sa zúčastnili
hliadky I. aj II. stupňa, obe zvíťazili. Hliadka II. stupňa zo ZŠ na Mlynskej ul. skončila piata. Senecké hliadky zo ZŠ na Tajovského uspeli aj v krajskom kole: hliadka
I. stupňa pod vedením Anny Legindiovej
bola prvá a hliadka II. stupňa štvrtá.
V novembri odovzdali Jánskeho plakety ôsmim darcom krvi:
Zlatá: Ing. Anna Klejová, Richard Korčák,
Jana Vargová
Strieborná: Zoltán Horáček, Ladislav
Horváth, Peter Noga
Bronzová: Gabriela Gábrišová, Vojtech
Szakál
Odber krvi bude 15. decembra v Stredisku sociálnych služieb (dom dôchodcov)
na Hviezdoslavovej ul. v Senci od 8. do
11. hod.

Držitelia plakiet G. Gábrišová a V. Szakál

Žatva úspechov
November bol na úspechy žiakov ZUŠ v Senci bohatý. Na celoslovenskej súťaži v hre na
dychové nástroje v Nižnej na Orave získali vo
veľkej konkurencii 2. miesta Viktor Pojzl (saxofón) a Martin Meliš (klarinet). Čestné uznania za 4. miesta dostali Marianna Pešková
a Viktória Ballánová (alt. zobcová flauta). Z ich
úspechov sa tešili pedagógovia Jaroslav Meliš
a Gabriel Škriečka.

Nezaostali za nimi ani žiaci literárno-dramatického oddelenia, ktorí úspešne reprezentovali na krajskej súťaži A slovo bolo u Boha.
V poézii zvíťazili v rôznych kategóriách Patrícia Bujňáková a Daniela Glavaničová (získala
aj druhé miesto v próze), v próze Janka Beňušková. Viedla ich Helena Čajková.
Žiaci ZUŠ úspešne vystúpili aj v Györi na koncerte spriatelených ZUŠ.
(hč)

Komáromi színház- és múzeumlátogatás, városnézés
Október hatodikán iskolánk diákjai a
tanárokkal együtt Komáromba mentek.
Reggel 8 órakor indultunk, mert 10-kor
már kezdődött az előadás a Komáromi
Jókai Színházban. Lengyel Menyhért „A
waterloói csata“ c. 3 felvonásos bohózata volt műsorra tűzve. Az előadás nagy
tetszést aratott -- alátámasztva a kritikusok véleményét, hogy a darab bohózatnak nagyon jó. Méltán nevezi a szerzőt
Kosztolányi Dezső „magyar Bernstein“-nek, zseninek, drámai művésznek.
A színházlátogatást követően úticélunk
a helyi múzeum volt, majd rövid városnézés következett. Délután ötkor a diákok fáradtan, de sok-sok élménnyel telve
szálltak ki Szencen az autóbuszokból.
Azt kérdezgették, hogy mikor megyünk
újra. Szeretnénk mihamarabb. Ezt az
utat a Pázmány Péter Alapítvány által
nyújtott támogatásnak köszönhetjük.
Mgr. Varga Sylvia

Návšteva Komárna
Študenti Spojenej školy s vyučovacím
jazykom maďarským vďaka Nadácii
Pétera Pázmánya navštívili Komárno.
V Jókaiho divadle sme si pozreli hru
Menyhérta Lengyela Bitka pri Waterloo.
Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Navštívili sme aj mestské múzeum
a prešli sa mestom. Do Senca sme sa
vracali unavení, ale plní zážitkov z krásnych chvíľ. Časté boli otázky študentov,
kedy pôjdeme opäť do Komárna na podobné kultúrne podujatia. Dúfame, že
čoskoro...
Mgr. Béla Susla
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Hokejbalová liga naberá na kvalite

V seneckej hokejbalovej lige dominuje mužstvo HC Playboy zo Senca. Po
polovici súťaže viedlo s 27 bodmi. Na
chrbát mu dýchajú Orly a snažia sa ho
zosadiť, veď v predchádzajúcich pár
rokoch dominovali.
Ďalšie senecké mužstvo Skeletons obsadilo po desiatich kolách piate miesto.
Tím Leaders od Slnečných jazier, ktorý
sa vlani ako nováčik motal na konci tabuľky, ožil, zlepšil hru a útočí na vyššie
priečky.

