
Začiatok rekonštrukcie vodo-
vodnej a kanalizačnej siete 
- významnej investície za pri-
bližne 220 miliónov, predzna-
menalo symbolické zahryznu-
tie sa lyžice bagra do zeme na 
Tehelnej ulici v Senci (na obr. 
hore). Slávnostne tu 5. októb-
ra začali akciu, ktorá výrazne 
pozitívne ovplyvní život v Sen-
ci a jeho okolí. 
Ako pri tejto príležitosti pove-
dal generálny riaditeľ Bratis-
lavskej vodárenskej spoloč-
nosti (BVS) Daniel Gemeran, 
za takmer pätnásť rokov sa        
v tejto súvislosti minimálne 
urobilo, a keby sa BVS nedo-
hodla so súčasným vedením 
mesta a rekonštrukcia sa ne-
začala teraz, mesto  by sa ne-
mohlo ďalej rozvíjať, platila by 
stavebná uzávera. 
V súvislosti s rečami, že sú to 
len predvolebné ťahy, D. Ge-

meran uviedol: ,,Súd-
ny človek vie, že skôr, 
ako sa začne kopať, 
tak sa stavba musí 
projektovo pripraviť, 
čo trvá aj dva roky. 
Určitý čas trvajú aj 
schvaľovacie proce-
sy.“ 
Celá akcia sa plánuje 
na jeden až poldru-
ha roka, položených 
bude viac ako šesť 
kilometrov kanalizač-
ných a štyri kilometre 
vodovodných potrubí. Začína 
sa na Tehelnej ulici, kde pri-
mátor Senca Karol Kvál na zá-
klade požiadaviek obyvateľov 
presadzoval čo najrýchlejšiu 
rekonštrukciu vozovky, ktorá 
je v dezolátnom stave. 
Po vzájomnej dohode napo-
kon BVS, ktorá rekonštrukciu 
kanalizácie a vodovodu v Sen-

ci financuje, zosúladila svoje 
plány s plánom rekonštrukcie 
ciest, ktorú platí mesto. 
Riaditeľ zhotoviteľskej spoloč-
nosti HASS Eduard Huňady 
konštatoval, že z pohľadu oby-
vateľov je akcia citlivá, ale cieľ 
je spoločný a ,,chcem ubez-
pečiť všetkých, že im budeme 
vychádzať v ústrety.“ 

 Text a foto Eva Lauková
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Na juhu Slnečných jazier sa 
opäť bude variť guláš. V sobo-
tu sú vítaní všetci - súťažiaci 
aj gurmáni. Ťahákom bude 
kultúrny program. Akcia sa 
podarila zrealizovať vďaka 
financiám zo štrukturálnych 
fondov EÚ.

(viac na str. 3)

Primátor prekvapil
Primátor Senca Karol Kvál avi-
zoval na okrúhlom stole ďalšie 
zlepšenie dopravy v meste. 
Rozpracovaná je štúdia novej 
kruhovej križovatky oproti po-
šte, ktorá je preplnená a spô-
sobuje značné problémy v do-
prave.                                  (r)

Bárdos a Pučík
sa dohodnú
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Valovič
vraj neodchádza
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Pozvánka na dobrý 
jesenný guláš

Začína sa rozsiahla rekonštrukčná akcia, 
zlepší sa kanalizácia a bude viac vody

V septembri vzniklo v Senci  
mestské združenie SDKÚ-DS.   
Jeho predsedom sa stal Tibor 
Labuda zo Spolku seneckých 
podnikateľov. Táto strana do-
siaľ zastúpenie v Senci nema-
la. ,,Aj keď je strana SDKÚ-DS 
v súčasnosti v opozícii, má                 
v našom meste, ako aj v rámci 
okresu, najväčšiu podporu zo 
strany voličov, čo sa ukázalo 
vo voľbách do Národnej rady 
SR. Bola to vlastne požiadavka 
zdola, preto sme spravili v Sen-
ci tento krok. Chceme sa sa-
mozrejme zapojiť aj do komu-
nálnych volieb, viacerí členovia 
SDKÚ-DS budú kandidovať na 
mestských poslancov. Na post 
primátora budeme odporúčať 
súčasného primátora Karola 
Kvála. Na túto podporu pri za-
ložení SDKÚ-DS  v Senci vyzval 
novovzniknuté združenie aj 
bratislavský krajský predseda 
SDKÚ-DS Roman Vavrík.“                

   (el)

Vznik SDKÚ-DS v Senci

Zľava Eduard Huňady, Daniel Gemeran  
a primátor Senca Karol Kvál.



Do akej miery je rekonštrukcia 
vodovodnej a kanalizačnej siete 
v Senci potrebná     a dôležitá?
- Keby sa teraz k nej nepristúpilo, 
zastaví sa rozvoj Senca. Perspek-
tívne má pribudnúť približne dve-
tisíc rodinných domov a bytov, 
vo výstavbe sú logistické centrá 
a priemyselný park. Kanalizačné 
a vodovodné potrubie je staré, 
technicky nevyhovujúce, kapa-
citne nedostačujúce. A hoci nie-
ktoré ulice nemajú kanalizáciu až 
v takom zlom stave, nechceme, 
aby sa Senec o pár rokov znova 
rozkopával. Radšej to urobíme na-
raz. Ak to môžem prirovnať, potru-
bie bude dimenzované na 50-tisíc 
obyvateľov.

Termín rekonštrukcie je priam 
šibeničný, uvažovalo sa aj o po-
malšom tempe...
- Na začiatku sa rozhodovalo            
o koncepcii – či ísť pomalšie po 
jednotlivých uliciach – čo by trva-
lo asi desať rokov, alebo to zrea-
lizovať do roka a pol. Napokon 
sa mesto pridalo k myšlienke in-
vestora Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, aby sa akcia zrealizo-
vala čo najrýchlejšie. Aj za cenu, 
že spôsobíme obyvateľom trochu 
väčšie problémy. Je to však nevy-
hnutné. No jednotlivé ulice budú 
rozkopané približne mesiac.
S čím musia ľudia rátať?
- Určitá nepohoda nás neminie. 
Trasy vyhľadávame tak, aby išli 
po tých uliciach, ktoré sú v zlom 
stave a kanalizácia je nevyhovujú-
ca. Po rekonštrukcii sa urobí nová 
cesta, chodník, doplní sa zeleň.
Zachová sa senecká čistiareň 
odpadových vôd?
- Robí sa výmena zastaralej a ne-
postačujúcej technológie. V krát-
kom čase bude čistareň vyme-
nená za čerpaciu stanicu, ktorá 
bude čerpať  znečistené odpado-
vé vody – aj z priľahlých obcí -  do 

bratislavskej čistiarne vo Vrakuni. 
Je to ekonomicky výhodnejšie, 
ako rozšíriť kapacitu seneckej   
čistiarne.
Čo prinesie obyvateľom rekon-
štrukcia vodojemu?
- Je súčasťou rozširovania vodo-
jemov nad Sencom. Súčasný stav 
je nevyhovujúci – iba 1500 kubí-
kov. Po rozšírení bude mať takmer 
11-tisíc kubíkov. Súčasťou toho sú 
príslušné zásobovacie potrubia, 
ktoré budú mať viac ako dva ki-
lometre. Zvýšená kapacita vodo-
jemu umožní lepšie zásobovanie 
mesta, zlepší sa aj kvalita vody. 
Rekonštrukciou vodovodnej       
a kanalizačnej siete sa však     
investičná akcia nekončí...
- K tým 220 miliónom treba pri-
rátať ďalšie, napríklad vodojemy 
budú stáť asi 50 miliónov, keď        
k tomu pridáme výstavbu senec-
kého regionálneho kanalizačného 
zberača, bude to spolu asi 700 
miliónov. Do konca roku 2010 sa 
ráta s preinvestovaním asi jednej 
miliardy, týka sa to nielen Senca, 
ale aj ďalších častí seneckého     
regiónu.

