Futbalisti SFM Senec po jesennej časti ligy na prvom mieste

Ročník 19

november 2009

Veľa zábavy a radosti počas Čarovnej noci si užili deti z Materskej školy na Fándlyho 2. (viac na str. 13)

foto Ján Lauko

Príde k nám MIKULÁŠ Jesenný OKRÚHLY stôl
Vianočný čas radostný sa už blíži,
rovnako ako aj tradičný zábavný mikulášsky deň.
Na námestí pred kultúrnym domom
sa 4. decembra o 16.30 hod.
uskutoční hodinový program pre deti pod názvom

Mikulášska cesta okolo sveta.
Veľký vianočný stromček sa rozsvieti
o 17.30., budú sa rozdávať aj sladkosti.
V nedeľu 6. decembra o 15.30
si deti môžu v kultúrnom dome pozrieť
mikulášske divadelné predstavenie.

Vianočné trhy

Od stredy 2. decembra do soboty 5. decembra
(vrátane) na námestí pred kultúrnym domom
sa budú konať vianočné trhy.

na témy

Fungovanie mestského úradu,
Aktuálny stav vo výstavbe,
Priority mestského zastupiteľstva
sa uskutoční

18. novembra o 18. hod.
v kinosále kultúrneho domu.
Okrem tradičných informácií o výstavbe máte príležitosť
dostať odpovede na otázky od primátora, poslancov
i pozvaných hostí. Organizátori ponúkajú priestor na aktívnu diskusiu k uvedeným témam. Bolo by dobré, keby
sa zapojili aj „noví Senčania“, ktorí by priniesli oživenie
svojimi myšlienkami a návrhmi. V prípade potreby základných informácií na prípravu, je možné informovať sa
na odbore výstavby mestského úradu.
Ing. Gašpar Józan

2

UDALOSTI

SENČAN november 2009

VOĽBY do samosprávneho kraja

SLUŠNOSŤ
do politiky
K súčasným politickým stranám v Senci pribudla ďalšia.
Začiatkom septembra tu založili Okresnú organizáciu strany
Most – Híd. Jej predsedom sa
stal Zoltán Kovács, ktorý na prvom stretnutí oboznámil sympatizantov so zámermi a programovým vyhlásením strany.
Ako v tejto súvislosti uviedol Z.
Kovács, „naša hlavná myšlienka - vrátiť slušnosť do politiky,
si získava stále viac podpory.“
V prípade, že máte záujem ju
podporiť, kontaktujte sa na emaili kovacs@hv.sk.
(el)

V sobotu 14. novembra nás čakajú voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
a poslancov jeho zastupiteľstva. Na otázky nám odpovedal predseda volebnej komisie
za volebný obvod č. 15 (mesto
Senec) Rezső Duray.
Koľkých predsedov a poslancov ideme v našom volebnom
obvode Senec voliť?
-Na hlasovacom lístku na voľby
predsedu volič môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného
kandidáta. V porovnaní s minulosťou zmeny nastali pri voľbe
poslancov, kde volič v Senci
môže zakrúžkovať poradové

číslo tiež iba jedného, s trvalým
pobytom v Senci.
Ak volič pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť
obálku do volebnej schránky,
resp. zakrúžkovať poradové
číslo, kto to môže urobiť za
neho?
-Môže požiadať iného voliča,
aby tak urobil v jeho prítomnosti.
Kedy môže volič požiadať o
vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky?
-V prípade, ak sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo
závažných, predovšetkým zdravotných dôvodov.
Kde môže požiadavku nahlá-

siť?
-Na mestskom úrade na evidencii obyvateľstva, prípadne sa
môže informovať na telefónnom
čísle 02/4025 9119. Na tomto čísle dostane informáciu aj
o tom, či je zapísaný v zozname
voličov.
Čo sa stane, ak v prvom kole
volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov?
-V tom prípade sa druhé kolo
volieb uskutoční 28. novembra.
Postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí
získali najväčší počet platných
hlasov v prvom kole volieb.
Eva Lauková

