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ŠPORT: Basketbalový mág učil chlapcov v Senci

Opäť upratujeme
Znova je tu možnosť zbaviť sa 
rôzneho nepotrebného odpadu. 
Mesto pripravilo, tak ako po iné 
roky, jesenné čistenie Senca. 
Každý rok sa však opakujú prob-
lémy s nedisciplinovanosťou 
občanov, ktorí do pristavených 
kontajnerov nahádžu všeličo. 
,,Predovšetkým tam nepatrí ne-
bezpečný odpad. Týka sa to 
elektrospotrebičov, ale aj aku-
mulátorov, žiariviek a podobne,“ 
vysvetľuje  Ing. Viera Kolozsvári-
ová, vedúca oddelenia verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta.  
Nepatria tam ani  rôzne nádoby 
s farbou či väčšie množstvá sta-
vebného odpadu. Na to, rovnako 
ako na vyradené elektrospotre-
biče či iný nebezpečný odpad, 
slúži zberný dvor. Do kontajne-
rov  sa môže dávať starý náby-
tok, rôzny biologický odpad. Aby 
si obyvatelia urobili poriadok                                 
v záhradách a predzáhradkách. 
Mesto upozorňuje aj na potrebu 
orezania kríkov a stromov, kto-
rých konáre prevísajú na chod-
níky. (el)               (viac na str. 2)

Výbuch a požiar 
vystrašili Senčanov

Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných námestí v Senci prilákalo množstvo obyvateľov. Primátor Karol 
Kvál (vpravo) prestrihol pásku spolu s Igorom  Baďurom, zástupcom realizátora – Cesty Nitra, a. s. 
Skrášliť centrum Senca sa podarilo predovšetkým vďaka financiám zo štrukturálnych fondov EÚ. 
(viac na str. 5)                                                                                                                       Foto Eva Lauková                                                                             

Komisia výstavby a územného plánovania pri Mestskom 
zastupiteľstve v Senci a vedenie mesta Senec organizujú

9. novembra o 18. h v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
Témy

Aktuálny stav vo výstavbe
Nový územný plán mesta 

Priebežne o prioritách zastupiteľstva

Tradičná príležitosť pre občanov mesta dostať priame infor-
mácie od primátora, ale aj od jednotlivých poslancov, čo sa 
deje v meste a akým spôsobom chcú napĺňať ich predvolebné 
sľuby a predstavy. V prípade potreby základných informácií na 
prípravu na uvedenú tému je možné informovať sa na odbore 
výstavby Mestského úradu v Senci.

Ing. Gašpar Józan
poslanec a člen komisie výstavby a územného plánovania

Ohlušujúci výbuch na Ulici 
SNP v Senci vystrašil v stre-
du 3. októbra pred štvrtou 
nadránom obyvateľov.

 Na parkovisku zostalo asi tri-
násť poškodených vozidiel, len 
náhoda chcela, že nedošlo aj 
k zraneniu osôb. Keď na autá 
hodili granát, v jednom z nich 
strážili dvaja muži. Útok teda 
zrejme očakávali. Tlakovú vlnu 
našťastie zachytilo vedľa sto-
jace auto. Na miesto výbuchu 
prišli aj kriminalisti z Bratislavy, 

situácia bola vážna. Bol prísny 
zákaz čokoľvek fotografovať či 
nakrúcať. Podľa dostupných 
informácií, pretože polícia uva-
lila na prípad prísne embargo, 
sa nestrieľalo, hoci niektoré 
poškodené autá vyzerali ako 
po zásahu guľkami. Vraj to boli 
,,len“ následky črepín z graná-
tu. Zasiahli aj auto kapitána 
seneckých futbalistov Jána 
Papaja, ktorý býva v panelá-
ku, pred ktorým si asi niekto 
vybavoval účty. 

(pokračovanie na str. 3)



Počasie letnej turistickej 
sezóne v Senci žičilo. Hoci 
bolo trochu premenlivé a ne-
chýbali teplotné výkyvy, roz-
diely boli aj desať stupňov. 

Riaditeľka Správy cestovné-
ho  ruchu (SCR) v Senci  Syl-
via Škultétyová:  ,,Aj napriek 
priaznivému počasiu s veľkým 
počtom tropických dní sa po-
čet návštevníkov v stanovom 

a karavanovom kempe opro-
ti minulému obdobiu mierne 
znížil, čo sa odzrkadlilo aj  na 
poklese tržieb. Ťažko povedať, 
čo je toho príčinou, pretože 
pred sezónou sa značne zvý-
šila úroveň kempu i kvalita po-
skytovaných služieb. Zlepšila 
sa aj kvalita a čistota vody, re-
kreanti to hodnotili veľmi klad-
ne.“ Celkovo jazerá navštívilo 
asi 770-tisíc ľudí. Avšak aj ce-

loslovenské štatistiky hovoria 
o zhruba tretinovom poklese 
návštevnosti turistov z Českej 
republiky, ktorí tvoria najväč-
šiu klientelu Slnečných jazier. 
Len podľa evidencie SCR ich   
v mestských zariadeniach 
bolo ubytovaných takmer 10-
tisíc. Druhou najpočetnejšou 
skupinou boli Slováci. Prišlo 
však aj veľa Poliakov, Ho-
lanďanov a Nemcov. Senec 
navštívili turisti z viac ako 23 
krajín sveta. Kontroly na kva-
litu služieb poskytovaných                                                 
v autokempingu dopadli dob-
re a kemp bol hodnotený veľmi 
pozitívne. ,,Vodnú záchrannú 
službu zabezpečoval senec-
ký klub Piccard a nebol za-
znamenaný ani jeden prípad 
utopenia, v dvoch prípadoch 
plavčíci včasným zásahom 
zachránili život dvoch kúpa-
júcich sa. Pri takom množstve 
návštevníkov sa, samozrejme, 
nájdu aj kritické pripomienky. 
Vyhodnocujeme ich a slúžia 
na ďalšie zlepšenie našej prá-
ce,“ dodala S. Škultétyová.

 Text a foto Eva Lauková
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Mesto Senec prijme 
do pracovného pomeru
pracovníkov na údržbu 

námestia.
 

Nástup ihneď,
záhradnícka prax vítaná 

Bližšie informácie 
na Mestskom úrade v Senci

Telefonický kontakt 
0911 053 634 

alebo 02/4025 9132

Jesenné upratovanie

Vyzývame občanov, aby sa za-
pojili do jesenného upratova-
nia v meste, ktoré sa koná v zá-
ujme nás všetkých. Veríme, že 
sa zapojí každý, komu záleží na 
čistom meste! Veľkokapacitné 
kontajnery budú umiestnené         
v nasledovných lokalitách:

V termíne 19. a 20. októbra 
(piatok, sobota)
• križovatka ulíc Moyzesova 
- Šafárikova
• plocha na Robotníckej ul. 
- pivnice
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa 
sídlisko Jesenského (plocha pri 
zelovoci)
• parkovisko pred obvodným 
úradom, Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom na 
Fučíkovej ul.
• parkovisko pred Amfiteátrom 
na Vodnej ul.
• parkovisko pred Zeleným 
dvorom
• plocha pri ZŠ na Mlynskej ul.
• plocha pri križovatke ul. Letnej   
a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ul. Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• roh Hollého - Hurbanovej ul.
• Osada Martin

V termíne 26. a 27. októbra 
(piatok, sobota)
• Sídlisko Bautech
• plocha pri kanceláriách Byto-
vého podniku  na Sokolskej ul.
• plocha pri telefónnej ústredni 
na Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svä-
toplukovej ul. (pri Jednote)
• sídlisko Inovecká na parkovis-
ku pri vojenských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej 
ul.
• plocha pri garážach na Gaga-
rinovej ul.
• plocha pri bytovke na Novo-
meského ul.
• plocha pri záhradách na ul. 
E.B. Lukáča
• Pivničná ul. - pivnice
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• škôlka Košická - Svätoplukova
• cesta smerom hore k cintorínu   
a na Farské námestie
 

Na Slnečných jazerách budú 
kontajnery umiestené 9. a 10. 
novembra.

Počasie žičilo, kontroly 
dopadli dobre

Z hodnotenia činnosti mest-
skej polície v Senci v prvom 
polroku tohto  roka vyplýva, 
že zaznamenala 772 prie-
stupkov a policajti udelili 761 
blokových pokút vo výške 
viac ako 200-tis. korún. Podľa 
náčelníka mestskej polície Ľu-
boša Hlaváča prijali 1436 te-
lefonických oznámení a riešili 
788 dopravných priestupkov, 
z nich pätnásť odstúpili na 
dopravný inšpektorát. Najviac 

priestupkov bolo zistených na 
Mierovom námestí, Námestí 
1. mája a na uliciach SNP a 
Šamorínska. ,,Papuču“ na za-
bránenie odjazdu vozidla poli-
cajti použili v 176 prípadoch. 
Mestskí policajti sa najviac 
zaoberali priestupkami proti 
verejnému poriadku, ale zvýšil 
sa aj počet drobných krádeží  
predovšetkým v potravinách               
a drogériách. Páchali ich naj-
mä bezdomovci, neprispôso-

biví  občania či závislí od ná-
vykových látok.
Nad verejným poriadkom          
a plynulosťou a bezpečnosťou 
cestnej premávky  operačná 
služba mestskej polície dohlia-
dala aj pomocou kamerového 
systému. Záznamy z kamery 
boli použité i pre účely trest-
ného konania,  na základe zá-
znamu z kamery usvedčili aj 
páchateľa trestnej činnosti. 

(r)

Zvýšil sa počet drobných krádeží
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Pod lupou
• Neznámy páchateľ sa 8. októb-
ra od 8.40 do 11.30 hod. v Senci 
na Svätoplukovej  vlámal do ro-
dinného domu a ukradol 2500 
dolárov, 31-tis. korún a gastro-
lístky, čím poškodenej A. D. spô-
sobil škodu 80-tis. korún.