Eva Lauková
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Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené v nasle-
dovných lokalitách v termí-
ne od 13. do 15.10. (piatok, 
sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova 
– Šafárikova
• parkovisko na ul. Fr. Kráľa
• sídlisko Jesenského č. 6
• Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom 
na Fučíkovej ul.
• parkovisko pred Amfiteát-
rom na Vodnej ul.
• parkovisko na Šamorínskej 
ul. (vstup do bývalého OSP)
• plocha pred ZŠ na Mlyn-
skej ul.
• plocha pri križovatke ul. 
Letnej a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska a Štefánikova ul.
• Hurbanova ul. pri ihrisku 
„Janka Hraška“
• Osada Martin

V termíne od 20. do 22.10. 
(piatok, sobota, nedeľa)
• plocha v zákrute ul. Svä-
toplukova a Hviezdoslavova
• plocha na Sokolskej ul. pri 
školskej družine
• plocha pri telefónnej 
ústredni na Košickej ul.
• plocha pri garážach na 
Svätoplukovej ul. (pri Jed-
note)
• Inovecká ul. na parkovisku
• plocha pri bytovke na Ži-
tavskej ul.
• plocha pri garážach na 
Gagarinovej ul.
• plocha pri bytovke na No-
vomeského ul.
• plocha pri záhradách na 
ul. E. B. Lukáča
• Farské námestie
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. parkovisko
• škôlka Košická – Svätop-
lukova
Na Slnečných jazerách 
budú kontajnery pristave-
né  28.10. (sobota).

Veríme, že do upratovania 
sa zapojí každý, komu záleží 
na čistom meste.   

Mestský úrad Senec

S primátorom Senca Karolom Kválom o rekonštrukcii 
vodovodnej a kanalizačnej siete

,,Nepohoda nás neminie“

Rekonštrukcia synagógy je ohrozená
Posledný chorý ele-
ment na seneckom 
námestí - synagóga 
bude zrejme ďalej 
chátrať, aj keď mes-
to robí všetko pre to, 
aby sa situácia zme-
nila a túto pamiatku 
zachránilo.
Ako na stretnutí                                     
s občanmi pri 
Okrúhlom stole 
uviedol zástupca žu-
pana Bratislavské-
ho samosprávneho 
kraja (BSK) Gabriel 
Agárdy, projekt bol 
v zastupiteľstve 
BSK schválený, ale 
v rámci súčasných 
celoštátnych úspor-
ných opatrení ho 
ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja vyškrtlo z realizácie. 
,,Mesto na tento projekt peniaze 
nemá. Predseda BSK Vladimír 
Bajan však odovzdal premiérovi  
Robertovi Ficovi dovolanie, ktoré 
som dal vypracovať, aby vláda ob-
jekt dodatočne do realizácie zara-
dila. Odôvodnili sme to aj tým, že 

plynie nájomná doba od židovskej 
obce na 35 rokov za korunu, ale 
aj obdobie, v ktorom to môžeme 
financovať z prostriedkov EÚ. Po-
trebné bude politické rozhodnu-
tie.“ Primátor Karol Kvál k tomu 
dodal, že po rokovaní na minister-
stve je prísľub, že sa rekonštrukcia 
synagógy  bude realizovať. Zatiaľ 
je však stopnutá.                  (el)

Mrakodrap v centre Senca 
na Lichnerovej ul. (Slnečný 
dom) sa stavať nebude. Roz-
hodli o tom na svojom za-
sadnutí poslanci mestského 
zastupiteľstva, keď nezmenili 
staršie uznesenie, v ktorom 
bola stanovená maximálna 
výška budov. Mrakodrap má 
mať 21 poschodí (výška 68 
metrov) a tri podzemné pod-
lažia, kde je umiestených 126 
parkovacích miest.
Predkladatelia obhajovali  
zámer tým, že chcú vytvoriť 
dominantu Senca. Ide o ex-
kluzívnu budovu s vysokým 
štandardom pre administra-
tívne priestory a byty, ktorých 
je plánovaná väčšina.
Architektonickú štúdiu  poly-
funkčného objektu predložili 
najprv na rokovanie komisie 
výstavby a územného pláno-
vania pri mestskom úrade, 
kde bola zamietnutá.       (el)  

Stop mrakodrapu 
v Senci

Jesenné upratovanie



Pod lupou

• Posledný septembrový deň 
sa stal osudným pre 49-roč-
nú Evu H. zo Svodína (Nové 
Zámky). Išla osobným vlakom 
z Nových Zámkov a na želez-
ničnej stanici v Senci vystúpila 
na opačnej strane, ako je povo-
lené. Zachytil ju nákladný vlak 
idúci z Bratislavy do Sládkovi-
čova. Rušňovodič túto udalosť 
ani nezaregistroval. Žena bola 
na mieste mŕtva, podľa tých, 
čo boli po zrážke na mieste 
nehody, si zrejme ani nestihla 
uvedomiť, čo sa deje. Časti jej 
tela sa nachádzali na viacerých 
miestach pri trati. Išla do práce 
v seneckej pekárni, nešťastie sa 
stalo ráno o trištvrte na päť. 
• Seneckí hasiči zasahovali 
na diaľnici D1 za nadjazdom 
do Senca  pri požiari horia-
ceho nákladného vozidla mi-
nisterstva obrany. Prevážalo 
vojenské postele a madrace, 
zhoreli aj dva samopaly.
• Starý delostrelecký granát 
objavil pri zemných prácach  
na dome na Bratislavskej ces-
te vo Veľkom Bieli jeho majiteľ. 
Privolaní pyrotechnici ho zaistili 
a odviezli. Asistovali pri tom aj 
seneckí hasiči.
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• operatívne porady k čis-
teniu Slnečných jazier a re-
konštrukcii námestia
• zasadnutie mestskej rady
• stretnutie s občanmi na 
sídlisku za Štiftom
• rokovanie na ministerstve 
výstavby a regionálneho 
rozvoja o realizácii ďalších 
projektov z fondov EÚ
• zasadnutie mestského za-
stupiteľstva
• stretnutie na ZUŠ, koncert 
žiakov a absolventov
• rokovanie so zástupcom 
Župných novín
• okrúhly stôl o výstavbe 
mesta Senec
• prijatie chorvátskej veľvys-
lankyne v SR na ZŠ Mlynská
• návšteva z partnerského 
mesta Mosonmagyaróváru

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Oheň zhltol päť miliónov
Náhodná osoba nahlásila v 
prvý októbrový deň o 13.45 
hod. požiar v areáli golfového 
klubu v Bernolákove. Horela 
záhradná reštaurácia s vy-

hliadkovou vežou, ktorá bola 
vo výstavbe. Strecha spadla 
do vnútornej stavby, zhorela 
aj nosná drevená konštrukcia. 
Zachránená hodnota stavby je 

asi 100-tisíc korún. Zasahovali 
tam aj seneckí hasiči, práce 
trvali okolo  tri a pol hodiny. 
Predbežná škoda je vyčíslená 
na päť miliónov korún.       (el)

Prichytení votrelci
Na svoje súkromie je citlivý 
každý a vie sa vžiť do kože 
človeka, ktorý vo svojom byte 
objaví cudziu osobu.  Šokova-
ný musel byť majiteľ bytu na 
Košickej  ulici v Senci, ktorý 
vyrušil neznámeho vo svo-
jom byte na piatom poschodí.                    
V noci na ňom vykopol  dvere 
a dostal sa dnu. Zadržali ho 
policajti Obvodného oddelenia 
PZ zo Senca. František T. (58) 
z Kráľovej pri Senci je obvinený 
z trestného činu porušovania 
domovej slobody a hrozí mu 
trest odňatia slobody na jeden 
až päť rokov.
Podobný prípad sa stal v Bol-
dogu, kde Patrik M. (17) zo 
Senca  v noci preskočil zam-
knutú bránku a cez nezam-
knuté dvere vošiel na povalu 
rodinného domu. Ráno ho tam 
našiel majiteľ, ktorý privolal 
seneckú hliadku štátnej polí-
cie. Mladík bol pod vplyvom 
alkoholu a zrejme si myslel, že 
ustlať si môže hocikde. (el)

Na Bratislavskej ceste pri Dodo 
cars sa 3. októbra o 21.20 zra-
zili nákladná Liazka z Turne      
s dodávkou Renault (Nováky). 
Oboch vodičov odviezla do ne-
mocnice záchranka. 
Pri zrážke unikli nafta a olej, 
aby nedošlo k zamoreniu pôdy, 
na ich odstraňovaní pracovali 
aj seneckí hasiči.  

(el)

Pri zrážke dvoch áut 
unikla nafta aj olej

Senecký hasič František Mészáros pri zásahu v Bernolákove, z reštaurácie veľa nezostalo.