Búrlivo OKOLO RIADITEĽA SCR

Maďarskí poslanci po odchode niektorých poslancov z rokovacej sály znefunkčnili zasadnutie
Najbúrlivejšiu diskusiu na
októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyvolal
návrh na schválenie Ing.
Róberta Podolského do funkcie riaditeľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa
cestovného ruchu (SCR) Senec.
Netradične po nemecky sa
na R. Podolského obrátil poslanec Ing. Gabriel Agárdy
(SMK). Chcel ho tak vyskúšať
z nemčiny – tú si pri vstupe do
výberového konania uviedol
ako jazyk, ktorý ovláda. G.
Agárdy konštatoval, že „stala
sa chyba, keď sme do výberovej komisie nedali jazykára“.
Podľa neho je aktívne ovládanie cudzieho jazyka v cestovnom ruchu nevyhnutné a predovšetkým chcel upozorniť na
fakt, že jedna z podmienok

pripustenia do výberového
konania bolo ovládanie anglického alebo nemeckého
jazyka. Komisia sa však tomu
adekvátne nevenovala. G.
Agárdy upriamil pozornosť aj
na možnosť napadnutia rozhodnutia komisie niekým, kto
sa do výberu neprihlásil, lebo
nespĺňal podmienku ovládania cudzieho jazyka. Zároveň
povedal, že pre nedodržanie
výberových podmienok by
sa výberové konanie malo
zopakovať, pretože jazyk nik

neskúmal.
R. Podolský na nemecké oslovenie poslancom nereagoval,
okamžite sa rozprúdila prudká diskusia. Ozvali sa viaceré
hlasy, prečo je takýmto spôsobom spochybňovaná komisia, ktorú si poslanci sami
odsúhlasili. Diskusiu uzavrel
primátor Karol Kvál, keď dal
hlasovať. Proti bolo päť maďarských poslancov, odôvodňujúci to nedodržaním podmienok výberového konania,
za hlasovalo ďalších jedenásť,

R. Podolský vzišiel z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa, v ktorom rozhodovala komisia v zložení:
predseda Karol Kvál, členovia: Ing. Janette Matúšová, Rezső
Duray, Mg. Ivan Fendek, Ladislav Nádaský, Ing. Gabriel Klokner a JUDr. Mikuláš Pinnel. Do výberového konania sa prihlásili siedmi uchádzači, troch vyradili pre nesplnenie podmienky
vzdelania. Zúčastnili sa na ňom Ing. Róbert Podolský, Ing. Silvia
Škultétyová, Erik Sipeky a Ing. Zoltán Kovács.

takže R. Podolský sa stal novým riaditeľom SCR. Reagoval slovami, že sa v cudzom
jazyku zdokonalí. Za konateľa
ho odhlasovali všetci prítomní
poslanci.
Po bezprostrednom hlasovaní
o novom riaditeľovi/konateľovi
SCR viacerí poslanci opustili rokovaciu sálu. Blížilo sa
schvaľovanie ďalšieho bodu
programu a keďže sa nevrátili, aj maďarskí poslanci odišli z miestnosti. Obštrukciou,
ktorá v tomto zastupiteľstve
nemá obdobu, chceli upriamiť
pozornosť na neprítomných
poslancov, ktorí podľa nich
akoby ostatné body programu nepovažovali za dôležité.
Zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, netrvalo to však
dlho.
Eva Lauková

O dotácie treba požiadať do KONCA ROKA
Mesto Senec každý rok
v rámci svojho rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky
na podporu verejnoprospešných aktivít rôznych záujmových združení pôsobiacich
na území nášho mesta. Ide
o oblasť kultúry, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej
kultúry a športu a požiadať

o ne môžu buď fyzické alebo
právnické osoby.
Nové žiadosti o poskytnutie
dotácie na rok 2010 musia
žiadatelia predložiť do 31.
decembra 2009 v podateľni
MsÚ (je dôležité, aby každá žiadosť podaná na úrade
osobne mala pečiatkou podateľne MsÚ). Subjekty, ktoré

získajú finančnú dotáciu, sú
povinné bezodkladne po jej
použití, najneskôr však do
10. januára nasledujúceho
kalendárneho roku, predložiť na mestskom úrade jej
zúčtovanie aj s povinnými
prílohami. Tie sú uvedené
spolu s ďalšími dôležitými informáciami, týkajúcich sa po-