• Nadávanie policajtom a opl-
zlé gestá možno už Senčan 
Roman K. trpko oľutoval. Toto 
jeho správanie síce riešili iba 
ako priestupok proti občian-
skemu spolunažívaniu, po 
predvedení na obvodné odde-
lenie polície v Senci mu však v 
teniskách našli injekčnú strie-
kačku s omamnou látkou, a 
tak ho zadržali pre podozrenie               
z trestného čin nedovoleného 
držania  omamných látok, je-
dov a prekurzorov. Začali ho 
trestne stíhať. Hneď na druhý 
deň 25. septembra ho však 
policajti chytili pri vlámaní do 
motorového vozidla a putoval 
do väzby.

• Na Boldockej ceste pri Lidli 
medzi 13.30 a 13.45 hod. dvaja 
mladíci 13. septembra fyzicky 
napadli desaťročného Viktora  
V.  z Veľkého Bielu. Jeden z nich 
ho sotil do chrbta a keď spadol 
na zem, Martin. Š. zo Senca mu 
zobral mobil. Spôsobil škodu asi 
5-tis. korún. Je obvinený z úmy-
selného zločinu lúpeže formou 
spolupáchateľstva. 

• Pre úmyselný prečin porušo-
vania domovej slobody obvini-
li Michala H. zo Šulekova, kto-
rý 12. septembra asi o 13.45 
hod. vo Veľkom Bieli na Bratis-
lavskej ul. vnikol na pozemok 
rodinného domu. Pootvoril si 
neuzamknutú bránku z ulice 
a na dome rozbil sklenenú vý-
plň dverí. Vyrušila ho majiteľka 
domu.

• Dopravná nehoda v smere zo 
Senca do Trnavy si 27. septem-
bra vyžiadala ľudský život. Vo-
dič Hondy Civic, ktorý by bol na 
druhý deň oslávil 31. narodeniny, 
skončil mimo auta. Bolo prevrá-
tené v odvodňovacom kanáli. 
Seneckí hasiči urobili opatrenia 
na zabránenie požiaru.

Uzávierka novembrového čísla 
mestských novín Senčan 
je vo štvrtok 25. októbra.

Výbuch a požiar vystrašili...

(dokončenie zo str. 1)

Od črepín má poškodený blat-
ník, spätné zrkadielko, elek-
tróny atď. Podobne ako autá 
ostatných obyvateľov. Z oba-
vy pred ďalším vyčíňaním už 
viacerí pred svojím činžiakom 
neparkujú... Zhruba pol hodi-

ny po výbuchu začal horieť vý-
klad kozmetického salóna na 
Tureckej ulici, ktorý zachvátil 
aj vstupnú cestu. Seneckí ha-
siči použili na uhasenie pla-
meňov vysokotlakový prúd.  
Polícia venuje prípadom mi-

moriadnu pozornosť. Veď už 
pár týždňov dozadu horeli                                                          
v Senci (na rovnakých uli-
ciach) štyri autá, čo zrejme sú-
visí s poslednými udalosťami. 
Všetko sú to však dohady.

Eva Lauková

Policajtov bude monitorovať GPS
Monitorovací systém GPS dostane senecká mestská polícia. 
Ako uviedol náčelník polície Ľuboš Hlaváč, bude slúžiť na zvýše-
nie bezpečnosti motorizovanej zásahovej hliadky a jej monitoro-
vanie. Náčelník tak bude mať prehľad, kde sa hliadka cez deň, aj 
v noci nachádza. Systém sa už osvedčil aj v iných slovenských 
mestách.                                                                                    (el)

Nehody 
na Bratislavskej 
Na Bratislavskej ceste v Senci 
nie je o dopravné nehody nú-
dza. V priebehu deviatich dní 
sa stali dve, keď 29. septem-
bra  o 6.50 sa zrazil Seat Ibiza 
so šalianskym EČ a Peugeot 
Boxer z Ukrajiny. Zranených 
ošetrila záchranka. Seneckí 
hasiči odpojili akumulátory na 
vozidlách, vytečené kvapaliny 
zasypali sorbentom. Pri ďalšej 
nehode 7. októbra vodič Pe-
ugeota 500 z Novej Dedinky 
poškodil veľkú dopravnú znač-
ku a nebezpečne zostal stáť na 
ceste. Hasiči zo Senca zabrá-
nili vzniku požiaru.               (el)

Molotovov koktail
Fľašu so zápalnou tekutinou 
hodil 26. septembra do obý-
vaného suterénu rodinného 
domu v Bernolákove neznámy 
páchateľ. Požiar uhasili senec-
kí hasiči, predbežne vyčíslená 
škoda je 700-tis. korún.      (el)

Foto archív seneckých hasičov
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Senec 
má svoje oblátky
Majiteľka a konateľka spoločnos-
ti RC STATUS, s. r. o., Ing. Eva 
Cibuľová sa už niekoľko rokov 
pohrávala s myšlienkou zaviesť 
tradíciu oblátok v Senci. Keďže 
Senec nie je klasické kúpeľné 
mesto, vedela, že ich názov ne-
môže odvodiť od tohto prídavné-
ho mena, preto sa rozhodla pre 
Senecké oblátky. Potom prišiel 
na rad obal, ktorý mal byť ori-
ginálny a vypovedajúci niečo          
o Senci. Oslovila ZUŠ v Senci na 
Fándlyho ulici a žiaci pod vede-
ním Valérie Tittelovej navrhli via-
ceré motívy. Hlavný víťazný motív 
prednej strany obalu vytvoril jej 
syn, bol doplnený inšpiráciami 
z výkresov ďalších detí. Zadnú 
stranu obalu navrhla konateľka 
a celkovo obal graficky dotvori-
la firma Sinex. Pečenie oblátok 
zabezpečuje podnikateľ Pavol 
Gundel. Je renomovaný dodá-
vateľ oblátok napr. aj pre kúpele 
Turčianske Teplice. Senecké ob-
látky uzreli svetlo sveta na konci 
júna 2007 a ich odberateľmi sa 
doteraz stali Aquapark Senec, 
Holiday Village, hotel Senec, ho-
tel Zátoka, obchod Darčeky pre 
radosť, SCR či PNS Ing. J. Ná-
daského.                                  (r)

M. Bilský spolu s J. Benešom (vľavo) a českým veľvys-
lancom V. Galuškom. Repliku francúzskej uniformy si dal 
ušiť podľa dobovej fotografie, má aj uniformu čs. légií 
z Ruska, ktorú mu ušili v Senci. 

Senčana ocenil aj český veľvyslanec
Pamätnú medailu Československej 
obce legionárskej III. stupňa  za ší-
renie a obnovu legionárskych a de-
mokratických tradícií udelili Sen-
čanovi Miroslavovi Bilskému (28). 
Jeho činnosť ocenil aj veľvyslanec 
Českej republiky v Bratislave Vladi-
mír Galuška.

Pri tejto príležitosti podpredseda Čs. 
obce legionárskej, Jednota Mladá 
Boleslav, Jaroslav Beneš povedal: 
,,Pán Bilský je zapáleným propagá-
torom Masarykových myšlienok, tra-
dícií a histórie čs. légie, čs. odboja a 
Československa vôbec. Neúnavnou 
činnosťou, ktorej rozsah v daných 
podmienkach vzbudzuje obdiv, pripo-
mína našim občanom odkaz čs. légií, 
históriu a význam vzniku Masarykov-
ho Československa v roku 1918.“ 
Miroslav Bilský bol iniciátorom vzniku 
Klubu vojenskej histórie – 7. strelecký 
pluk tatranský (KVH – Tatranci). Klub, 
ktorého je predsedom,  je zameraný 
na históriu čs. légií i spomínaného 
pluku a pravidelne usporadúva na 
Slovensku veľa spomienkových akcií 

s témami histórie a odkazu čs. légií.
Na začiatku ho upútal príbeh légií. 
,,Československo ako jediný štát po 
1. svetovej vojne malo armádu zlože-
nú výhradne z dobrovoľníkov. Bojova-
li za štát, ktorý neexistoval, ale verili, 
že Československo vznikne,“ vraví M. 
Bilský. Hľadal informácie na interne-
te, narazil na klub vojenskej histórie v 
Čechách. Bolo to v roku 2003. Páčilo 
sa mu to. Členovia klubu mali histo-
rické uniformy, výstroj, výzbroj, robili 
historické ukážky. Stretli sa a dohodli 
na spolupráci. ,,To, že mám takého-
to koníčka, neznamená, že nie som 
dobrý Slovák. Avšak máme spoloč-
nú históriu, mali sme spoločný štát,“ 
konštatuje M. Bilský, ktorý robil na 
základných a stredných školách sé-
riu prednášok a besied o čs. légiách. 
Každoročne sa organizačne podieľa 
aj na spomienkach na generála M. 
R. Štefánika a na mnohých ďalších   
akciách. ,,V súčasnosti pracujeme 
na projekte - virtuálny pamätník všet-
kých padlých československých legi-
onárov na frontoch 1. svetovej vojny.“

Eva Lauková

Deti sa dozvedeli, že vajcia znáša sliepka
Na XI. seneckú výstavu  krá-
likov, hydiny a holubov, ktorú 
usporiadala ZO Slovenského 
zväzu chovateľov v Senci,  sa 
tešili aj deti. ,,Nečudo,“ vraví 
predseda Oto Levai. ,,Treba 
ich vodiť na takéto akcie, aby 
vedeli, že vajcia sa nekupujú v 
Bille a králik, skôr ako skončí 
na smotane, musí byť v koži...“ 
Čo sa týka úrovne výstavy, na 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 
vystavovateľov zo Senca, jeho 
okolia a z ďalších slovenských 

miest, konštatoval, že kvalita 
zvierat bola vysoká. ,,Objavila 
sa veľká pestrosť plemien vo 
všetkých kategóriách, zastú-
pená bola hydina, ktorá sa na 
Slovensku ešte vidieť nedala. 
Videli sme aj orientálne holu-
by, ktoré sa neoceňovali, pre-
tože ešte nie sú vo vzorníku. 
Sú síce nenápadné, ale majú 
,,tlieskavý“ let. Aj hrvoliak O. 
Levaia získal  ocenenie. Je po-
tomkom holubov, ktoré dostali 
európske prvenstvá.