Zasypaný zeminou bol v šoku
Spolovice zeminou zasypaného 26-ročného Maroša ,,vykopávali“ se-
neckí hasiči v piatok 6. októbra od 9. hod. Stál v jame, keď sa na neho 
zosunula zemina v mieste na Lichnerovej ulici, kde robia výkopové prá-
ce pre novostavbu. Keď sa ho podarilo vyslobodiť, prevzala ho záchran-
ka  a po stabilizovaní odviezla do ružinovskej nemocnice.                 (el)



Varovanie obyvateľstva sa vy-
konáva varovnými signálmi
VŠEOBECNÉ OHROZENIE 
– dvojminútovým kolísavým tó-
nom sirén pri ohrození alebo 
pri vzniku mimoriadnej udalosti, 
ako aj pri možnosti rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalos-
ti. 
OHROZENIE VODOU -  šesť-
minútovým stálym tónom sirén 
pri ohrození ničivými účinkami 
vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec 
pôsobenia následkov mimo-
riadnej udalosti sa vyhlasuje 
signálom KONIEC OHROZE-
NIA – dvojminútovým stálym tó-
nom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál KO-
NIEC OHROZENIA sa následne 
dopĺňajú hovorenou informáciou 
prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov.
Preskúšanie prevádzkyschop-
nosti systémov varovania 
obyvateľstva sa vykonáva dvoj-
minútovým stálym tónom sirén 
po predchádzajúcom informo-
vaní obyvateľstva o čase skúšky 
prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov. Ko-
ordináciu preskúšavania týchto 
systémov vykonáva Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky.
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Senčania sú zvedaví, či kaž-
dý, kto má v prenájme hrob 
na cintoríne, bude musieť 
uzavrieť nájomnú zmluvu                             
s mestom. Ako uviedol v tejto 
súvislosti poslanec Ladislav 
Nádaský, bude sa tak robiť 
postupne, ľudí vyzvú podľa 
toho, kedy sa im končí termín 
prenájmu podľa starej zmlu-
vy. ,,Na zasadaní mestského 
zastupiteľstva bol predložený 
prevádzkový poriadok o cin-
toríne, ktorý to upravuje, ale 
keďže poslanci mali pripo-
mienky, nebol ešte schválený, 
rokovať o ňom sa bude na naj-
bližšom zastupiteľstve. Tieto 
nové zmluvy vyplývajú zo zá-
kona o pohrebníctve.“
Zmeny sa chystajú aj v súvis-
losti s novým cintorínskym po-
riadkom. Po jeho schválení sa 
cintorín bude musieť zatvárať, 
budú vypísané otváracie a za-
tváracie hodiny. 
K zmenám dochádza aj na 

cintoríne, pribudli možnosti na 
zalievanie, urobili sa chodní-
ky, v súčasnosti sa robí ďalší 
- hlavný chodník sa pokryje 
asfaltom. Upravila sa  vodo-
vodná sieť s vývodom na po-

lievanie, zrekonštruovaný je aj 
kríž.
Mesto na cintoríne využíva 
služby troch ľudí,  ktorí sa sta-
rajú aj o mestskú zeleň.

(r)

Zmeny na cintoríne, nové zmluvy postupne

Volebné okrsky a volebné 
miestnosti na území mesta 
Senec pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí konané       
v dňoch  2. decembra 2006

Volebný obvod č. 1 
Volebný okrsok č. 1 - ulice: 
Zemplínska, Kalinčiakova, 
Gagarinova, Jánošíkova, Lip-
tovská, Novomeského, L. B. 
Lukáča, J. Smreka, Pri Strie-
bornom jazere, M. Urbana
Volebná miestnosť: Združená 
stredná škola, Kysucká 14, 
Senec

Volebný okrsok č. 2 - ulice: 
Bratislavská, Baničova, Ľ. 
Fullu, Záhradnícka, Žarno-
vova
Volebná miestnosť: Združe-
ná stredná škola Kysucká 14, 
Senec

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

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

Volebný obvod č. 3
Volebný okrsok č. 5 - ulice:  
Pezinská, Pivničná, Moy-
zesova, Nám. A. Molnára, 
Robotnícka, Vinohradnícka, 
Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská, 
Farské námestie
Volebná miestnosť: ZŠ s vy-
učovacím jazykom maďar-
ským, Námestie A. Molnára 
č. 2, Senec

Volebný okrsok č. 6 - ulice: 
J. Jesenského, Šafarikova, A. 
Dubčeka, A. Hlinku, J. Farka-
sa, J. Csermáka, J. Murgaša
Volebná miestnosť: ZŠ s vy-
učovacím jazykom maďar-
ským, Námestie A. Molnára 
č. 2, Senec

(pokračovanie na str. 5)

Komunálne 
voľby 2006

Varovanie obyvateľstva

Na polievanie slúžia na cintoríne vodovodné vývody.

V rekordnom čase opravili strechu kostola sv. Mikuláša v Senci, 
na ktorú mesto prispelo sumou 500-tisíc  korún.  Štedrí boli aj 
sponzori.                                                               Foto Gabriel Agárdy

Ak sa zrekonštruuje Dom smútku v Senci podľa pripravené-
ho projektu, nebude taký široko ďaleko. Ten súčasný je v ka-
tastrofálnom stave, pri obradoch sa tam zmestí okolo 40 ľudí,                    
v nových zámeroch sa ráta zhruba so 75 miestami na sedenie    
a 25 na státie. Na okrúhlom stole predstavil strojca projektu Ing. 
arch. Richard Bauer štúdie domu smútku aj Farského námestia. 
V rámci domu smútku sa riešil interiér aj exteriér, jeho prekrytie, 
keď prší. Architekt navrhol zmeniť aj osvetlenie. Zmeny sa dot-
kli sociálneho zariadenia, kde sa vytvára priestor pre zdravotne 
postihnutých. Naplánované sú väčšie priestory na parkovanie, 
myslí sa i na telesne postihnutých. Priestor pred domom smútku 
majú zaplniť lavičky a v centre Farského námestia bude umiest-
nená socha.                                                                             (r)

Štúdia nového domu smútku má reálnu podobu
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Volebný obvod č. 4
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, Námestie 
l. mája č. 2, Senec

Volebný obvod č. 5
Volebný okrsok č. 9 - ulice: 
Svätoplukova č. 59 - 91 a 28 
- 78,  Hviezdoslavova, Cha-
lupkova, A. Sládkoviča, Žitav-
ská, Fándlyho, Inovecká
Volebná miestnosť:  ZŠ J. G. 
Tajovského, Tajovského ul. č. 
1, Senec 
                               
Volebný okrsok č. 10 - ulice: 
Sokolská, Tajovského, Vajan-
ského, Športová, Priemysel-
ná, B. Bartóka, Letná
Volebná miestnosť: ZŠ J. G. 
Tajovského, Tajovského ul. č. 
1, Senec

Volebný obvod č. 6
Volebný okrsok č. 11 - ulice:  
Lichnerova, Školská, Štúro-
va, SNP, Hollého, Rybárska, 
Šamorínska, Železničná
Volebná miestnosť: Gymnázi-
um A. Bernoláka, Lichnerova 
č. 69, Senec

Volebný okrsok č. 12 - ulice: 
Vodná, Štefanikova, Dúho-
va, Slnečná, Jasná, Kvetná, 
Mlynská, Vrbenského, Fučí-
kova, Rosná, Boldocká ces-
ta, Jarná, Lúčna, Hečkova, 
Nitrianska
Volebná miestnosť: Základná 
škola, Mlynská ul. č. 50, Se-
nec

Volebný okrsok č. 13 - ulice: 
Svätý Martin, 
Volebná miestnosť: Materská 
škola, Svätý Martin  
UPOZORNENIE - ZMENA:  
Šamorínska ulica a Želez-
ničná ulica boli preradené 
z volebného okrsku č. 12 
do volebného okrsku č. 11 
– volebná miestnosť Gym-
názium A. Bernoláka.    (jm)

Gyula Bardos: ,,Politikárčenie na miestnej úrovni je kontraproduktívne“

Prioritou sú záujmy mesta

Rodený Senčan Gyula Bár-
dos do politiky vstúpil pred 
šestnástimi rokmi, poslan-
com Národnej rady SR je 
už štvrté volebné obdobie, 
je predsedom poslanecké-
ho klubu SMK. Vyskúšal si, 
resp. skúša ,,pobyt“ v koalí-
cii aj opozícii. Zároveň je aj 
poslancom Mestského za-
stupiteľstva v Senci.  