Polovica
súťaže ho
vyniesla
na siedme
miesto.
V tejto sezóne je desať
mužstiev
pomerne
vyrovnaných, zápasy sú zaujímavejšie.
Ako uviedol
prezident seneckej ligy Ján Tarnai, kvalita ligy sa zvyšuje, keď jedným z dôvodov
je aj zmena loptičky - z obyčajnej tenisovej na hokejbalovú plastovú. ,,Hráči oveľa
lepšie kontrolujú loptičku, prihrávky sú
plynulejšie.“
Hokejbalová liga v Senci sa mení, pracuje sa na profesionálnejšej úrovni, dostala
licenciu oficálnej súťaže. ,,Našou snahou je, aby nás na budúci rok zastrešila
Slovenská hokejbalová únia,“ vysvetľuje

J. Tarnai, ktorý seneckú ligu aj rozhoduje. ,,Súťaž chceme dostať na ešte vyššiu
kvalitatívnu úroveň, plánujeme ju rozšíriť
o ďalšie turnaje.“
(el)
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Futbalisti Senca túžia postúpiť do prvej ligy, chcú presvedčiť o kvalite hry

,,Šancu chceme využiť“

Tréner Jozef Valovič

Seneckí futbalisti skončili v jesennej
časti druhej ligy na treťom mieste a vytvorili si tak dobrú pozíciu pred jarnými zápasmi. Tréner Jozef Valovič vidí
postup do prvej ligy reálne, postupujú
prvé tri mužstvá.
Váš cieľ – postúpiť do prvej ligy je maximálny. Čo všetko ste pre to urobili?
- Spolu s majiteľom klubu Danielom Jammerom sme vedeli, že ak chceme postúpiť, musíme mužstvo posilniť o skúsených
zahraničných hráčov. Do mužstva prišli
štyria cudzinci, posilnili sme útok a stred.
Z pôsobenia v zahraničí mám skúsenosti a viem, že zabudovanie cudzincov do
mužstva chvíľu trvá. Veď každý má iné
návyky, inú mentalitu. Naši legionári však
už dlhšie pôsobili v Európe, tak to bolo
jednoduchšie.
Boli prínosom pre mužstvo?
- Určite, a záver jesene ich zastihol vo vy-

Relax po náročných testoch

nikajúcej forme. Okocha Awudu sa stal
naším najlepším strelcom – dal jedenásť
gólov, ďalší dvaja dali po tri góly.
Takže nechystáte predaj niektorého
z nich?
- Zatiaľ určite nie.
Ako ste boli spokojný s hrou mladých
hráčov a skúsenejších borcov?
- Mladí po pol roku – od januára do júna
nabrali skúsenosti a v jeseni boli oporami, skúsenejší striedali dobré výkony
s priemernými. Priznám sa, čakal som od
nich viac.
Druhá liga nie je ľahká, je v nej viac
dobrých mužstiev...
- Tretie miesto je zatiaľ úspech, pretože
tu hrajú dobré mužstvá, ktoré majú kvalitné zázemie veľkých miest, adeptov na
postup je viac. Máme veľmi ťažkých súperov. Pred nami sú Slovan Bratislava,
vedú Košice.
Ste spokojný s podporou divákov?
- Za štyri a pol mesiaca sa mužstvo stabilizovalo, začali sme hrať zápasy v piatok
večer, čo pritiahlo aj divákov. Chodilo ich
tisíc aj viac, aj keď ja by som si želal okolo 1700. Chceme ich presvedčiť o kvalite
našej hry. Na jeseň sme strelili 37 gólov,
boli sme druhé najlepšie mužstvo. Hráme útočný atraktívny futbal, čo potvrdzujú domáce zápasy, keď z deviatich sme
osem vyhrali a jeden remizovali.
Ktoré zápasy boli zlomové?
- Bolo ich viac, hlavne domáce, ktoré sme
otočili, napríklad s Trnavou. Veľmi dobré
výkony sme podali vonku v Zlatých Moravciach a na Slovane, tam sme nešťastne prehrali v poslednej minúte. Kľúčový