Prišli aj návštevníci z Česka, 
Maďarska, Nemecka a tradič-
ne deti zo seneckých škôl.
Najkrajšiu holubicu (king ame-
rický) na výstave mal 14-ročný 
Senčan Peter Šuricza, ktorý 
sa chovu venuje päť rokov. 
Holuby chová aj otec, ten ho 
k tomu priviedol. A koľko času 
im musí Peter venovať? ,,Aj 
celé popoludnie, až do veče-
ra. Kŕmim ich, čistím, dávam 
lieky.“

 Text a foto (el)

Peter Šuricza odpovedá na otázky redaktora.Malé deti mali zo zvieratiek veľkú radosť.



A bolo veselo. Horúce dovo-
lenkové dni pominuli a pri-
šiel čas aj na slávnostné ot-
vorenie zrekonštruovaných 
seneckých námestí. Pásku 
pred mestským úradom pre-
strihol primátor Senca Karol 
Kvál a zástupca realizátora 
Cesty Nitra, a. s., Igor Ba-
ďura.

Obyvatelia Senca si túto výni-
močnú udalosť nenechali ujsť. 
A deťom vôbec neprekážala 
slávnostná atmosféra, pri fon-
táne sa pokojne hrali alebo ich 
vozil malý Trixi taxík. Na vyda-
rené dielo sa pripíjalo šam-
panským. Uznanie si zaslúžil 
Ing. arch. Ladislav Prekop, au-

tor projektu, kto-
rý po technickej 
stránke doťaho-
vala Ing. Mar-
cela Križanková                             
a Ing. Jozef Kráľ 
a firma Aplik zo 
Senca, ako aj 
odborný dozor 
Ing. Ján Seriš 
zo spoločnosti 
Istrochem. 
Zahrala dychov-
ka Senčanka, 
fontána začala 
vysoko striekať. Pred kultúr-
nym domom to roztočili malí aj 
väčší speváci a tanečníci, deti 
bavil šašo Maroš. No a kto si 
chcel niečo zahryznúť, mohol 

si vybrať: 
n e c h ý b a l a 
c i g á n s k a 
p e č i e n k a 
ani chlieb 
s masťou                    
a cibuľou. 
Na splách-
nutie poslú-
žilo pivko. 
Vo vynove-
nej kinosále 
p r e m i e t a l i 
Edit Piaf a 
nával zažíva-

li aj v zrekonštruovanej mest-
skej knižnici, v ktorej zatvo-
rili dvere za návštevníkmi  až                       
o polnoci...
Obe námestia v Senci, na re-

konštrukciu ktorých išli finan-
cie zo štrukturálnych fondov, 
štátneho rozpočtu a z mesta, 
stáli viac ako 30 miliónov ko-
rún. Sú výnimočné. Námestie 
1. mája slúži aj ako zhromaž-
disko (vytlačilo starú autobu-
sovú stanicu), druhé Mierové 
námestie ako oáza pokoja, 
ktorú vyhľadávajú aj turisti. 
Zdobí ho atypická fontána, 
senecká rarita, pri ktorej sa 
príjemne sedí. Chodia sem 
mamičky s deťmi, ale príleži-
tosť nafotiť sa pri nej si nene-
chajú ujsť ani mladomanželia 
a svadobčania. Večer svieti 
všetkým farbami, mesto plá-
nuje aj jej ozvučenie.

Text a foto Eva Lauková
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Námestia žili oslavami, mesto zbiera komplimenty

Recitátori opäť úspešne!
Už sme si zvykli, že seneckí 
recitátori patria k celosloven-
skej špičke. Tento rok to na 
53. Hviezdoslavovom Kubíne, 
ktorý sa konal posledný sep-
tembrový týždeň, potvrdili Da-
vid Hartl a Lucia Fullová. Obaja 
si vyslúžili od odbornej poroty 
len slová chvály a uznania. Da-
vidov výkon označili jej členo-
via ako ,,fenomenálny a doko-
nalý“ a Luckin prednes podľa 
nich patril k objavom sezóny. 
Obom recitátorom ďakujem za 
vynikajúcu spoluprácu a teším 
sa na ďalšiu, aj s ostatnými re-
citátormi zo seneckej Základ-
nej umeleckej školy. 

(mm) 
Foto Filip Lašut Úspešní recitátori D. Hartl, L. Fullová, v strede M. Macháčková 

Plaváreň a masky
Nový školský rok sa už rozbe-
hol naplno, deti zo ZŠ Tajov-
ského si jeho začiatok vychut-
nali aj vo vode. V Pezinku 12. 
septembra absolvovali pobyt 
na plavárni pod dozorom rodi-
čov i pedagogických pracov-
níkov. Zužitkovali tak peknú 
odmenu, ktorú dostali za svoju 
účasť na Veľkom letnom kar-
nevale v Senci, ktorý má už 
bohatú tradíciu. Rovnako ako 
po iné roky sa na ňom zúčast-
nili aj žiaci zo ZŠ Tajovského                                 
a bol pre ne výnimočný. Jed-
nu z cien získalo okolo 40 detí            
v maskách drakov, gejší a man-
darínov. Orientálna myšlienka 
skrsla v hlave vychovávateľky 
Janette Strniskovej.

MonŠkov

Viceprimátorka Helena Nemco-
vá je s vynovením námestí veľmi 
spokojná.



Zdravotne postihnutí členovia 
ZO v Senci sa v septembri zú-
častnili na týždňovom rekondič-
no-integračnom pobyte v hoteli 
Európa – Bučinar v Dudinciach. 
Po vstupnej prehliadke absolvo-
vali liečebné procedúry, využí-
vali aj hotelový bazén. Na pobyt 
využili financie z MsÚ Senec, 
OÚ Veľký Biel a z 2 percent daní. 
Väčšiu časť pobytu si účastníci 
hradili sami.                            (r)
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Kvalita poskytovania sociálnych služieb 
v Bratislavskom kraji narastá
Prioritným cieľom Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
v oblasti sociálnych služieb 
je zvyšovanie kvality posky-
tovaných služieb a zlepšova-
nie podmienok pre klientov 
v týchto zariadeniach. To sa 
Bratislavský samosprávny 
kraj snaží robiť viacerými do-
stupnými prostriedkami. 

Bratislavský samosprávny 
kraj finančne prispieva ne-
ziskovým organizáciám na 
prevenciu a poradenstvo, ako 
napríklad n. o. Volanie života 
– Phonae Vitae, ktorá v septem-
bri v Bratislavskom kraji spustila 
novú sociálnu službu tiesňovej 
starostlivosti s názvom Konva-
linka. Princíp telefonickej služby 
spočíva v neustálom kontakte 
občana s centrálou služby na 
diaľku prostredníctvom komu-
nikačného zariadenia. „Chce-
me, aby naši spoluobčania, 
či už osoby ťažko zdravotne 
postihnuté, staršie osoby so 
zlým zdravotným stavom, ale-
bo osamelé osoby mohli viesť 
samostatný život vo vlastnom 

domove a pritom mali záruku 
okamžitej pomoci v prípade 
potreby. Cieľom Konvalinky má 
byť znižovanie narastajúcich 
sociálnych, zdravotných a bez-
pečnostných rizík u cieľových 
skupín občanov“, dodala riadi-
teľka odboru sociálnych služieb 
BSK M. Budayová. 

Mnohé znalosti v sociálnej 
oblasti čerpáme aj od odbor-
níkov z krajín Európskej únie, 
ktorí majú svoje skúsenosti                 
v oblasti poskytovania sociál-
nych služieb ako napríklad           
s riadením deviatich zariadení 

so sídlami vzdialených od seba 
60 km, ktoré sú riadené z jed-
ného centrálneho strediska.                                    
S týmto modelom prišli francúz-
ski partneri, s ktorými BSK spo-
lupracuje v rámci slovensko-
francúzsko-fínskeho projektu 
Zlepšovanie a rozširovanie re-
socializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé 
na psychotropných látkach. Vý-
sledkom vzájomnej spolupráce 
má byť predovšetkým infor-
movanie a výmena skúseností         
v oblasti resocializácie a rehabi-
litačnej starostlivosti. 

V roku 2007 preinvestoval 
BSK v zariadeniach poskytu-
júcich sociálne služby zatiaľ 
takmer 65 mil. Sk.  Vynalože-
né boli na výmenu plastových 
okien, rekonštrukciu či výstav-
bu kotolní, opravy striech a po-
dobne. BSK tiež zakúpil osobné 
automobily pre štyri domovy 
sociálnych služieb - DSS pre 
deti a dospelých na Javorínskej 
v Bratislave, DSS pre deti a do-
spelých MEREMA Pri Starom 
Mlyne v Modre-Harmónii, DSS 
pre dospelých v Báhoni a DSS 
pre deti a dospelých KAMPINO 
na Haanovej v Bratislave. Tieto 
automobily slúžia najmä ťažko 
zdravotne postihnutým klien-
tom pri ich prevoze do zdra-
votníckych zariadení, ale aj pri 
preprave na kultúrne podujatia, 
športové aktivity a iné súťaže.  
,,V zornom uhle BSK sú aj klien-
ti, ktorí sú odkázaní na invalidný 
vozík alebo prenosné lôžko. Aj 
pre nich BSK zakúpi automobi-
ly, ktoré riaditeľom sociálnych 
zariadení odovzdáme v októb-
ri,“ povedal V. Bajan.

BSK

Poďakovanie
za super zážitok
Vrúcnu vďaku pánu Ladisla-
vovi Kurucovi vyjadrujú touto 
cestou priatelia z Betánie za 
nezabudnuteľný zážitok.
Pripravil im ho v príjemnej at-
mosfére svojej kaviarne Co-
lumbia v Senci. Spojený bol      
s vystúpením Petra Cmoríka    
a vynikajúcim občerstvením. 
Všetci sa cítili výborne. 