Ste ostrieľaným politikom na 
celoštátnej aj komunálnej 
úrovni. Môže vás v politike 
ešte niečo prekvapiť?
- Je to relatívne, do politiky som 
išiel preto, lebo chcem pôsobiť 
vo veciach verejných. Mám rád 
komunálnu politiku v Senci. 
Nehľadí sa v nej na to, kto je            
z ktorej strany, cieľ je urobiť nie-
čo dobré pre mesto.
Vám osobne sa to darí?
- Myslím si, že áno. Mám skú-
senosti, kontakty. Pre mňa je 
nepodstatné, do ktorých strán 
sú zaradení primátor či staros-
tovia. Moja povinnosť je pomá-
hať. Dlho som bol jediným po-
slancom národnej rady z nášho 
regiónu, v súčasnosti sme šty-
ria a verím, že budeme ťahať za 
jeden koniec povrazu. Dôležité 
je, že v Senci nie sú ani národ-
nostné problémy.
Do národnej rady sa dostal aj 
podpredseda SNS, rovnako 
dlhoročný Senčan Rudolf Pu-
čík. Aký máte vzťah?
- Dobre sa poznáme, navzájom 

sa rešpektujeme a vieme sa do-
hodnúť. Som presvedčený, že 
regionálne problémy nás budú 
spájať. Osobne sa budem sna-
žiť využiť moje kontakty  v pros-
pech seneckého regiónu. 
S Rudolfom Pučíkom som sa 
na tému spolupráce rozprával, 
nevidíme v tom problémy. Aj 
v tom je rozdiel v porovnaní s 
,,veľkou“ politikou. 
Chceme pokračovať v načatej 
práci, pretože politikárčenie na 
miestnej úrovni je kontrapro-
duktívne.
Aká je spolupráca v mest-
skom zastupiteľstve, kde pô-
sobíte už tretie volebné ob-
dobie.
- Príkladná, pretože v popredí 
sú predovšetkým záujmy mes-
ta. Politika tu nehrá takú rolu, 
ako na celoštátnej úrovni. Prá-
ve preto mi je komunálna politi-
ka bližšia, lepšie viditeľné sú aj 
výsledky. Riešia sa konkrétne 
témy, konkrétne problémy.

Text a foto Eva Lauková

Poslanec Gašpar Józan: ,,Našli sme cestu, ako komunikovať s občanmi“

Informácie pri pive nestačia, okrúhly stôl 
ponúka priestor pre všetkých

,,Na začiatku nášho voleb-
ného obdobia sme hľadali 
cestu, ako komunikovať s ob-
čanmi. Myslím si, že sa nám 
podarilo nájsť ju prostredníc-
tvom okrúhlych stolov,“ vraví 
predseda komisie výstavby 
a územného plánovania, po-
slanec seneckého mestského 
zastupiteľstva Gašpar Józan, 
ktorý pripravoval na stret-
nutia podklady a materiály, 
informácie oživoval fotodoku-
mentáciami, ale i leteckými 
snímkami. Komunikoval aj s 
pozývanými hosťami. ,,Chceli 
sme predchádzať dezinformá-
ciam, aby ľudia nečerpali ,,za-
ručené“ informácie pri pive, 
ale dostali ich z prvej ruky,“ 
vysvetľuje G. Józan. ,,Začínali 
sme v zasadačke  kultúrneho 
strediska, no po čase nám 
priestory nestačili. Presunuli 
sme sa do kinosály a hoci zá-
ujem mohol byť aj väčší, sme 

spokojní.“ Októbrový okrúhly 
stôl bol posledný v tomto vo-
lebnom období. Tí, čo majú 
záujem o informácie, prišli                                               
a – pýtali sa, resp. chválili ale-
bo mali pripomienky. G. Jó-
zan vie, že aj kritika je potreb-
ná, pretože ,,vždy je zdrojom,              
z ktorého sa dá čerpať. Ob-
čania mnohé veci vidia inak, 
na jednu vec sú rôzne názory. 
Preto sme sa snažili  vybrať tie 
dobré a zapracovať ich. Výber 
tém bol podmienený aktuál-
nosťou a záujmom občanov. 
Každý, kto chce, vie, čo sa           
v meste robí, v akom štádiu je 
výstavba a pod. Zaviedli sme 
systém.“ Z každého okrúhleho 
stola boli aj výstupy – infor-
mácie, čo sa podarilo, resp. 
kde nastali problémy. ,,Budem 
rád, keď sa okrúhle stoly stanú 
tradíciou, keď pretrvajú do bu-
dúcnosti,“ dodal G. Józan.

 Text a foto Eva Lauková
 G. Józan pri povodni v Senci. 
Dal si gumáky a pomáhal.



Počas letnej sezóny sú na Slnečných ja-
zerách v Senci zariadenia, kde je poten-
ciálne nebezpečenstvo úrazu. Väčšinou 
ich navštevujú mladí ľudia a deti. Takým 
je aj nafukovacie futbalové ihrisko, na 
ktorom je voda. Preto prevádzkovateľ 
dal preškoliť chlapcov, ktorí majú nad 
ihriskom dozor. Školenie bolo zame-
rané na tie úrazy, ku ktorým by pri hre 
mohlo dôjsť napriek tomu, že hráč musí 
mať vhodnú obuv, prilbu a chrániče. 
Nie všetci návštevníci  sa riadia pokyn-
mi, chlapci sami vedeli povedať, kde sú 
kritické momenty, boli dobre pripravení      
v rámci poskytovania prvej pomoci. Do 
školenia sa zapojili aj plavčíci, maséri, 
pracovníci zo sauny a prevádzkari zo 
seneckého  Aquathermalu . Na budúci 
rok sa bude takto postupovať aj pri gol-
fových ihriskách, tobogánoch a pod.  

Svetový deň prvej pomoci pritiahol deti a dospelých
Takmer ako po boji vyzeralo priestranstvo 
nového námestia pred kultúrnym strediskom       
v Senci. Zranenia troch žiakov na rukách, no-
hách či čele pôsobili strašidelne. Našťastie 
išlo len o imitáciu, ktorá bola súčasťou osláv 
Svetového dňa prvej pomoci (SDPP). Zapoji-
li sa do nich dobrovoľníci Miestneho spolku 
Slovenského Červeného kríža (SČK) v Senci, 
deti z Hliadok mladých zdravotníkov,  ako aj 
ostatní žiaci zo Základných škôl J. G. Tajov-
ského, Mlynská a A. M. Szencziho. Pripojili 
sa aj deti z liečebno-výchovného sanatória            
v Senci a okoloidúci občania. Niektorí sa po-
ranení detí naozaj zľakli. Zranenia vyzerali ako 
skutočné a boli ,,dielom“ učiteľky zo ZŠ Tajov-
ského  Anny Kubusovej, ktorá je vyškolenou 
maskérkou v kurze SČK. 
Deti ošetrili ranených, poskytli im prvú pomoc 
a vyskúšali si oživovanie na modeli – figurí-
ne za pomoci zdravotnej inštruktorky SČK.       
Dospelí si dali zmerať krvný tlak .    
Zámerom SDPP bolo uznať a vyzdvihnúť prá-
cu dobrovoľných zdravotníkov ČK, ktorí po-
skytujú pomoc a zachraňujú životy ľudí bez 
akejkoľvek diskriminácie.

Predchádzajú úrazom
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Tancovali v Poľsku aj Bulharsku
Príjemné s užitočným spojili 
cez leto tanečníčky zo Sú-
kromnej ZUŠ Renáty Mada-
rászovej  pri svojich pobytoch 
za hranicami. Najstaršie diev-
čatá zo súboru Setas natočili 
v poľských Katoviciach klip, 
na ktorom sa predstavujú                     
v cigánskych tancoch. ,,Je to 
pre dievčatá veľká skúsenosť, 
prvý raz pracovali na takomto 
projekte,“ uviedla R. Madarás-
zová. V Katoviciach pätnásť 
dievčat týždeň pobudlo na 
festivale mládeže  pod názvom 
Európa pokoju. Tancovali aj na 
festivale v svetoznámom mo-
dernom bulharskom letovis-
ku Albena, ktoré je držiteľom 

medzinárodného ocenenia 
EÚ - Modrá vlajka za čistotu 
prírodného prostredia. Svoje 
tanečné umenie predviedli aj                   
v ďalších okolitých letoviskách. 
Plný autobus detí mal  zážitok, 
na striedačku oddychovali, ale 
aj pracovali. V Bulharsku boli 
tanečníci moderných aj ľudo-
vých tancov, sprevádzali ich 
hudobníci súboru Kľumok zo 
Selca. Deti sa učili  tancovať 
aj bulharské tance, ktoré majú 
odlišný rytmus a sú založe-
né na poskočných krokoch.         
R. Madarászová: ,,Je to pre 
všetkých nová skúsenosť, sme 
veľmi radi, že sme sa mohli na 
festivaloch zúčastniť.“         (r)