zápas bol v Šali, kde sme s naším najväčším konkurentom o tretie miesto vyhrali.
Výkon sme potvrdili v poslednom zápase doma so Zlatými Moravcami a udržali
sme si tretie miesto. Obe stretnutia boli
predohrávkami jarného kola.
Postupujú tri mužstvá. Veríte si?
- Šancu máme, chceme ju využiť, hoci
to bude ťažké. Na jar bude každý zápas
kľúčový.
Čo pre to urobíte?
- Absolvujeme dobrú zimnú prípravu –
spojíme bloky tréningov doma a v zahraničí. Mužstvo doplníme o troch hráčov,
zatiaľ nechcem prezrádzať viac, ešte rokujeme. Odohráme dvanásť prípravných
zápasov, pre hráčov sme pripravili individuálne tréningové plány. Hráči skončili
10. decembra a s tréningom začínajú 4.
januára.
Po štvrťfinálovom stretnutí Slovenského pohára s majstrovskou Artmediou
Bratislava sa majiteľ klubu Daniel Jammer vyjadroval o zotrvaní v Senci dosť
negatívne. Ako sa napokon rozhodol?
- Artmedia je momentálne najsilnejší
súper na Slovensku, na jeho pôde sme
odohrali vynikajúci zápas, nešťastne sme
prehrali 0:1. Doma sme si trúfali. Viedli
sme 1:0, no sedem minút pred koncom
rozhodca odpískal nafilmovanú penaltu a
vypadli sme. Pán Jammer reagoval pod
vplyvom emócií, pretože to považoval za
krivdu voči mužstvu. Zo Senca odísť sa
nechystá, naďalej chce tento klub podporovať.
Eva Lauková

Kapitán mužstva Ľubomír Guldán hovorí o
vydarenej sezóne, keď splnili cieľ – skončiť
do tretieho miesta. ,,Škoda zápasov vonku,
mohli sme mať o tri-štyri body viac,“ povedal.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Lea Bacigálová, Lukáš Benko, Dominika Fodorová, Simona Kapustová, Miroslav Kmec,
Lenka Leginuszová, Nicolas Minarovsky, Tomáš Šušaník, Patrik Vitrovszky, Alexander
Zářický

Manželstvo uzatvorili
Robert Nagy – Katarína Janková, Ing. Peter
Gramblička – Linda Szabová, Jaroslav Vaško
– Beáta Stergeritsová, Juraj Nádaský – Mária
Orlíková, Jozef Tenger – Lucia Kunochová,
Roman Bzdil – Danka Szabaditsová, Juraj
Jurčo – Dominika Bednárová, Erik Hubinský
– Silvia Páleníková

Blahoželáme jubilantom

Program filmových predstavení a kultúrnych
podujatí na december 2005
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18. h.
8. 9. štvrtok – piatok ŠTYRIA BRATIA
Vrátili sa domov, aby pochovali mamu... a jej
vraha. Film je drámou o synovskej a súrodeneckej láske. Akčný thriller.
USA MN 15 100 min.
Vstupné: 60,-Sk
10. 11. sobota – nedeľa JASKYŇA
Pod nebom leží peklo, pod peklom jaskyňa.
Prichádza skupina amerických jaskynných
potápačov. Akčný horor.
USA MP 15 101 min.
Vstupné: 60,-Sk

Jednota dôchodcov MO v Senci
Anna Šalkovičová (70), Antónia Bednárová
(60)

Klub dôchodcov
Mária Móroczová (70), Mária Bullová (65), Ilona Balla (60)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 v Senci
Silvester Gottgeisl (60)

Navždy nás opustili
Vojtech Matlák (1940), Alexander Bardáč (1935),
Jozef Lopoš (1937), Judita Kostková (1948), Ján
Bulavčiak (1959), Zuzana Szabová (1981), Zlata Rajtová (1922), Viliam Švehla (1922), Anna
Locziová (1915), Vendelín Kapuš (1926)

Známy veterinárny lekár MVDr. Albin Jablonský zomrel 5. decembra 1995. Jeho rodina a priatelia spomínajú na neho s úctou
a láskou ako na dobrého človeka.
Dňa 12. novembra 2005 nás navždy opustil
František Michalek. Ďakujeme
príbuzným a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary pri
poslednej rozlúčke so zosnulým
manželom, otcom, svokrom, dedkom a pradedkom.
Manželka a smútiaca rodina
Naša drahá Eva Struhárová, rod. Hubácsková, nás dňa 6. novembra navždy opustila.
Ďakujeme príbuzným, známym a susedom za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým za prejavenú
sústrasť pri poslednej rozlúčke so
Zuzanou Babiakovou, ktorá nás
opustila 27. novembra 2005.
Smútiaca rodina