(r)

Absolvovali liečebné procedúry v Dudinciach

Zdravotne postihnutí sú vo vý-
bere svojho zamestnania ob-
medzovaní svojím postihom              
a rovnako aj postojom zamest-
návateľov. Navyše nemajú kde 
získať spoľahlivé informácie. 
Zväz telesne postihnutej mlá-
deže uskutočňuje projekt pod 
názvom „Poradensko-moti-
vačná činnosť so zameraním 
na možnosti zamestnania pre 
osoby so zdravotným postihnu-
tím“, ktorý je podporený v rámci 
JPD cieľ 3 spolufinancovaného 

z ESF. Cieľom projektu je do-
siahnuť zvýšenie zamestnanosti 
zdravotne postihnutých ľudí v 
Bratislavskom samosprávnom 
kraji. Zväz poskytuje bezplatné 
poradenstvo. Je určené naj-
mä nezamestnaným zdravotne 
postihnutým (evidovaným aj ne-
evidovaným na úradoch práce). 
Zameriava sa predovšetkým na 
tých, ktorí majú záujem nájsť 
si vhodné pracovné miesto, 
dozvedieť sa, ako sa zamest-
nať ako samostatne zárobkovo 

činná osoba (SZČO), prípadne 
ako vytvoriť pracovné miesto              
u  zamestnávateľa, chránené 
pracovisko alebo chránenú 
dielňu. Rovnako môžu požia-
dať o poradenstvo záujemcovia                     
o zriadenie chráneného praco-
viska alebo chránenej dielne. 
Info: Republikové centrum - 
Zväz telesne postihnutej mlá-
deže, Žabotova 2, 811 04 Brati-
slava, tel./fax: 02/5244 4710, e-
mail: ima-ztpm@changenet.sk, 
web: www.ztpm.sk                  (r)

Zdravotne postihnutým poradia o zamestnávaní

Bratislavský samosprávny kraj rozširuje rozsah poskytovaných 
služieb. V domove sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohajskej 
ulici v Bratislave zriadil Zariadenie chráneného bývania. To poskytu-
je priestor pre záujmové činnosti, ponúka rôzne možnosti rozvíjania 
fyzickej kondície ako aj formy zlepšenia mentálneho a duševného 
stavu klienta. Toto novovzniknuté chránené bývanie využíva 14 kli-
entov, ktorí sa tak môžu lepšie a jednoduchšie integrovať do spo-
ločnosti. V súčasnosti BSK má záujem rozšíriť chránené bývanie             
o ďalšie dve miesta. „Vznik zariadení chráneného bývania je v sú-
časnosti trendom aj v krajinách Európskej únie – my sa snažíme kli-
entom domovov sociálnych služieb poskytnúť možnosť dôstojného 
a samostatného života, čím majú jednoduchšiu šancu integrácie do 
spoločnosti,“ uviedol Vladimír Bajan. 
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Zbor Radosť slávil 20. výročie vzniku
Jubilejný koncert seneckého 
Speváckeho zboru Radosť, 
ktorý sa konal pri príležitos-
ti 20. výročia jeho vzniku,  
mal v dome kultúry veľký 
úspech.

Trojhodinový gala program,    
v ktorom účinkovalo 120 detí 
a mladých ľudí, mal gradáciu      
a je svedectvom toho, že prá-
ca s deťmi má úžasný význam. 
Prišli však aj tí, ktorí už v zbore 
neúčinkujú, ale zaspievali si. 
Objavili sa i mamičky s deťmi. 
Nedalo im, neprísť a nevidieť, 
aké ,,ich“ zbor urobil pokroky. 
Zneli nielen piesne, ale sa aj 
tancovalo. 
Na začiatku bolo dvanásť za-
pálených ľudí, ktorí rozbiehali 
činnosť zboru Radosť s jednou 
harmonikou. Dnes ich je oko-
lo sto a za tých dvadsať rokov 
ich zborom prešlo asi štyristo, 
naspievali okolo dvesto piesní. 
Deti zo zboru sa netúlajú ulica-
mi, našli si program, ktorý ich 
napĺňa a ukazuje cestu, ktorou 
je najlepšie ísť.
Dušou zboru je František Po-
dolský (viď foto), ktorého všet-
ci volajú Ferko. Vraví: ,,Celý  
náš zbor je jeden veľký záz-
rak. Vďaka nášmu nebeskému 
Otcovi. Robí ma šťastným, keď 
vidím radosť v tvárach detí, do-
dáva mi to silu a uspokojenie.“
V spomienkach ďakuje mno-

hým, ktorí sa o chod zboru pri-
činili, do popredia kladie svoju 
manželku. Do zboru však cho-
dili aj jeho deti. ,,Osobnosťou, 
ktorá mi veľmi pomohla, je 
seleziánsky kňaz Jožko Lan-
čarič, veľký organizátor a du-
chovný vodca, ktorý chodí na 
akcie spolu s nami, otvára nám 
cesty aj do zahraničia.“ Prvou 
dámou zboru je Agáta Frčová. 
Stará sa o deti, zabezpečuje, 
organizuje. Stojí za oponou, 
ale z druhej strany. ,,Pomáhajú 
nám mnohí, bez financií mesta 
Senec by to však nešlo. Patrí 
mu veľká vďaka. Rovnako kul-
túrnemu stredisku.“

Text a foto Eva Lauková (2)
foto Marek Vinzce (2)
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Bez obchvatu mesta to nepôjde, 
riešiť ho bude nový územný plán
Vedenie mesta Senec si uvedomuje, že vybudovanie obchvatu mesta je nutné začať riešiť na úrovni 
nového územného plánu mesta. Ten musí vytvoriť také podmienky pre investorov, aby boli ochotní 
v záujme svojich budúcich aktivít spolupodieľať sa na výstavbe komunikácie, ktorá bude zároveň 
obchvatom mesta.
Zhodnotia sa lokality
Nový územný plán mesta sa 
začína riešiť, pretože ďalšie 
zmeny a doplnky k súčas-
nému platnému územnému 
plánu podľa stanovísk organi-
zácií, ktoré sa vyjadrujú v pro-
cese schvaľovania, už nebudú 
možné.
Uskutočnili sa predbežné ro-
kovania s renomovanou fir-
mou so skúsenosťami v danej 
problematike, pričom sa čaká 
na jej vyjadrenie. 
Nedávnu minulosť v lokalite 

pri Pezinskej ceste môžeme 
považovať za príklad, že uve-
dené úvahy nie sú nereálne, 
naopak sú nutnosťou pre 
mesto Senec. Vybudovaním 
obchvatu okolo mesta sa 
zhodnotia lokality, ktoré sa na-
chádzajú v okolí budúcej ces-
ty a to môže byť povzbudením 
pre tých našich občanov, ktorí 
majú vlastnícky vzťah v týchto 
lokalitách. 

Nároky rastú...
Súčasnosť mesta Senec je 

poznačená obrovským roz-
machom hlavne v oblasti vý-
stavby. Podobne ako Bratisla-
va a obce v jej blízkosti aj naše 
mesto sa mení neuveriteľnou 
rýchlosťou. Mesto sa rozras-
tá, pribúda nielen množstvo 
rodinných a bytových domov, 
ale aj hospodárskych ob-
jektov určených pre výrobu                           
a skladovanie. Je pochopiteľ-
né, že takýto rozvoj si vyžadu-
je aj svoju daň v podobe zvý-
šených nárokov na mestskú 
infraštruktúru. Kapacita sietí, 

ktorá vyhovovala pre mesteč-
ko s 10-tisíc obyvateľmi pred 
niekoľkými rokmi, nemôže byť 
postačujúca pre nároky malé-
ho rekreačného mesta so sú-
časnými takmer 16-tisíc oby-
vateľmi. Nehovoriac o fakte, 
že v letných mesiacoch sa po-
čet obyvateľov Senca rozrastá       
a narastať ešte bude. 

Kolízií rapídne pribúda
Naše mestečko má obrovskú 
výhodu, že leží v lokalite, ktorá 
okrem toho, že je  v blízkosti 
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hlavného mesta, má aj stra-
tegickú polohu. Veď v tesnej 
blízkosti vedie diaľnica a mes-
to má aj spojenie starou ces-
tou ako s Bratislavou, tak aj 
smerom na východ. Nesmie-
me zabudnúť ani na fakt, že 
cez Senec prechádza hlavný 
ťah železničnej dopravy. Ne-
ďaleko je situované aj najväč-
šie letisko na Slovensku, do 
ktorého je priame spojenie 
bez prechodu cez iné mestá.
Kardinálnou otázkou blízkej 
aj vzdialenejšej budúcnosti je 
však skutočnosť, ako sa mes-
to vyrovná so zvyšujúcimi sa 
nárokmi na dopravu. Je ne-
spochybniteľné, že mesto má 
už v súčasnosti slušné príjmy           
z uvedených výhod, ale je tiež 
nesporné, že život v meste je 
pre jeho obyvateľov nebez-
pečnejší. Stačí ak na diaľnici 
vznikne menšia kolízia, či ha-
vária, ktorej následkom sa au-
tostráda stáva neprejazdnou 
a v meste je situácia v niekto-

rých prípadoch   neznesiteľná. 
Kolóny osobných a náklad-
ných automobilov ho zaplnia 
a prejsť z jednej strany Senca 
na druhú je veľmi nebezpeč-
né predovšetkým pre starších 
obyvateľov a deti. 

Naliehavá otázka 
Pred mestom už dávnejšie 
stojí naliehavá otázka rieše-
nia otázky dopravy. Hľadanie 
relatívne správneho riešenia 
nielen z pohľadu súčasnosti, 
ale hlavne perspektívy, nie je 
jednoduché. 
Po konzultáciách na rôznych 
úrovniach, berúc do úvahy 
rôzne ekonomické, ale i poli-
tické, sociálne a ďalšie fakto-
ry, ktoré majú vplyv na koneč-
né riešenie, je takmer jasné, 
že tvrdenie, že bez obchvatu 
mesta to nepôjde, je reálne.