Takto vyzerá maskérkou vyrobená umelá krv.
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Školský klub, to je aj zoologická záhrada, 
jaskyňa či voda z hadice

Školský klub na ZŠ Tajovské-
ho, tam sa deti po vyučovaní 
majú fajn. Počtom detí je plne 
obsadený a každý rok je oň 
veľký záujem. Zatiaľ čo žiaci 
druhého stupňa  po vyučo-
vaní odchádzajú domov, viac 
ako 300 žiakov prvého stupňa 
pokračuje v činnosti v desia-
tich oddeleniach  školského 
klubu, ktorý ponúka množstvo 
krúžkov a rôznych akcií. Deti 
si môžu vybrať podľa toho, 
čo ich zaujíma. Lákajú ich 
krúžky výtvarno-modelársky, 
tanečný, hudobno-spevácky, 
čitateľský, zaujíma ich infor-
matika i aerobik, priťahujú ich 
spoločenské aj pohybové hry. 
Záujemcovia o žurnalistiku sa 
môžu realizovať v literárnom 
krúžku, v ktorom sa tvorí škol-
ský časopis Zvonček. Deti sa 
však vždy tešia aj na pobyt 
vonku.
Vychovávateľky sa snažia, 

aby program bol pestrý. Akcie 
majú každý mesiac iné zame-
ranie. Strieda sa šport, vedo-
mostné a spevácke súťaže či 
výtvarné akcie, v závislosti aj 
od ročného obdobia. Tradičný 
je už karneval. Raz do mesiaca  
idú deti do kina, v rovnakej pe-
riodicite ich vítajú v mestskej 
knižnici. Vianoce a Veľká noc 
sa zase nesú v znamení osláv 
a tradičných búrz s výrobkami 
detí, ktoré sa tešia na obľúbe-
ný chlieb s masťou a cibuľou 
či detský grog.
Koniec školského roka nezna-
mená, že voľno majú aj vy-
chovávateľky. Aj v júli prichýlil 
školský klub okolo 40 žiakov 
zo ZŠ Tajovského. Počasie 
žičilo a tak si v čase od 7. do 
17. hodiny mohli užívať dni 
plné zábavy. Hrali sa aj súťa-
žili, zbierali rastliny, kúpali sa 
na Slnečných jazerách. Na 
školskom ihrisku ich osviežila 

aj voda z hadice. Viete si pred-
staviť ten výskot a smiech.
A keď už deti potrebovali zme-
nu či sa ochladiť, zašli do zo-
ologickej záhrady (mnohé tam 
ešte neboli) alebo do jaskyne 
Driny, kde je štandardná tep-

lota 6 stupňov. Spokojné boli 
vychovávateľky i deti a napo-
kon aj ich rodičia, pretože ve-
deli, že v školskom klube sa 
majú naozaj fajn.

MonŠkov

Malá slávnosť pri spomienke na sťahovanie
Komorným koncertom s vystúpením bývalých aj súčasných žiakov 
si pripomenuli sťahovanie na Základnej umeleckej škole v Senci. 
Do priestorov na Fándlyho ul. (pri plecháči) sa presťahovali pred 
desiatimi rokmi, dovtedy tam boli detské jasle. Hoci dispozície 
budovy nezodpovedali presne požiadavkám a potrebám na vy-
učovanie, po stavebných úpravách pracujú v tejto budove všetky 
odbory ZUŠ. Budova sa celých desať rokov priebežne opravuje 
a vylepšuje. Opravená bola strecha, kanalizácia, zmodernizovali 
spôsob vykurovania, škola má nové bleskozvody. Ako pri tejto 
príležitosti uviedol riaditeľ školy Gabriel Škriečka, ,,napriek pesi-
mistickým hlasom o zániku záujmu detí o mimoškolské vzdelá-
vanie je realita našťastie iná. O štúdium na našej škole je stále vo 
všetkých odboroch obrovský záujem. V súčasnosti máme 694 
žiakov, talent rozvíjajú v odboroch hudobnom, tanečnom, literár-
no-dramatickom a výtvarnom.“                                                 (el)

Sestry Ballánové očarujúco spievali.



Deň poézie a hostia - básnici z Mosonmagy-
aróváru a Bratislavy. Bratislavský básnik Zoltán 
Hizsnyai predstavil básnika z Mosonmagyaróv-
áru Lajosa Böröndiho ako súčasníka - priateľa, 
ktorého básne a literárna činnosť spájajú ľudí 
na obidvoch brehoch Dunaja. Na mládežníc-
kom literárnom popoludní sa zúčastnili okrem 
študentov seneckých škôl s vyučovacím jazy-
kom maďarským aj gymnazisti Piaristického 

gymnázia z Mosonmagyaróváru. Podujatie 
usporiadala knižnica Mestského kultúrneho 
strediska a Mestský úrad v Senci v spolupráci s  
Csemadokom. Úspešný bol aj literárny večer, 
na ktorý okrem Senčanov prišli aj pracovníčky 
knižnice z nášho družobného mesta. Úspešne 
predniesli svoje divadielko poézie študentky 
Judit Bárdos a Adriana Simonová, na flaute 
očarila Viktória Ballánová.

Poézia z oboch brehov Dunaja

Duna menti 
találkozások

Címmel rendezett a Szenci 
Városi Művelődési Központ, 
a Szenci Városi Hivatallal va-
lamint a Csemadok Szenci 
Területi Választmányával ifjú-
sági irodalmi délutánt és iro-
dalmi estet. A rendezvények 
vendégei - Böröndi Lajos mo-
sonmagyaróvári és Hizsnyai 
Zoltán pozsonyi költők voltak. 
Barátságukról, költészetükről, 
vallottak a szép számú közön-
ség előtt Bárdos Ágnes előa-
dóművész és műsorvezető 
segítségével. Bárdos Judit 

és Simon Adriana verses ös-
szeállítással, Ballán Viktória 
fuvolaszólóval varázsolta el, 
a szép számú hallgatóságot, 
akik között ott volt ak a szenci 
magyar tanítási nyelvű isko-

lák diákjain és tanárain kívül 
a mosonmagyaróvári Piarista 
gimnázium diákjai, a Huszár 
Gál Városi Könyvtár munka-
társai, valamint a szenci vers- 
és irodalomkedvelők     (pm)

Örök nagy kincsünk

Tanulj meg szeretni -  nagyon,
ez éltet, ez jövőd mindig!
ez erőt ad, segít, tisztít,
s olvaszt az emberi fagyon!
Élni nélküle nem lehet!
mert kinél nincs, nem él! hidd el!
míg élsz: tanuld bölcsen, hittel!
ő örök  nagy kincsünk, vezet!
Léted földi útján kell ő!
szívedbe oltva hűn! végig,
hisz ki szeret: EMBER! érzik,
ha bírod őt, nagy kincs, erő!
Van kezdet és a vég – vagyunk,
éveink közt munkánk, tettünk!
mert szívünk ha szeret: leszünk!
és tanulj szeretni agyunk!
A szeretet él, van, emel 
a csúcsokra lentről: bátran,
megvált és nem hagy a sárban!
mert érzed, hogy kell ő, kedvel.
A szeretet napfény, nagy kegy,
értelem, küldetés: végcél!
ha nem hat át, bár vagy – élnél,
így minden hasztalan, elmegy.
Tanulj meg szeretni, csak ezt!
mert általa leszel: boldog,
mindent elérsz és a dolgok
visznek, s könnyű lesz a kereszt!
Hogy legyünk és éljünk: sze-
ress!
egymást, a sok embert: HŰEN!
ki így él, nem él a bűnben!
óh SZERETET, taníts, vezess!

Mgr. Katona Roland

Kultúrne podujatia
XXXVII. Dni A. M. Szencziho

11. októbra o 18. h 
Hudobno-literárne pásmo. Vy-
stupuje Imre Boráros.
13. októbra o 19. h
Slávnostný program. Vystupuje  
Olga Varjú, herečka budapeš-
tianskeho Bárka Színház. Dopre-
vádza klavirista Balogh Zsolt.
20. októbra o 19. h 
Tolcsvay László-Müller Péter-
Müller Péter Sziámi: Evanjelium 
o Márii. Rockové divadlo z No-
vých Zámkov.