skytovania finančnej dotácie
z rozpočtu mesta, na stránke
www.senec.sk. Nachádzajú
sa pod linkom Mesto Senec
- Samospráva - VZN a v rámci toho VZN mesta Senec
č. 2/2005, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
(r)
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Zrážka TROCH VOZIDIEL
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Našli zrejme
marihuanu
Na Námestí 1. mája v Senci
hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Bratislava
v sobotu 24. októbra večer kontrolovala vodiča (23) vozidla zn.
Peugeot z Novej Dedinky. Ten
im po otázkach dobrovoľne vydal igelitové vrecko s obsahom
zelenej sušenej rastliny. Poverený príslušník OSV Senec začal
trestné stíhanie vo veci nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, ich držanie
a obchodovanie s nimi, za čo
mužovi hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
(el)

Utopil sa v jazere

Tri osobné vozidlá sa zrazili 16.
októbra o 10.30 hod. na Nám.
1. mája, na križovatke povyše
polikliniky, kde sa vychádza
na hlavnú cestu (oproti VÚB).

V Peugeote Partner sa zranil
manžel vodičky, v Škode Octavia šofér, tretím vozidlom
bol Ford Escort Combi. Všetky mali senecké EČ. Hasiči

HORELI viaceré AUTÁ

Požiar v rade zaparkovaných
osobných vozidiel hasili seneckí hasiči na Žitavskej ulici
v Senci 3. októbre pred štvrtou hodinou rannou. Zachvátil
celé vozidlo Ford Fiesta, ako
aj vedľa stojace BMW. Škodu
predbežne odhadli na viac
ako 6-tis. 600 eur (200-tis. Sk).
Ďalšie auto (Seat Marabella)
sa rozhorelo 15. októbra o 18.
hod. na Bratislavskej ceste.
Hasiči lokalizovali požiar v oblasti stredového panelu, ktorý

sa v dôsledku poruchy na výfukovom potrubí začal roztápať a následne dymiť. Na likvidáciu použili vysoký tlak. Autá
horeli aj 19. októbra ráno po

zabezpečili autá proti požiaru
a úniku prevádzkových kvapalín, na ceste sa pracovalo za
plnej prevádzky.

(el), foto seneckí hasiči

ôsmej hodine na parkovisku
na Košickej ul. Prvotnou príčinou bola chyba na elektroinštalácii. Po príchode hasičov
bol celý interiér Peugeota 206
v plameňoch, na jeho hasenie
použili ťažkú penu. K prípadu
povolali aj zisťovateľa príčin
požiaru z Pezinka. Požiar poškodil aj vedľa stojace autá
Suzuki Ignis a Peugeot 207.
Predbežná škoda je takmer 8tis. 300 eur (250-tis Sk).
(el)

NOVÉ STROMČEKY okolo jazera

Na Striebornom jazere v Senci brigádovali domáci rybári.
Okolo jazera vysadili mladé
lipy, javory a jasene, ktoré nahradili páperie tvoriace topole, znečisťujúce okolie a vodu
v jazere. Prvá etapa výsadby
sa konala začiatkom októbra
a vysadilo sa 24 stromčekov.
Rybári budú v sadení pokračovať v rámci brigád na jar budúceho roku, kedy chcú vysadiť
ďalšie stromčeky okolo celého
jazera.
PetHor, SRZ Senec

Senecká polícia požiadala 12.
októbra pred 14. hod. o technickú pomoc hasičov pri vytiahnutí
utopeného muža na severe Slnečných jazier. Nachádzal sa asi
tri metre od brehu, v hĺbke pol
metra tvárou dole. Hasiči po príchode museli čakať na policajných vyšetrovateľov a záchranku. Muža vytiahli na breh. (el)

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na bezplatné telefónne číslo 159. Dnes sa
to týka iných, zajtra to môže postihnúť vás.
(r)

Predaj jabĺk

Predávame jablká
z novej úrody za cenu
od 0,20 Eur (6,05 Sk),
aj na zimné uskladnenie.
Otvorené
po: od 13. do 18. hod.,
ut. – pia: od 9.30 do 12.30,
13.30 do 18. hod.,
sob.: od 8. do 12. hod.
Jablkáreň Dodofruct,
Lichnerova 30, Senec
(ulička pri Unibanke).
Tel: 0915 971732
Uzávierka decembrového
čísla mestských novín Senčan
je v piatok 20. novembra.
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Vďaka SENČANKA