Alternatívne možnosti
Mesto sa pokúsilo zadefinovať 
okrem  myšlienky aj zdôvod-

nenie nutnosti obchvatu, ale 
zadalo i štúdiu na vytypova-
nie smerovania jeho obchva-
tu. Našla sa zhoda v tom, že 
obchvat musí byť naviazaný 
na jestvujúce dopravné tepny 
(autostráda, Pezinská, ces-
ta na Nitru) s vybudovaním 
prepojenia medzi výjazdom             
z autostrády od Trnavy sme-
rom na Boldog, okolo Slneč-
ných jazier a s výjazdom me-
dzi Sencom a osadou Nový 
Svet. Hlavným zámerom je 
presmerovať dopravu z mes-
ta na alternatívne možnosti, 
ktoré zabezpečia cestujúcim 
smerom do Bratislavy, Trnavy, 
ale aj do Nitry obísť mesto po-
hodlnejším a hlavne rýchlejším 
a bezpečnejším spôsobom. 

Zisťujú vlastnícke vzťahy
V súčasnosti sa zisťujú vlast-
nícke vzťahy, hľadajú sa naj-
menej komplikované trasy, 
kde bude čo najmenej vlast-
níkov a tak ich vysporiadanie 

bude jednoduchšie. Z pred-
bežne  zistených vlastníkov je 
možné predpokladať, že bude 
veľmi komplikované vlastníc-
tvo riešiť, keďže je množstvo 
nevysporiadaných parciel, 
resp. ich častí a  ešte množ-
stvo nedoriešených dedič-
ských konaní.  
Skutočnosti sú komplikované, 
len potvrdzujú obavy, že je to 
mimoriadne náročná úloha. 
Všetky aktivity okolo nej sa 
stretávajú s problémami so 
spoločným menovateľom fi-
nancovania celého projektu. 
Štandardnými spôsobmi, kto-
ré sú všeobecne známe, by 
mesto asi nemalo ani najmen-
šiu šancu zrealizovať uvedený 
projekt, na strane druhej je 
nutné si uvedomiť, že strate-
gická poloha mesta ponúka aj 
neštandardné možnosti so za-
pojením budúcich investorov 
v lokalite nášho mesta. 

Ing. Gašpar Józan
poslanec MsZ v Senci
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Dátum: 5. október - 18. no-
vember 2007
Miesto: Senec, Reca, Jelka

19. októbra (piatok) Senec
18. hod. - Kladenie vencov k 
pomníku A. M. Szencziho v par-
ku pred mestským úradom
19. hod. - Slávnostný program 
v MsKS
Účinkujú: Viktória Herencsár 
(cimbal)  a Gábor Koncz herec 
z Budapešti.

20. októbra (sobota) Jelka, 
Reca
16. hod. - Jelka, ref. kostol: 
Koncert Reformovaného kres-
ťanského spolku z Bátorových  
Kosíh.
18.30 hod. -  Reca, ref. kostol: 

Koncert Reformovaného kres-
ťanského spolku z Bátorových  
Kosíh.

7. novembra (streda) MsKS
12. hod. - Divadelné predstave-
nie  pre žiakov v podaní  komár-
ňanského Jókaiho divadla Víno 
v troch dejstvách.
19. hod. - Divadelné predstave-
nie v podaní komárňanského 
Jókaiho divadla Víno v troch 
dejstvách.

15. novembra (štvrtok) Senec, 
Nostalgia
19. hod. Prednáška 

18. novembra (nedeľa) Senec
16. hod. – Chrámový koncert v 
rímskokatolickom kostole. 

Účinkujú: Miešaný zbor Franza 
Schuberta zo Želiezoviec a Re-
formovaný kresťanský mládež-
nícky súbor z Rece a Boldogu.
17. hod. – ZŠ Alberta Molnára 
Szencziho Slávnostný program 
a kladenie vencov k reliéfu A. 
M. Szencziho. Slávnostnú reč 
prednesie Gyula Bárdos, posla-
nec NR SR, člen Predsedníctva 
Republikovej rady Csemadoku, 
predseda Oblastného výboru 
Csemadoku Senec.
Účinkujú: Mládežnícky súbor 
Kincskeresők, Miešaný zbor 
Franza Schuberta zo Želiezo-
viec, Reformovaný kresťanský 
mládežnícky súbor z Rece a 
Boldogu a Melinda Rácz.

Hlavný organizátor:
Oblastný výbor Csemadoku 
Senec a Republiková rada Cse-
madoku
Spoluorganizátori a sponzori:
Bratislavský samosprávny kraj, 
ZO Csemadoku Senec, Mest-
ský úrad Senec, Mestské kultúr-
ne stredisko, Mestská knižnica, 
Združenie Senec a okolie, ZO 
Csemadoku Reca, Vlastivedná 
spoločnosť Pro Patria, Reformo-
vaný kresťanský spolok Jelka, 
ZŠ Alberta Molnára Szencziho, 
Gymnázium A. M. Szencziho, 
Klub A. M.  Szencziho, obec 
Reca, ZO SMK Senec

Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky

Időpont:  2007. október 5. 
– november 18. 
Helyszín: Szenc, Jóka, Réte

2007. október 19. (péntek) 
Szenc
18.00 óra – Koszorúzási ün-
nepség Szenczi Molnár Albert 
szobránál a Városi Hivatal előt-
ti parkban. Ünnepi beszédet 
mond Czinke Zsolt, bátorkeszi 
református lelkipásztor. Közre-
működik  Bárdos Judit /vers/ és 
Szabó Zsuzsa /ének/ 
19.00 óra – Ünnepi műsor – VMK 
Szenc
Műsorvezető: Csenger Ferenc
I. rész: „Cimbalommal a világ 
körül” - Herencsár Viktória cim-
balomművész előadóestje  /Bu-
dapest/.
II. rész: „Gyorsvonat”... az élet 
egy őrült rohanás, csak néha ál-
lunk meg egy egy percre! Ösz-
szeállítás Arany János, Radnóti 
Miklós, Wass Albert, Zágon Ist-
ván műveiből. 
Előadó Koncz Gábor Kossuth 
Díjas színművész Budapestről.

2007. október 20. (szombat) 
16.00 óra  – Hangverseny a jó-
kai református templomban.  
Közreműködik a Bátorkeszi 
Református Egyházközség Kó-
rusa. Vezényel: Szalay Katalin 
okleveles kántor.
18.30 óra – Hangverseny a rétei 
református templomban. Közre-
működik a Bátorkeszi Reformá-
tus Egyházközség Kórusa. Ve-

zényel: Szalay Katalin okleveles 
kántor.

2007. november 7. (szerda) 
Szenc VMK
12.00 óra – Gárdonyi Géza: A 
bor c. zenés népi játéka a ko-
máromi Jókai Színház előadá-
sában a  diákok részére.
19.00 óra – Gárdonyi Géza: A 
bor c. zenés népi játéka a ko-
máromi Jókai Színház előadá-

sában.

2007. november 15. (csütör-
tök) Szenc, Nostalgia étterem
19.00 óra – Előadás Szenczi 
Molnár Albertről.

2007. november 18. (vasár-
nap) Szenc
16.00 óra – Templomi hang-
verseny a római katolikus tem-
plomban. Közreműködik: a zse-

lízi Franz Schubert Vegyeskar,  
vezényel: Horváth Géza  és a 
Réte-Boldogfai Református 
énekkar.
17.00 óra  - Ünnepi záróműsor 
a Szenczi Molnár Albert Alap-
iskolában. Közreműködnek: 
az iskola diákjai és a Kincske-
resők, a zselízi Franz Schubert  
Vegyeskar, a Réte-Boldogfai 
Református énekkar és Ráczné 
Huszár Melinda. Ünnepi beszé-
det mond Bárdos Gyula, parla-
menti képviselő, a Csemadok 
OTE tagja és a Szenci Területi 
Választmányának elnöke.

Főszervező: a Csemadok Szen-
ci Területi Választmánya és a 
Csemadok Országos Tanácsa. 
Társszervezők és támogatók:
a Pozsony Megyei Önkormá-
nyzat, a Csemadok Szenci 
Alapszervezete, a Szenci Vá-
rosi Hivatal, a Szenci Városi 
Könyvtár, a Jókai Református 
Egyházközség, a Szenc- és 
Vidéke Társulás, a Csemadok 
Rétei Alapszervezete, a Pro 
Patria Honismereti Szövetség, 
a  Szenczi Molnár Albert MTNY 
Alapiskola, a Szenczi Molnár 
Albert MTNY Gimnázium és 
Vállalkozói Szakközépiskola, a 
Szenczi Molnár Albert Klub, az 
MKP Szenci Alapszervezete, a 
Réte Önkormányzata. 
„A rendezvény a Szlovák 
Köztársaság Kulturális Minis-
ztériuma támogatásával való-
sul meg.”