A XXXVII. Szenczi M. A. 
Napok műsora

október 11. - 18.00 
Veszteségeink - zenés irodalmi 
összeállítás. Boráros Imre előa-
dása.
október 13. - 19.00 
Vergődés - zenés irodalmi öss-
zeállítás. Fellép Varjú Olga a Bu-
dapesti BÁRKA Színház színmű-
vésze, zongorán kí sér Balogh 
Zsolt.
október 20. - 19.00
Tolcsvay  László-Müller   Péter-
Müller Péter Sziámi: Mária evan-
géliuma az Érsekújvári Rock 
Színpad előadása .

8 SENČAN   OKTÓBER/2006SPEKTRUM

Már-már hagyománnyá válik            
a Szenczi Molnár Albert Alapisko-
lában, hogy a kellemes őszi mele-
gben az  intézmény alsó tagoza-
tos tanulói egy hétre elvonulnak    
a füstös, zajos városból, és az 
ilavai járásbeli Homolka üdülőben 
tanulnak, relaxálódnak egy hétig. 
Hlaváč Beatrix tanító néni szerve-
zésével szeptember 18-án reggel 
elindultunk mi, 66 kisdiák, 5 peda-
gógus és  a mindannyiunk egész-
ségére vigyázó, kedves, Záhorán  
Ica néni. 
Alig száradtak meg a szülők és 
gyermekek szemében a búcsú 
könnycseppjei, már a Trencsén-
i vár látképében gyönyörködve 
pihentünk, tízóraiztunk. Az első 
naptól kezdve, a napi ütemtervet 
követve, a délelőttöket tanulás-
sal, a délidőt csendes pihenővel, 
a délutánt pedig megannyi cso-
dás természetjárással, sporttal 
és csoportos játékkal töltöttük             
a gyermekek nagy-nagy örömére. 
Igazi volt a fa, az erdő, a réti virág, 
a cseperedő gomba, a madarak 
hangja, a dombok emelkedői és 
lejtői, valóban csípett a csalán, és 
végre nem virtuális őzikék szalad-
tak szét a hegyoldalban, léptein-
ket hallva. Pénteken ellátogattunk 
a bajmóci állatkertbe, ahol bizton-
ságos távolságból megcsodáltuk 

a medvét, a pelikánt, a hüllőket, 
láttunk mókust meg elefántot. 
Este a diákok álarcosbálon bizo-
nyíthatták alkotókészségüket és 
ügyességüket, amely – miként azt 
mi mindig is tudtuk - határtalan.
Vendéglátóinktól búcsúzóul fi-
nom tortát kaptunk. A gyerekekre 
Hlaváč Beatrix, Krizsan Andrea, 

Németh Mónika, Párkány Antó-
nia, Vincze Lucia tanító nénik, és 
Dubovský Norbert tanító bácsi 
vigyáztak. 
Reméljük, jövőre is ilyen ragyogó 
időben tudunk majd természetbú-
várkodni a Pázmány Péter Alapí-
tvány támogatásával.

Mgr. Norbert Dubovský

Iskola a természetben 

Týždeň na Homôlke
Žiaci ZŠ A. M. Szencziho v septembri trávili dni v škole v prírode. Na 
pobyte sa zúčastnilo 66 žiakov, 5 pedagógov a zdravotná sestra. Ok-
rem vyučovacieho programu sa oboznamovali s ozajstnou prírodou a 
zvieratami, počúvali hlasy vtákov. Po večeroch hrali spoločenské hry, 
usporiadali karneval. Pobyt v prírode na našej škole má už tradície, 
tešíme sa, že o rok znova prežijeme krásne dni v horách. 
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Dve prvenstvá pre žiakov základných škôl
Hudba vyhrávala, počasie vyšlo, žiadne zviera 
neuhynulo. Niektoré deti videli živé zvieratká 
prvý raz a veru – nechcelo sa im odísť. Na vý-
stavu  holubov a králikov v seneckom amfite-
átri prišlo 61 vystavovateľov, najviac ich bolo 
zo Senca a okolia. Podľa informácií Ota Lévaia 
zo ZO Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) 
v Senci kvalita zvierat bola pomerne vysoká, 
,,teší nás, že záujem o chovateľstvo prejavujú 
aj deti, na výstave sa zúčastnili traja žiaci zák-
ladných škôl.“ Dôležité je, že zo zahraničia sa 
k nám dostávajú  chovné plemená králikov aj 
holubov a zvyšuje sa tak ich úroveň. 
Na predajnej výstave (z 224 králikov sa preda-
la asi tretina) bol najväčší záujem o plemená 

mäsového typu. Vystavený bol aj zoborský 
králik – čisto slovenské plemeno, ktorý má 
výborné mäso a stále sa došľachťuje. Boli tu 
maličké barany, ale aj veľmi vzácny trojfarebný 
rex. Pozornosť vzbudzovali belgickí obri vážia-
ci okolo 6,5 kilogramu. 
Tajomník SZCH v Senci Karol Kováč uviedol, 
že  záujem o králičie mäso sa zvyšuje, je zdra-
vé, ľahko stráviteľné a rýchlo sa upravuje. ,,Veď 
králičia paštéta bola prvým jedlom na kráľov-
ských dvoroch,“ dodáva. 
Najkrajšiu holubicu (King americký) mal 13-
ročný Peter Šuricza zo ZŠ A. M. Szencziho          
v Senci. Šikovný chovateľ sa o tohto pekného 
koníčka zaujíma intenzívnejšie asi tri roky. On 

chová kingov, otec hrvoliaky. Richarda Kol-
lára (12) zo ZŠ Tajovského prišla podporiť aj 
riaditeľka školy Božena Venerčanová. Prvý raz 
vyhrali jeho štyria králici súrodenci (viedenskí 
modrí) – bola to najkrajšia kolekcia. Chovu sa 
venuje spolu s dedom.
Víťazom medzi holubmi (vystavených 370) sa 
stal slovenský hrvoliak čierny od chovateľa 
Ota Lévaia, ktorý chová zhruba sto holubov    
a získal už mnoho, aj európskych ocenení. Na 
piedestál sa dostal aj králik veľký svetlý strie-
borný, ktorého chová garant králikov na výsta-
ve Alfréd Bognár zo Senca. Udelili aj 30 čest-
ných uznaní.          Text a foto Eva Lauková 

Víťazný hrvoliak čierny a chovateľ O. Lévai. Peter Šuricza a jeho najkrajšia holubica. Richard Kollár s jedným zo svojich víťazov.

Pastvou pre oči bola starostlivo pripravova-
ná výstava ovocia a zeleniny, ktorú znova 
zorganizovali seneckí záhradkári. Zúčastni-
lo sa na nej okolo 30 vystavovateľov s viac 
ako 200 exponátmi, osemnásť bolo kolek-
cií. 
Tento ročník bol opäť o niečo krajší, fa-
rebnejší a útulnejší. Štvorročná Barborka 
Brčiaková  sa pritúlila ku svojej učiteľke                     
z Materskej školy na Kysuckej ulici a spolu 
si opäť pozreli to, čo deti vytvorili. Ich práce 
boli očarujúce.
Bolo sa na čo pozerať: krásne jablká, obrov-
ská tekvica, zaujímavé paradajky, kolekcie 
a k tomu výstava detí z materských a zák-
ladných škôl, ale aj zo súkromného liečeb-
no-výchovného sanatória. Výstavku si prišli 
aj pozrieť, pridali sa k nim i školské kluby.
           
Najkrajšie jablko: 1. Ing. Milan Fiala (Ča-
taj),  2. Jozef Mackovič, 3. Peter Kráľovič 
(obaja Senec)
Najkrajšia  kolekcia: 1. rodina Múčková, 2. 
Bilaničová,  3. Horváthová (všetky Senec)
Najkrajšia práca žiakov: 1. ZŠ Tajovského,  

2. MŠ Kysucká,  3. ZŠ pri SLVS (všetky Se-
nec)
Ďalšie ocenenia: Ing. Pavel Glončák (pa-
tizóny), rodina Rózsová (kvet Voskovska)   
rodina Horinová (cukina), František Kausitz 
(tekvica), ZŠ Mlynská (kolekcia malieb), MŠ 
Košická, (kolekcia prác), MŠ Fándlyho 2 
(kolekcia prác) – všetci Senec.

Text a foto Eva Lauková

Záhradkári pripravili pastvu pre oči, 
výstava bola farebnejšia

Mikuláš Múčka. Jeho rodina mala najkraj-
šiu kolekciu.