TRI CENY
pre Nezábudku
Vo Vranove nad Topľou sa
uskutočnila vernisáž výstavy
Výtvarný salón ZPMP 2009
– 14. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím. Kolektív detí zo združenia Nezábudka so sídlom
v Turni získal hlavnú cenu
v kategórii Keramika, ďalšiu
cenu v kategórii Koláž a indivi-

Tak trochu slávnostný bol jesenný večer 21. októbra pre
niektorých skôr narodených.
Dychová
hudba
Senčanka usporiadala pre seniorov
v rámci Mesiaca úcty k starším
pekný koncert. Slová Heleny
Hrušovskej hovoria za všetko:

„Bol to príjemný zážitok, možno sme trošičku aj omladli.
Senčanka, si fakt veľmi dobrá,
ďakujeme a tešíme sa na budúce stretnutia. A vy seniori
nezabudnite a príďte na koncert v hojnejšom počte.“
(r), foto Ján Lauko
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duálnu cenu za grafiku Slnečnice získala Timea Sándorová.
Tieto dielka vznikli v rámci
projektu Hodina deťom – Spolu dokážeme viac pod vedením výtvarníčky a ilustrátorky
Aleny Wagnerovej zo Senca,
ktorá sa dlhé roky venuje aj
výtvarným dielňam pre deti
a dospelých.
(r)
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Vrana ADÉLA krákala aj bodovala

V rytme latino
Labyrint centrum v MsKS pozýva
na zábavný večer Fiesta Latina
de Miguel Méndez. Koná sa 14.
novembra od 20. do 24. hod.
Program: Tanečné vystúpenie
skupiny Latino Flash, tanečná
škola Miguela Méndeza, súťaž
Limbo tanec, špeciálny drink
Chevo a originál latino disco
s kubánskym dídžejom. Cena
vstupenky 5 eur. Predpredaj
v pokladni MsKS a Labyrinte. (r)

Novinky v cvičení
Milá beseda žiakov zo školských klubov na ZŠ Tajovského
a Mlynská so seneckou spisovateľkou Máriou Čechovičovou
(babkou Mary) sa uskutočnila
v mestskej knižnici. Témou bola
jej nová trilógia pre deti Rozprávky z lesa, plná zaujímavých
príbehov a básničiek, ktorá
má aj anglickú verziu. Nakoľko
v príbehoch vystupujú o. i. aj
zvieratká vrana Adéla, straka
Madulka a havran Alfonz, patril

im úvod. Do kostýmov prezlečené pracovníčky knižnice navodili tú správnu atmosféru. Spievalo sa aj debatovalo, deti boli
naozaj zvedavé. Zaujímalo ich,
prečo babka Mary začala písať
pre deti, čo všetko vyviedla ako
dieťa, koľko kníh napísala, či by
sa chcela vrátiť do školy a ako
sa v škole učila a pod. Odpovede korešpondovali s jej veselou
povahou, ktorá sa odráža aj
v jej knižkách. Deti príbehy aj

Muzikálový koncert s Drakulom
Muzikálový koncert Nedeľa
s muzikálmi sa uskutoční 22.
novembra o 16. hod. v kinosále MsKS. Predstaví sa výborný
František Ďuriač - sólista Slovenského národného divadla,
hlavný predstaviteľ Drakulu

v muzikáli Drakula a Mária Eliášová známa z muzikálu Evanjelium o Márii. Odznejú aj známe
skladby z muzikálov Notherdam
de Paris, Jozej a jeho zázračný
plášť, My Faire Lady, Hello Dolly
a iné. Vstupné 5 eur.
(r)

OSLAVUJEME 6. VÝROČIE V SENCI
CELEBRATING 6. ANNIVERSARY
NATIVE ENGLISH SPEAKING TEACHERS
From CANADA and USA
PONÚKAME VÝUČBU:
Začiatočníci - Beginners or Elementary
Mierne pokročilí - Pre-intermediate
Stredne pokročilí - Intermediate
Vyššie pokročilí - Upper-intermediate
Obchodná angličtina - Business English
Výučba detí predškolského veku
31-ročná skúsenosť v anglickom jazyku
V prípade záujmu kontaktujte:
mobile: 0903 329 020 or 0948 033 959
anti.heni@gmail.com
American National Teaching Institute