A XXXVIII. Szenczi Molnár Albert Napok műsora

Socha A. M. Szencziho v centre Senca 

Program XXXVIII. Dní Alberta Molnára Szencziho
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És ne vigy minket a 
kísértésbe
és szeresd az erdőt, de ne irtsd esztelen,
az erdő jóbarát, te ne légy kegyetlen,
és nézd a hű fecskét:visszajön!fészket rak!
de fészkét ne rombold, hidd! jobb, ha 
megmarad!
virágok özönét élvezd csak rajongva,
hadd szórja illatát, ne legyen taposva!
a szíveddel építs jót, sokat, számtalant,
kövesd az égi jelt, az igaz páratlant!
beszélj, szólj érthetően, de ne bánts 
másokat,
űzd csak a gőgöt el és szeress társakat!
maradjon a lelked gyermekien tiszta!
ami rossz ne térjen benned soha vissza!
minden tudásoddal szolgáld Istent,néped,
ez szent küldetésed! A jövőt így véded,
ne engedd, higy a rossz pókhálóként 
fonjon,
embert láss emberben, s keresztet a 
tornyon!
ne a gőg szilánkja repessze szívedet,
vess szeretmagot, szilárdítsd hitedet!
arra legyen erőd, hogy a szemed lássa
az egyenes utat, ne térj te le másra!
nézd az eget mindig, rád ragyog a napja,
a szíved vezessen, nem kerülhetsz bajba!
ha csábít az élet, ne engedj a rossznak,
tépd szét a láncait, bár erősen fognak,
hisz ember a léted, helytelent is tehetsz,
de csak akkor győzöl, ha örökre szeretsz!
olykor az iránytű nem vezet a célba,
de maradj te makacs: kitartón! ne néha!
tudjuk bizony mi azt, nehéz hűnek lenni...
a nehezebb jobbat nap mint nap megten-
ni!
csábja a világnak gyakran meglel minket
és sajnos követjük? Nem igaz Istent!?
ne óhajtsd, hogy a nap haloványabb 
legyen,
önző te fényednél szolgasorsot tegyen,
hidd és értsd meg végre nem csak te vagy 
magad,
hadd maradj embernek: így leszel majd 
szabad!
bár nehéz az élet... ne ess dicsérésbe,
őszintén kérjed őt: NE VIGY KÍSÉRTÉSBE!

Mgr. Katona Roland

Smeti pri kontajneroch
Téma, ktorá sa omieľa niekoľkokrát za 
rok. Napriek tomu sú ľudia nepoučiteľní 
a v určitom zmysle slova bezohľadní.
Je známe, že na odvoz odpadov typu WC, 
televízor, jadrá a pod. slúži zberný dvor, 
ktorý je zadarmo. Je určite pohodlnejšie 
šmariť smeti ku kontajneru. A čakať. Na 
čo? Možno na ľudí, ktorí sa nemienia na 
tú negustióznu spúšť pozerať, možno na 
to, ako to niekto z recesie rozbije, rozko-
pe, rozvláči, možno na to, že to niekto 
odnesie?
V Senci je množstvo miest, kde sa takéto 

obrazy vyskytnú. Stojí za uváženie, či by 
nebolo vhodné pristúpiť na pokutovanie 
podobných skutkov.
V Bratislave prijali poslanci zákon, pod-
ľa ktorého znečisťovateľom podobného 
typu hrozí pokuta 5-tisíc korún. Možno 
by nebolo od veci zamyslieť sa aj nad ta-
kýmto riešením. Kultúra národa sa meria 
aj hygienickým a estetickým cítením člo-
veka a ak do dokážu iní obyvatelia, do-
káže to aj ten jeden (obrazne povedané) 
navyše.

MonŠkov

Senecký psíčkar s veľkým P
Stáli sme nedávno v jedno popoludnie na 
trávniku pri bytovke a s nevôľou sledovali, 
ako veľký pes vykonáva svoju potrebu ne-
ďaleko miesta, kde sa nám hrali deti. Kým 
sme však stihli prísť k majiteľovi, aby sme 
ho napomenuli, už na nás mával igelito-
vým vreckom a všetko po svojom psíkovi 
za pár chvíľ upratal, hoci na našich tráv-
nikoch špeciálny kôš pre psov nemáme. 
Jeho slušnosť a ohľaduplnosť nás zarazili, 
lebo je, žiaľ, v podobných situáciách výni-
močná. Namiesto výčitiek a nervozity sme 
si ešte chvíľu podebatovali. Áno, aj takto sa 
môže skončiť stretnutie rodičov so psami a 
ich majiteľmi. Veríme, že naše mesto bude 
mať stále viac takých majiteľov psov, ako je 
pán Alojz Hlavatý z našej ulice. Ďakujeme 
jemu aj ostatným slušným psíčkarom.

rodiny Medveďová a Paulechová, 
Svätoplukova ul.

Exkurzia učiteľov na Morave
Z iniciatívy Školského úradu v Senci a ZŠ 
Tajovského v septembri  absolvovali uči-
telia zo Senca a jeho okolia vzdelávaciu  
exkurziu na Moravu.
Najprv si prezreli stredisko ekologickej 
výchovy Rychtu  Krásensko, ktoré vychá-
dza v ústrety požiadavkám učiteľov  na 
špeciálnu edukáciu, situovanú v krásnom 
prírodnom prostredí, ktorá je súčasťou 
enviromentálneho vzdelávania a osvety 
v Juhomoravskom kraji. Inšpiráciu pre 
vznik tohto zariadenia čerpali z Veľkej Bri-
tánie, USA a,Holandska.
Ďalšou zastávkou bola prehliadka Mo-
ravského krasu a osobitne Punkevnej 
jaskyne, ktorá je magnetom turistického 
ruchu. Záver prehliadky spestrila plavba 
na člne. Pozoruhodná je tu fauna jasky-
ne. Najznámejšie sú netopiere, ktorých je 
tu 21 druhov. V tesnej blízkosti sa nachá-
dza priepasť Macocha.

Záverečnou časťou exkurzie bola náv-
števa historickej stavby veterného mlynu        
v Rudiciach. Expozícia je venovaná histó-
rii mlyna a zároveň sme si mohli pozrieť 
unikátnu kolekciu zbierok minerálov, naj-
mä železných rúd.
Zvláštnosťou celej exkurzie pre nás uči-
teľov bolo, že naši kolegovia z Moravy sú 
hrdí na svoju históriu a osobitne pri pre-
chádzaní jednotlivými dedinami a mesta-
mi bolo vidieť, že veľkú pozornosť venujú 
čistote  a ochrane životného prostredia.   
V okolí nebolo vidieť žiadne prázdne plas-
tové fľaše resp. suché stromy.
Získané poznatky o ekológii budeme 
nenásilným spôsobom vštepovať svojim 
žiakom, aby aj naše mesto Senec mohli  
turisti považovať za mesto čistoty, kultúry 
a turistického vyžitia.

Vladimír Chríbik

Koše pre psov
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Na turnaji o Pohár starostu 
MČ Ružinov mladý výber 
Senca do 19 rokov, ktorý re-
prezentoval Seneckú hokej-
balovú ligu v kategórii 
U19, skončil po dobrom 
a zodpovednom výkone 
na 5. mieste. 

Turnaj sa uskutočnil 6. a 
7. októbra v športovom 
areáli Ružinov. 
Prezident Seneckej ho-
kejbalovej ligy Ján Tarnai: 
,,Naši hráči vstúpili do 
turnaja proti mužstvu RE-
BELS. V tomto zápase sa 
prejavila ich neskúsenosť 
a nezohratosť, v takomto 
zložení sa stretli prvýkrát. 
Niektorí hráči nastúpili na 
svoj druhý hokejbalový 
zápas vôbec (hráči Novej 
Dedinky) a takmer všetci hrali 
na takomto veľkom ihrisku a 
na plávajúcu modrú čiaru vô-
bec po prvý raz vo svojej ho-
kejbalovej kariére.“ 
Zápas prehrali 0:8. Druhým 

súperom výberu Senca bolo 
mužstvo SPORT ZVOLEN, 
ktoré hrá vo svojej vekovej 
kategórii Slovenskú národnú 

ligu. ,,Zápas sa skončil remí-
zou 0:0, aj keď sme boli jed-
noznačne lepší.“ Do tretieho 
zápasu proti mužstvu ŠK 98 

PRUSKÉ Senčania išli so sna-
hou sa konečne gólovo pre-
sadiť a ukázať, že vedia hrať 
dobrý hokejbal. 

Zápas dotiahli do víťaz-
ného konca (3:2). Ra-
dosť z víťazstva aj po-
stupu zo skupiny do ďal-
ších bojov bola veľká. 
V boji o štvrťfinále do-
stali za súpera mužstvo 
z Trenčína, ktoré pred-
vádzalo na turnaji vý-
borné výkony a skončilo 
len vďaka horšiemu skó-
re vo svojej skupine na 
druhom mieste. 
Zápas prehrali 0:2 a do 
bojov o medaily nepos-
túpili. J. Tarnai: ,,Nap-
riek tomu môžem kon-
štatovať, že sme našu 
ligu dôstojne reprezen-

tovali a pri troche šťastia sme 
mohli urobiť aj lepší výsledok. 
Veď sme vypadli po boji so 
súperom, ktorý hral nakoniec 
finále.“

(JT)

Hokejbalisti absolvovali krst ohňom

Senecké mužstvo reprezentovali: A. Nogély (z mužstva PLA-
YBOY),  J. Kraus (HC BOBRY),  M. Kvasnica, A. Lettrich, M. Me-
liš, T. Paták, E. Neupauer, (SCORPIONS),  M. Répási, O. Poór 
(RECA DEVILS), D. Gogola (HBC PANTHERS), V. Hvorkový, K. 
Pomšár, P. Varga, M. Priecel (HBK NOVÁ DEDINKA)
Konečné poradie: 1. Rebels,  2. Trenčín,  3. Pruské,  4. Partizán-
ske, 5. Senec, 6. Sharks, 7. Ružinov, 8. Zvolen 

Lukostreľba ako relax
Na súťaži Šíp Piccardu Vladimír Sobota 
nenašiel premožiteľa už sedem rokov

Je už raritou tradičných me-
dzinárodných pretekov Šíp 
Piccardu, ktoré sa v Senci 
na Slnečných jazerách kona-
li 15. septembra už po sied-
my raz. A zakaždým Vladimír 
Sobota (50) z Dubnice nad 
Váhom zvíťazil. V Senci sa 
na súťaži, ktorú organizoval 
klub Piccard, zúčastnilo 82 
pretekárov zo Slovenska,  
ČR a Maďarska. 

V. Sobota sa lukostreľbe ve-
nuje pätnásť rokov. Prichádza 
v historickom kostýme, púta 
pozornosť usporiadateľov                
i návštevníkov výzorom, ale 
predovšetkým výkonmi. A čo 
pre neho tento koníček zna-
mená? ,,Je to relax, šport pre 
normálnych ľudí. 
Ale aj zábava, ktorej sa nedá 
odolať. Kto raz s tým začne...“  
Strieľa s historickým lukom 
bez mieridiel a je úspešný. 