Barborka Brčiaková s pani učiteľkou 
Milenou Bilaničovou. Tanier dobrôt od vystavovateľov.
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Tréner futbalistov SFM Senec Libor Fašiang si pochvaľuje rodinné prostredie

Vyrovnaná súťaž je mačkou vo vreci, 
kto doma zaváha, hrá o záchranu

Nový tréner klubu SFM Se-
nec, ktorý premiérovo po-
stúpil do druhej ligy, je Libor 
Fašiang. Mužstvo sa zatiaľ 
nezameriava na stanovenie 
cieľa, vraj až po jesennej 
časti ligy. Po sobotňajšom 
zápase (7. októbra) v Rači 
však bolo trochu smutno, 
prehra 1:3 bola krutá, preto-
že až do 72. min. to vyzeralo 
na remízu. Prišla však 84. 
min., potom  nadstavený čas 
a padli dva góly. U súperov 
to Fašiangovým chlapcom 
zatiaľ nejde, doteraz doniesli 
iba bod.  Sú na ôsmom mies-
te a v sobotu (14. októbra      
o 14.30) privítajú doma Nitru 
B. Hrá sa ešte o 12 bodov.

Už ste si zvykli v novom pro-
stredí?
- Našiel som rodinné zázemie, 
dobrú atmosféru aj podmien-
ky na prácu. Som spokojný.
Aké sú vaše očakávania, tý-
kajúce sa hry?
- Podľa výsledkov má dve tvá-
re: doma bodujeme, zápasy 
u súperov sú nepresvedčivé. 
Hra nie je zatiaľ podľa mojich 
predstáv.
Čo s tým? 
- Súťaž je vyrovnaná, keď 
doma zaváhate, hráte o zá-
chranu. Bazírujem na tom, aby 
sme vychádzali zo zabezpeče-
nej obrany, no ani táto taktika 
príliš nevychádza, výsledkom 
sú lacné góly. Spokojnejší 
som s útočníkmi, v Púchove    
a Trnave dali po tri góly.
Sú za tým chýbajúce skúse-
nosti?
- Určite. Máme mladý mančaft, 
do mužstva sme zabudovali 
študentov. Chýba nám stred-
ná generácia, ďalší hráči majú 
nad 30. Mladí – okolo 21 rokov  
sú však zdravou konkurenci-
ou, šliapu ostatným na päty.
Koho výkony vás zatiaľ naj-

viac uspokojujú?
- Štandardne dobré výkony 
podáva zatiaľ stredný obran-
ca Tomáš Kolony. Viac čakám 
od hráčov s ligovými skúse-
nosťami – Ivana Čeredejeva                 
a Andreja Hantáka, ktorí prišli 
z bratislavskej Artmédie.
Aký je prístup hráčov k tré-
ningom a zápasom? 
- Nemáme problémy, ale nie-
ktorí hráči chodia do práce       

a prichádzajú až po ,,šichte“. 
Už sa tešíme na umelý trávnik, 
do dvoch týždňov by mal byť 
k dispozícii. 
Pribudnutím ďalšej plochy hrá-
či získajú určité výhody, budú 
môcť trénovať aj v neskorších 
hodinách.
Netrápia ich zranenia?
- Našťastie sa im zatiaľ vyhý-
bajú.

Text a foto Eva Lauková

Umelý trávnik vo Veľkom Bieli je pred dokončením.

Tréner FC Senec Jozef Valovič avizoval odchod, no všetko je, zdá sa, inak

Zlá nálada vyprchala, hľadá sa asistent
Jozef Valovič, tréner FC Senec a spo-
lumajiteľ klubu vraví o blížiacom sa 
odchode z postu trénera. Informovali 
o tom viaceré denníky. Ako sme však 
zistili, nie je to celkom pravda a tréner 
Valovič uvažuje skôr o posile v podobe 
druhého asistenta, aby si trochu oddý-
chol od tréningov  a zameral sa na kou-
čovanie zápasov.
Valovičovmu mužstvu sa, napriek tomu, 
že je nováčikom, v najvyššej Corgoň lige 
darí. Spokojní môžu byť diváci aj spon-
zori. Po štrnástich kolách je na peknom 
šiestom mieste, ktoré by mu zaručilo, že 
nemusí hrať baráž o udržanie sa v lige.
Veľká radosť vládla po poslednom zá-
pase doma s favorizovaným Slovanom 
2:0. Doma ho však zdolali už trikrát, po-
sledné víťazstvo v minulej sezóne (1:0) 

znamenalo postup do Corgoň ligy.
Hráči si po zápase so Slovanom dva dni 
oddýchli a hneď začali zarezávať napl-
no, trénujú aj dvojfázovo. Ich snahou 
je nazbierať čo najviac bodov, aby sa 
pevnejšie usadili v prvej osmičke. Pred 
záverečnými stretnutiami by sa im tak 
ľahšie dýchalo.

Text a foto Eva Lauková

Po desiatich dňoch zápasovej hla-
dovky si Senčania zmerajú sily v so-
botu (14. októbra) vonku s Dubnicou, 
hneď v utorok (17. októbra o 20. hod.) 
ich však doma čaká Ružomberok,              
v piatok (27. októbra o 17.30) Žilina. 
Fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

Čo čaká futbalistov FC Senec
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Veľmi dobrú úroveň mal 6. 
ročník medzinárodných luko-
streleckých  pretekov Šíp Pic-
cardu, ktoré sa uskutočnili na 
južnej strane Slnečných jazier. 
Zúčastnilo sa na nich 64 pre-
tekárov zo Slovenska, Českej 
republiky a Maďarska. 
,,Potešila nás účasť preteká-
rov aj ich výkony, objavili sa 
viaceré nové tváre. Sme radi, 
že záujem  o  lukostreľbu  stú-
pa  aj v  Senci, hlásia sa mladí 
aj starší,“ informoval tajomník 
Peter Handrlica a dodal, že 
šiesti si na pretekoch kúpili 
aj luk. A hoci naučiť sa strie-
ľať z neho nie je ťažké, záujem 

brzdí fakt, že to nie je lacný 
špás. Najlacnejší stojí okolo 
5-tisíc korún, najpoužívanejšie 
približne 50-isíc. Medzi naj-
drahšie luky patria kladkové, 
ich cena sa šplhá aj k 200-ti-
sícom.
Víťazi: disciplína OL, kate-
gória žiaci: Vladimír Hurban, 
kadet: Martin Hurban, muži: 
Martin Juráček, TRLB juni-
ori: Pavol Schmidt, ženy: 
Lenka Gašperová, muži: Pe-
ter Gašper, TRRB juniorky: 
Barbora Kollárová, juniori: 
Filip Treplán, muži: Igor Zajac, 
kladkový CU muži: Miloš Bo-
rovička, kladkový HUNTER 

kadet: Richard Polakovič, ju-
niorky: Zuzana Drobná, juni-
ori: Viktor Jamrich, muži: Ju-

raj Jamrich, staromaďarský 
ženy: Margit Kovács, muži: 
Imrich Nagy.                       (el)

Medzinárodné preteky Šíp Piccardu s kvalitnou účasťou pretekárov

Záujem o lukostreľbu stúpa, 
luk je však drahý špás

Seneckí hokejbalisti sú začlenení v Slovenskej hokejbalovej únii

Nové ihrisko je vstupenkou medzi slovenskú elitu
Do novej súťažnej sezóny 
vstúpila Senecká hokejbalová 
liga (SHL) bez výraznejších 
zmien v jednotlivých celkoch. 
Posilnil sa Leaders Senec         
o štyroch skúsených hráčov, 
ktorí hrali aj slovenskú ligu. 
Zatiaľ sa však iba zžívajú so 
spoluhráčmi, Leaders v oboch 
doterajších kolách prehrali.
K podstatnej zmene však doš-
lo v začlenení seneckej ligy. 
,,Od 5. októbra sme zaevido-

vaní v Slovenskej hokejbalo-
vej únii. Dostávame sa na inú 
úroveň, s tým však súvisia aj 
podmienky, predovšetkým 
vybudovanie nového ihriska. 
Bolo by spojnicou medzi Brati-
slavou  a Trenčínom, aby sme 
mohli organizovať aj turnaje,“ 
informoval prezident SHL Ján 
Tarnai.
Ráta s tým, že ak sa podarí 
zložiť mužstvo, je možnosť 
hrať aj slovenskú ligu. Na to je 

však potrebné už spomínané 
nové ihrisko. ,,Rozoberali sme 
túto tému s primátorom Karo-
lom Kválom, prisľúbil pomoc. 
Vybudovať sa má aj priestor 
– šatňa pre hráčov, ktorí sa 
zatiaľ prezliekajú vonku. Keď 
prídu chladnejšie dni, nie je to 
nič príjemné...“
Senecká hokejbalová liga 
– 1. kolo:  Bobry Modra Krá-
ľová – Dunajská Lužná 7:4, 
Panthers Pezinok – Réca De-

vils 2:4,  Leaders Senec – Orly 
Modra 3:8, Vitamíny Pezinok – 
Skorpions Most 6:4, Skeletons 
Senec – Playboy Senec 3:12
2. kolo: Leaders Senec – Play-
boy Senec 3:4, Skorpions 
Most – Skeletons Senec 2:2, 
Bobry Modra Kráľová – Vita-
míny Pezinok 4:5, Réca Devils 
– Dunajská Lužná  1:6, Orly 
Modra – Panthers Pezinok 
– zápas odložený.