13. utorok ERASMUS 2
alebo Priatelia sú späť.
Päť rokov po lete strávenom v Barcelone sa
všetci opäť stretávajú.
V.Brit./Fr./Rus./Špan./Tal./ MP 125 min.
Vstupné: 60,-Sk
15. štvrtok WALLACE & GROMIT PREKLIATIE KRÁLIKODLAKA
Úžasná dvojica. Roztržitý vynálezca Wallace
a jeho verný psí spoločník Gromit. Celovečerná dobrodružná komédia.
USA MP 85 min.
Vstupné: 60,-Sk
16. piatok AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU
Výstredná komédia, kde sa predstavia rozvodoví právnici a nerozluční priatelia – radiac sa
tajnými pravidlami – „ marenia svadieb „.
USA MN 15 119 min.
Vstupné: 60,-Sk
17. sobota, 19. pondelok 3 : 15 ZOMRIEŠ
Tento príbeh strašidelného domu je o to pôsobivejší, že je natočený podľa skutočnej udalosti.
USA MP 90 min.
Vstupné: 60,-Sk
20. 21. utorok – streda
MOJA VEĽKÁ INDICKÁ SVADBA
On a ona nie sú len dvaja ľudia s rozdielnymi názormi, ale pochádzajú aj z rozdielnych
kútov sveta a ich „súboj“ predstavuje aj stretnutie Východu so Západom. V hlavnej úlohe:
Miss World 2004.
V. Brit./USA MP 111 min.
Vstupné: 60,-Sk
22. 23. štvrtok – piatok HISTÓRIA NÁSILIA
Tom (Viggo Mortensen) v sebaobrane zabije dvoch hľadaných zločincov, jeho hrdinstvo
priláka médiá a on sa ocitne vo svetlách reflektorov. Strhujúci thriller. V hlavnej úlohe uvidíte

hviezdu Pána prsteňov Vigga Mortensena, ďalej sa vo filme objaví Ed Harris.
USA MN 15 96 min.
Vstupné: 60,-Sk
27. utorok DIABOLSKÁ SVOKRA
Charlotte / Charlie / mladá, pekná, inteligentná, konečne nájde muža svojich snov. Popri
tom zistí, že jeho matka je svokrou z nočných
môr. Hrajú: Jennifer Lopez, Michal Vartan,
Jane Fonda.
USA MP 102 min.
Vstupné: 60,-Sk
28. 29. 30. streda – štvrtok – piatok
KLIATBA BRATOV GRIMMOVCOV
Nie je kliatba, ktorú nedokážu zlomiť. Nie je
kúzlo, ktoré nedokážu odvrátiť. Neexistuje zlo,
ktoré nedokážu zničiť. Film sa natáčal aj v Prahe. Dobrodružná akčná komédia.
USA/ČR MP 120 min.
Vstupné: 65,-Sk

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
4. nedeľa o 15.30 h.
CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU
Fantastická cesta po neuveriteľnom svete, v
ktorom je úplne všetko z čokolády, sa začína.
Dobrodružná komédia pre malých i veľkých .
Vstupné: 50,-Sk

Kultúrne podujatie:
10.12. 2005 o 10. h. Mestská knižnica
Adventné predpoludnie- Kincskereső
2005. december 10-én a Kincskereső
Adventi délelőttje a Városi Könyvtárban
11. decembra 2005 o 15.00 hod. kinosála
Vianočný koncert - MO CSEMADOK Senec,
December 11-én, 15.00-kor Karácsonyi koncertCsemadok Szenci Alapszervezete a VMK-ban
12.12.2005 o 19. h. kinosála
„HRA O LÁSKE“
Radošinske naivné divadlo
Vstupné: 240,- Sk
14.12.2005 o 17.30 h. kinosála
Vianočný koncert ZUŠ
18.12.2005 o 15. h. kinosála
„Prišli sme sa mu pokloniť“
Vianočný koncert Radosť,
Spoluúčinkuje: Sľuk, Lastavica
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