Vraví, že asi 70 percent úspe-
chu robí psychika. ,,Sú aj lepší 
ako ja, no psychika robí svo-
je.“ Každú sobotu je niekde na 
súťaži, alebo chodí robiť ukáž-
ky pre poľovníkov či na rôzne 
hrady.
Na juhu Slnečných jazier sa 
strieľalo na papierové terče 
– na líšky, vlky, medvede, je-
lene, jarabice..., strieľalo sa 
na rovine, no aj z posedu ram-
py. ,,Problém trochu robil ná-
razový vietor, ale mám silný 
luk. Keď ho natiahnem, držím          
v rukách 28 kíl. Lukostreľbe sa 
venujú aj jeho dvaja synovia, 
obaja už boli majstrami Slo-
venska, idú v šľapajách svojho 
otca.
V. Sobota: ,,Lukostreľba patrí 
medzi bojové umenia, je stará 
25-tisíc rokov. Pomocou lukov 
sa dodnes lovia veľké zvieratá 
v Afrike aj Amerike.“

Eva Lauková, foto Ján LaukoVladimír Sobota v akcii na Slnečných jazerách.
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Plachetnice na vlnách Slnečných jazier
Svetový šampionát ovládli pretekári z Poľska

Predseda organizačného vý-
boru MS Andrej Režucha vra-
ví, že pri tomto športe zhruba 
na 50 percent rozhoduje tech-
nické vybavenie. ,,Kto má pe-
niaze, má aj väčšiu šancu us-
pieť. Preto je veľmi cenné, že 
naši dosahujú dobré výsledky 
aj na lacnejších lodiach. Na 
špičku však nemáme.“ Uspo-
riadatelia dostali od svetovej 
organizácie najvyššie ocene-
nie, zlatú medailu.

Atmosféra ako na Jadrane. 
Modrá obloha, kde tu oblá-
čik. Pokojná voda. Až príliš, 
pretože plachetnice potre-
bujú vietor. A na vode Slneč-
ných jazier farebné bójky      
a množstvo plachetníc. Síce 
menších (tak do dvoch met-
rov), ale nádherných.

Majstrovstvá sveta RC pla-
chetníc sa na Slovensku kona-
li prvý raz. Privítal ich Senec, 
Jachtársky klub Tatran na Sl-
nečných jazerách, založený 
ako prvý na Slovensku (1952). 
Prišlo viac ako 70 pretekárov 
z jedenástich krajín, najviac 
medailí získali Poliaci (11)                    
a Čína (4). Medzi štartujúcimi 
sa pohybuje viac starších mu-
žov, mladých privádzajú k to-
muto športu často otcovia.
Zo štyroch slovenských pre-
tekárov sa najlepšie, na 13. 
mieste umiestnil  Martin Vaňo. 
Boli to už jeho 4. majstrovstvá 
sveta. ,,Pre mňa je to v Sen-
ci domovská voda, trávime 
tu každý víkend od apríla do 
októbra, trénujeme. Senecké 
jazerá patri medzi dve-tri naj-
lepšie na svete. Sú jedineč-
né   v tom, že keď je zlý vietor,             

v priebehu pol hodiny sa dá 
zmeniť trasa.“ Martin sa najprv 
venoval klasickému jachtingu, 
už desať rokov ho však priťa-
hujú riadené modely, RC pla-
chetnice.
V Senci sa pretekalo v troch 
kategóriách, plachetnice sa 
líšili dĺžkou trupu a veľkosťou 
plochy plachiet. Pretekárom 
stačia dve páčky, aby ich 
ovládali. Jednou určujú smer, 
druhou rýchlosť. Je to umenie.      
A pomerne drahé. Najprv si 
musia model zostrojiť, resp. 
kúpiť. Tie špičkové stoja aj nad 
stotisíc. Mágom v tomto smere 
je najlepší konštruktér a výrob-
ca RC plachetníc v súčasnosti 
Janusz Walicki z Nemecka               
(v Senci skončil tretí, bol šťu-
kou v rybníku). Väčšina účast-
níkov mala plachetnicu práve 
jeho výroby.
Obrovským prekvapením 
šampionátu bol iba 15-ročný 
Čech Michal Steiner. Tento 
junior zvíťazil, a to sa tomuto 
športu venuje iba dva roky! 
Za odmenu ho hodili do vody. 
,,Slabšie fúkalo, boli malé vlny. 
To mi vyhovovalo,“ uviedol 
šampión.

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Martin Vaňo (vpravo), najúspešnejší slovenský pretekár. Spovedá 
ho redaktor TV JOJ.

Generálny sekretár Svetovej organizácie lodných modelárov Hel-
mut Türk (vľavo) s primátorom Senca Karolom Kválom.

Juniorský reprezentant Česka Michal Steiner bol prekvapením 
šampionátu.



Deväťročný Jarko Antalič stál 
po pretekoch na najvyššom 
stupni a s radosťou ukazoval 
víťazný pohár. Na šenkvic-
kej motokrosovej dráhe sa 
mu tentoraz darilo. Rovnako 
ako ďalším dvom Senčanom 
Igorovi Podmanickému star-
šiemu a jeho synovi. Otec 
získal vo svojej triede bronz, 
syn  striebro.

Preteky v Šenkviciach boli ôs-
mym kolom Malokarpatského 
pohára, posledné bude v Stu-
pave.
Jarko (Trieda 65)  mával               
v Šenkviciach smolu, prena-
sledovali ho pády. Nevyhol 
sa mu v tréningu ani tentoraz, 
riadne sa doudieral. Rodičia 
mali obavu, či nastúpi. Mama 
Andrea so smiechom skon-
štatovala: ,,Keď si však od 
hladu pýtal cigánsku, vedela 
som, že je dobre. Nevzdal to.“                  
A dobre urobil. Hoci v prvej 
rozjazde opäť spadol a dobie-
hal ostatných, napokon zvíťa-
zil. V druhej rozjazde išiel su-
verénne štýlom štart cieľ. Bol 
prešťastný, aj keď to nedával 
príliš najavo (v celkovom pora-
dí Malokarpatského pohára je 
zatiaľ tretí). Otec Jaroslav: ,,Na 

Slovensku konkurenciu nemá, 
na medzinárodných pretekoch 
mu zvyčajne patrí druhá prieč-
ka. Uvidíme, ako dopadne         
v Lovčiciach.“
Otec Podmanický preteká už 
osemnásť rokov. ,,Tento rok 
som bol len na troch prete-
koch, boli iné povinnosti. Ale 
však mám nasledovníka!“  Syn 
skončil v Triede Hobby Open 
druhý a celkovo v Malokarpat-
skom pohári vedie. 

Eva Lauková
Foto Ján Lauko
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Seneckí motokrosári 
ovládli šenkvické 
stupne víťazov

Na stupni víťazov. Jarko Antalič ten pocit už pozná, ale v Šenkvi-
ciach zvíťazil prvý raz.

Takto vyzerá hrdý víťaz Jarko 
Antalič. Úspečné medailové trio seneckých pretekárov v Šenkviciach

Igor Podmanický, otec: ,,My 
starší to robíme takto!“ A šam-
panské striekalo. Skáče Igor Podmanický mladší.



Seneckí basketbalisti mali 
možnosť trénovať s veľkou 
osobnosťou basketbalu. 
Branislav K.  Bažány 25 ro-
kov trénoval anglickú re-
prezentáciu žien a bol zod-
povedný za všetky ženské 
programy. Slovenská bas-
ketbalová asociácia (SBA) 
ho pred rokom požiadala, 
či by nepomohol. Vrátil sa            
z Veľkej Británie a stal sa ria-
diteľom  mládeže v SBA.

Ako sa podarilo trénerke se-
neckých chlapcov Gabike 
Rebrošovej zlanáriť ho? ,,Bola 
to moja hráčka, keď som tré-
noval Sláviu UK. Veľmi dobrá 
pivotka. A jej sestra bola ďal-
šia hviezda.“
Dlho nerozmýšľal, keď ho po-
žiadala, či by s jej zverencami 
neabsolvoval ukážkové trénin-
gy v Senci. Chlapci hltali prí-
sneho trénera očami, pozorne 
počúvali, snažili sa. Keď sa 
im darilo, tak ich aj pochválil         
a pohladil.
B. Bažány: ,,V Senci urobila 
Gabika za tri roky veľký pok-
rok s chlapcami, veď prečo 
by sa mali flákať po uliciach? 
Jej zverenec Filip Stranovský 
je už v slovenskej reprezentá-
cii do štrnásť rokov. Talentom 
sa treba venovať a ona to vie. 
Takéto programy by sa mali 
podporovať. Spoločnosti sa to 
vráti.“ 

Tréner zotrval v Senci dva 
dni a absolvoval s chlapcami 
ukážkové tréningy na činnos-
ti, ktoré sú slabšie, na herné 
činnosti jednotlivca. Povedal, 
na čom majú pracovať, aby sa 
zlepšili a prinášali pre Senec 
úspechy.  
Senec si pamätá spred 30 ro-
kov. Kedysi hrával za Sláviu 
SVŠT, neskôr v Egypte, Iráne. 
Vďaka tomu, že študoval psy-
chológiu a vedel jazyky, robil 
v rozvojovom programe pre  
UNESCO. Mal na starosti aj 
analfabetizačný proces. Má 
britské občianstvo, pochádza 
zo zmiešanej anglicko-česko-
slovenskej rodiny. Jeho mama 
Angličanka bola veľmi dob-
rou priateľkou mamy Mekyho 

Žbirku.  
Trénoval nielen vo Veľkej Bri-
tánii, ale dva roky bol aj v USA 
na Bostonskej univerzite.
Vďaka basketbalu chodí veľa 
po svete, no na anglických 
univerzitách i v USA predná-
šal aj športovú psychológiu 
(vodcovstvo a motivácia). Ne-
dávno si jeho prednášku so 
záujmom vypočuli aj na Vo-
jenskej akadémii v Liptovskom 
Mikuláši.  
,,Slovensko je krásne,“ vraví. 
,,Kúpil som si dom v horách, 
vo Veľkej Fatre. Za pár minút 
som v Nízkych Tatrách. Bol to 
môj sen, keď prídem na Slo-
vensko.“ Zaľúbený je však do 
Nového Zélandu, kde by sa 
niekedy chcel usadiť.