Text a foto Eva Lauková

Najlepší brankár minulej sezóny Adrián Nogely (Réca Devils) môže 
byť zatiaľ s účinkovaním celku spokojný iba spolovice, po jednom 
víťazstve a jednej prehre.

Prezident Seneckej hokejbalovej ligy Ján Tarnai sa snaží byť aj 
spravodlivým rozhodcom. Jeho najbližším cieľom je zostaviť muž-
stvo, ktoré by mohlo účinkovať v Slovenskej hokejbalovej lige. 
K tomu je však potrebné nové ihrisko.
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Program filmových 
predstavení a kultúrnych 
podujatí na október 2006

KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. hod.

9., 10. pon. – ut.  KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA
Keď deti začnú rodičom prerastať cez hlavu, mali by 
si na ne najať pestúnku. USA, MP, 99 min., dabing.

Vstupné: 60 Sk

12. štvrtok   16 BLOKOV
B. Willis na stope zločinu. Krimi. USA, MP, 105 min. 

Vstupné: 55 Sk

14., 15. sobota – nedeľa   SILENT HILL
Thriller podľa najobľúbenejšej videohry súčasnosti.
Jap./USA/Fr., MP, 120 min.

Vstupné: 60 Sk

16. pon.   SKY FIGTERS: AKCIA V OBLAKOCH
Zabudnite na Top Gun, je tu Sky Fighters  a s nimi 
fascinujúca letecká akrobacia!!! FR., MP, 102 min.

Vstupné: 60 Sk

17. utorok a 19. štvrtok  DÁMA VO VODE
Správca bloku bytov objaví morskú pannu žijúcu v 
bazéne...  USA, MP, 110 min.

Vstupné: 70 Sk

22., 23. nedeľa – pondelok  ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU
Komédia podľa najpopulárnejšieho českého spiso-
vateľa Michala Viewegha. ČR, MP, 113 min.

Vstupné: 65 Sk

24. utorok   STRÁŽCA
V dávnej histórii nikdy nebol v tajnej službe zradca 
– až  doteraz. Akčný thriller. USA, MP, 108 min.

Vstupné: 60 Sk

26. štvrtok  HOOLIGANS
Dráma z prostredia Hooligans – extrémnych fanúši-
kov britského futbalu. USA, MP, 110 min. 

Vstupné: 60 Sk

27., 28., 29. piatok – sobota – nedeľa  AUTÁ
Vysoko oktánová  animovaná komédia zo sveta 
automobilov. USA, MP, 116 min,. slovenský dabing

Vstupné: 65 Sk

30., 31. pon. – ut.  PÉČKO PRE ZAČIATOČNÍKOV
... alebo, základná lekcia, ako si natočiť po svojom. 
Komédia.  USA, MN 15, 90 min.

Vstupné: 65  Sk

Detské filmové predstavenia:
 
15. nedeľa o 15. 30 hod.  ZA PLOTOM
Animovaná komédia o zvieracej komunite.
USA, 83 min., slovenský dabing

Vstupné: 50 Sk

22. nedeľa o 15. 30 hod.  GARFIELD 2
GARFIELD odchádza do Európy. 
USA, 77 min., slovenský dabing

Vstupné. 60 Sk

28. sobota a 29. nedeľa o 15. 30 hod.  AUTÁ
Život je cesta, nie cieľ. Tak si ju užite...
USA, 116 min., slovenský dabing

Vstupné: 65 Sk

Spoločenská kronika
Narodili sa

Daniel Balázs, Tamara Kolenčíková, Domi-
nika Vargová, Noémi Cséplö, Michal Fre-
mal, Sofia Sabová, Erik Zemánek, Tamara 
Kukiová, Matej Liga, Jakub Labuda, Ma-
rianna Hudáková, Adrián Benčurík, Brian 
Bališ, Silvester Hruška, Lukáš Macich, To-
máš Škultéty, Karolina Cibuľová, Ladislav 
Stolárik, András Németh, Boris Rusnák, 
Dominik Kubiš, Matej Pulc, Lucia Mundo-
ková, Kristína Dovalovská, Sofia Kmeťová

Manželstvo uzatvorili
Štefan Bogár – Svetlana Vidrová,  Miloš Du-
govič – Martina Hutníková, Jaroslav Macuš 
– Beáta Paštéková, František Babráš – Zu-
zana Košecová, Jaroslav Slovák – Mgr. Ildi-
kó Ravaszová, Eduard Jenčo – Erika Mor-
vaiová, Rudolf Novák – Natália Kolláriková, 
Marek Ferenci – Andrea Karkesová, Abdel-
karim Youcef – Janette Ondrejkovičová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Matilda Kormanovičová (80), Františka He-
ribanová (80), Terézia Žilincová (70), Judita 
Macháčková (70), Ing. Ľudovít Hučala (70), 
Eva Hartlová (70), Valéria Vargová (65), Te-
odor Križan (65), František Dvorský (65)

Klub dôchodcov 
Eva Hartlová (70), Ing. Ľudovít Hučala 
(70), Helena Kissová (70), Terézia Žilin-
cová (70), Jolana Zarecká (70), Janos 
Majoros (65), Emília Tanková (65)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Ľudovít Suchánsky (75), Zuzana Šebo-
ková (75), Alžbeta Findurová (65), Zuza-
na Kováčová (60), Erika Olgayová (50)

Navždy nás opustili
Ladislav Vince (1952), Ján Ďuriš (1974), 
Valéria Franková (1922), Jozef Mackovič 
(1940), Ľudovít Varju (1914), Anna Rózso-
vá (1915), Marek Blažíček (1975), Mária 
Smetanová (1923), Helena Racskóová 
(1943), Ladislav Makki (1951), Štefan 
Krupa (1954), Imrich Szabó (1928), Gab-
riel Jaráš (1945), Mária Tužinská (1930), 
Irma Májovská (1920), Jozef Stergerits 
(1920), Štefan Klásek (1975), Jozef  Tum-
ma (1938)

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, že 17. 
septembra vo veku 92 rokov nás navždy 
opustil JUDr. Ľudovít Varju. 
Smútiaca rodina

Ďakujeme príbuzným a zná-
mym za prejavy sústrasti        
a kvetinové dary pri posled-
nej rozlúčke s naším otec-
kom, deduškom a svokrom 
Jozefom Tummom. 
Smútiaca rodina

Ladislav Múcska  by sa 31. 
októbra dožil 48 rokov. Po 
ťažkej chorobe nás 13. júla 
opustil. S láskou na neho 
spomína smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom           
v srdci oznamujeme, že 25. 
septembra uplynulo päť ro-
kov od náhleho úmrtia náš-
ho drahého Jána Kontára. 
Kto ste ho poznali, spomí-
najte naňho s láskou. Smútiaci rodičia, 
bratia a sestry s rodinami.

Dňa 10. septembra uplynu-
lo päť rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka, prababka, svokra, 
sestra, krstná mama, švagri-

ná Mária Lasserová. Čas letí – nám os-
tal len smútok a žiaľ... Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

Len kytičku kvetov ti na hrob 
môžeme dať, tichú modlitbu 
odriekať, s láskou a úctou 
spomínať. Dňa 7. októbra 
uplynulo päť rokov, keď nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko Ľudo-
vít Szabo. S láskou na neho spomínajú 
manželka, dcéra, syn, zať s nevestou                                              
a vnúčatá.

Dňa 9. októbra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otecko a ded-
ko Alexander Bardáč.
S láskou si na neho spomí-
najú manželka, štyri dcéry     

s rodinami a vnúčatá. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

SENČAN   OKTÓBER/2006

M E S T S K É  N O V I N Y