Je ochotný kedykoľvek se-
neckému basketbalu pomôcť, 
verí, že sa nájdu aj sponzori. 
,,Som na to zvyknutý. Mláde-
ži vravím – dôležité sú tri veci: 
rodina, ktorá ich živí, škola,  
z ktorej budú žiť a basketbal. 
Ostatné musí ísť bokom, ak sa 
mu chcú venovať a niečo do-
siahnuť.“

Text a foto Eva Lauková

Pred začiatkom basketba-
lovej sezóny sa s trénerkou 
Gabrielou Rebrošová stretli 
na severe Slnečných jazier 
pri dobrom guláši, ktorý uvaril 
predseda mestskej športovej 
komisie  Roman Voško. Prišli 
rodičia, hráči, aj nová zložka 
klubu – muži.
G. Rebrošová: ,,Zhodnotili 
sme uplynulú sezónu, prešli 
sme si aj rôzne organizačné 
pokyny, kódex správania či 
desatoro pre basketbalový 
úspech. Prihlásili sme sa do 
oblastnej súťaže – majstrov-
stvá Bratislavského kraja. Hrá-
vať budeme v telocvični Slávie. 
S kadetmi však chceme hrať aj 

dodatkovú súťaž.“ K trénerke 
pribudol druhý tréner Tomáš 
Boleček. Na súpiske je štrnásť 
hráčov, celkovo asi 20 vo veku 
od desať do sedemnásť rokov. 
,,Som rada, že nám vyšiel ná-
bor, prišlo asi 40 detí. 
Pripravujeme aj školskú se-
neckú ligu pre základné ško-
ly.“ Majú nové modro-žlté 
dresy a názov klubu znie GAB 
Lakers. Chlapci sú plní elánu, 
zlepšujú sa. A ešte jedna no-
vinka – v klube GAB Lakers 
budú hrať Bratislavskú ligu aj 
muži, bývalí ligoví hráči, ktorí 
majú postupové ambície. 
Ďalší ťahák a motivácia pre 
mladých chlapcov.             (el)
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Basketbalový mág ukážkovo trénoval

Branislav K. Bažány s trénerkou Gabrielou Rebrošová. Na pamiatku 
dostal senecký dres.

GAB Lakers Senec do novej sezóny s novinkami
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Program na október
KINO MIER SENEC

premieta vo vynovených priestoroch
Začiatok predstavení o 18. h

15., 16. pondelok – utorok
CESTA BOJOVNÍKA
Akčný film vo veľkom štýle – a ako jeden z mála 
filmov vychádza z legiend o dávnych objaviteľoch 
Nového sveta. USA, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

18. štvrtok   FRAKTÚRA
Zastrelil som svoju ženu... Dramatický thriller plný 
zvratov a podvodov odohrávajúcich sa prevažne  
v súdnej sieni. V hlavnej úlohe: Anthony Hopkins. 
USA, MP, 113 min.

Vstupné: 60 Sk

20., 21. sobota – nedeľa   HAIRSPRAY
Tracy, veľké dievča s veľkým účesom a ešte väč-
ším srdcom, má len jednu vášeň – tanec. V muzi-
kálovej komédii J. Travolta, A. Bynes, M. Pfeiffer 
a ďalší... USA, MP, 117 min.

Vstupné: 60 Sk

22. pondelok   ŠKOLA ZVÁDZANIA
Z plachého chlapca sa stáva lev salónov. Nemilo-

srdný súboj medzi učiteľom a životom. 
USA, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

23. utorok   SIMPSONOVCI VO FILME
Simpsonovci už takmer dvadsať rokov bavia mi-
lióny divákov na celom svete. USA, MP, 85 min, 
český dabing

Vstupné: 50 Sk

25. štvrtok   VRATNÉ LAHVE
Aby mohlo byť nejaké vítanie musí byť najprv     
lúčenie. Nový film Jana a Zdeňka Svěrákovcov. 
ČR, MP, 103 min.

Vstupné: 60 Sk

26. piatok   FANTASTICKÁ ŠTVORKA
Štvoricu superhrdinov čaká najbližší protivník, 
ktorý priletel z hlbín vesmíru, aby našu planétu 
pripravil na jej zánik. USA, MP, 92 min.

Vstupné: 55 Sk

28. nedeľa   DISTURBIA
Vrah je niečí sused. USA, MN 15, 105 min.

Vstupné: 60 Sk

29. pondelok   PREDTUCHA
Traumatizujúca predtucha uvedie do pohybu 
sled podivných udalostí, ktoré menia tok času. V 

hlavnej úlohe: Sandra Bullock. Thriller.
USA, MP, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

30., 31. utorok – streda   KRÁSNE SNY
Všetko sa zmení vo chvíli, keď do Garyho snov 
vstúpi dokonalá, nádherná a vzrušujúca žena 
(Penélope Cruz). USA, MP, 94 min.

Vstupné: 60 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

28. nedeľa o 15. 30 hod.
MAHARAL – TAJOMSTVO TALIZMANU
Dramatické pátranie po poklade... Dobrodružný 
– rodinný film. ČR, MP, 107 min.

Vstupné: 50 Sk

Kultúrne podujatia:

19. 10. o 18. hod.   Slávnostný večer
XXXVIII. Dni A. M. Szencziho, účinkuje: Herenc-
sár Viktória cimbalistka z Budapešti
Moderuje: Csenger Ferenc

21. 10. o 15. hod
Estráda -  MO Csemadok

27. 10. o 17. hod.   Išlo vajce na vandrovku
pôvodný detský muzikál 

Spoločenská kronika
Narodili sa

Tomáš Baťalík, Jennifer Tankóová, Sebastian 
Skurák,, Adrián Végh, Alica Dovalovská, Si-
mona Slováková, Nataša Zemanovičová, Iva-
na Didiová, Mia Algayer, Michaela Katonová, 
Eva Pozsárová, Oliver Katona, Viktória Herin-
gesová,  Filip Juríček, Marek Morvay

Manželstvo uzatvorili
Ing. Ján Pitoňak – Katarína Fábryová, Ján 
Príbelský - Barbora Frčová, Mgr. Michal 
Krajčovič – Michaela Blanáriková, Michal 
Bittner – Katarína Brezinová,  Ladislav Sabo 
– Lenka Vajsová, Lukáš Šimkovič – Lucia 
Mokošová, Ján Mokriš – Stanislava Pod-
manická, Viktor Šimon – Lenka Barvíková, 
Ing. Ján Kouba – Jana Farkašová, Ing. Mar-
tin Nádaský – Mgr. Zuzana Savitská, MUDr. 
Stanislav Novák, CSc. – Dana Vaniherová, 
Ladislav Fodor – Marianna Ftomina, Roman 
Lackovič – Ivana Chanová, Vladimír Jucha 
– Zuzana Koppanová, Ing. Michal Marci-
nek – Ing. Martina Strečková, Ondrej Baláž 
– Vladimíra Kvasňovská, Martin Červenák 
– Monika Tomašová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Helena Bučanová (60), Mgr. Marta Heribano-
vá (65), Margita Szalayová (65),  Anna Bedná-
rová (70), Anna Šeboková (70), Helena Gaš-
parová (80), Emília Košťálová (80)

Klub dôchodcov 
Helena Gašparová (80), Ľudovít Lassú (80), 
Imrich Kiss (75), Alžbeta Sulányiová (65), Ti-
bor Urgela (65), Helena Bučanová (60), Júlia 
Maceáková (60)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

František Lukáč (60), Tibor Urgela (65),  Jozef 
Trtek (70), Júlia Kakašová (75), Helena Gaš-
parová (80)

Navždy nás opustili
Alžbeta Kostková (1936), Anna Csasznyová 
(1980), Gabriela Neuschlová (1956), Mgr. Ján 
Šmihel (1950), Helena Kubačková (1922)

Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 19-
én drága édesanyánk Poór Lászlóné (szul. 
Gulyás Margit) halálának 30-ik évfordulójára. 
Fia László, leánya Éva a csádjukkal, unokái 
és keresztgyermekei a családjaikkal valamint              
a dédunokák.

Dňa 19. októbra uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustil 
manžel a otec Viliam Adame.                         
S láskou naňho spomíname. 
Manželka, traja synovia a celá os-
tatná rodina.

Rok uplynul 15. septembra, kedy 
nás navždy opustil Jozef Tumma. 
S láskou na neho spomínajú syn 
a dcéra s rodinami.

Dňa 14. októbra uplynulo päť 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otecko a dedko Ale-
xander Gábriš. Zároveň 25. ok-
tóbra uplynie rok, 
čo nás navždy 

opustila naša milovaná mamička                 
a babička Helena Gábrišová. 
Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku spolu s nami. 
Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejave-
nú sústrasť a kvetinové dary pri 
poslednej rozlúčke s našou mi-
lovanou manželkou, mamičkou a 
babičkou Alžbetou Kostkovou. 

Opustila nás 8. septembra. Smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť a smútok 
v srdci zostávajú. Dňa 6. októb-
ra uplynulo desať rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec Ladislav Seker-
ka. Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme. 
Smútiaca manželka a syn.

Dňa 22. októbra uplynie rok, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný 
otec a manžel Peter Čech. Už 
navždy prestali pre Teba hviezdy 
svietiť a slnko hriať, ale tí, čo ťa 
milovali, nikdy neprestanú spo-
mínať. S láskou manželka Žofka, 

syn Peťko, dcéra Lucka, brat Roman, mama      
a tvoji blízki kamaráti.
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