Jazyková škola akreditovaná Ministerstvom školstva SR

ohodnotili, najviac bodov získala vrana Adéla. Spisovateľka ich
na oplátku obdarovala knižkami
a cédečkami, nechýbali sladkosti. Autorka si pozvala i posilu
- vnuka Olivera, ktorý zaspieval
pieseň o Harry Potterovi. Záverečnou autogramiádou sa
príjemné popoludnie skončilo.
Nebolo však posledné. Pani
Čechovičová má v talóne nové
nápady a teší sa na ďalšie stretnutia.
MonSkov

FITNESS-CENTRUM
ESSO,
Krátka 1 v Senci, organizuje novinky v cvičení: Zumba - tanečná hodina plná zábavy, Pilates
- zdravotné naťahovacie cvičenie, Redukčné kurzy cvičení
v posilňovni pre ženy - vopred
sa treba nahlásiť. Otváracie
hodiny fitness centra: pondelok, piatok: 9. - 21.30 hod.,
sobota, nedeľa: 15. - 20. hod.
Kontakt: 02/4592 3410, 0907
287 606, www.fitnessenec.sk
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Študenti o ochrane
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V SOŠ Senec sa v októbri uskutočnilo významné stretnutie
vyplývajúce z projektu COMENIUS pod názvom „Sociálny
marketing pre organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia“. Dvadsať učiteľov
a študentov partnerských škôl
ekonomického zamerania z Bulharska, Nemecka a Turecka absolvovalo zaujímavý pracovný
a spoločenský program. V rámci sedemdňového programu
o. i. zástupcovia obvodného
úradu životného prostredia informovali o ekologickej situácii
v Senci, ako aj o rozvoji výstavby v našom regióne. Rozprúdila
sa živá diskusia predovšetkým
zo strany nemeckých partnerov, ktorí spolupracujú so SOŠ
Senec už dlhé roky a zaznamenávajú zmeny, ktoré sa dejú
v našom regióne. Prezentácie
študentov sa zase týkali neziskových organizácií, spotreby
energie a predovšetkým prog-

ramu klimatických zmien, ktoré
schválila EÚ. Konali sa aj workshopy - študenti v medzinárodných pracovných skupinách
spracovali zadané úlohy, týkajúce sa návrhov - ako jedinec
môže prispieť k ochrane prírody
a tak zabrániť globálnym problémom. Popri práci bol čas aj
na výlety či ochutnávky sloven-

ských špecialít. Ako uviedla Ing.
Monika Rybová, koordinátorka
projektu, stretnutie splnilo cieľ.
Poďakovala sa predovšetkým
členom projektovej skupiny
v SOŠ Senec, ktorú tvorili Ing.
Helena Medovarská, Ing. Vlastimil Bukovinský, ale aj študentom pracujúcim na projekte.

(r), foto Ján Lauko
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Poďakovanie
Fridrichovi
Kolarovičovi
MO Matice slovenskej v Senci
a Ženský spevácky zbor pri MO
ďakujú Mgr. Fridrichovi Kolarovičovi za jedenásť rokov práce
dirigenta v tomto zbore. Pán
Kolarovič pripravil so zborom
od januára 1998 rôzne koncerty slovenských ľudových piesní
a hymnických národných piesní, ktoré sám upravil. Spevácky
zbor vystupoval na kultúrnych
podujatiach MO, v programoch
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda, každoročne účinkoval
v Trojkráľovom koncerte, na bohoslužbách atď.
Z postu dirigenta zboru odchádza zo zdravotných dôvodov.
Činnosť spevokolu preberá Mgr.
art. Zdeněk Macháček.
V jednej múdrej knihe sa hovorí: „Ako hviezdy na nebi sa budú
skvieť mená tých, čo pracovali
pre národ.“
Pán Kolarovič, želáme vám veľa
síl a zdravia. ĎAKUJEME!
MO MS v Senci
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RENTA: novinka v stavebnom sporení
Ak ste už využili stavebné sporenie na financovanie svojho
bývania, možno vás prekvapí,
že vďaka stavebnému sporeniu
si už môžete formou renty zvýšiť aj svoj príjem alebo dôchodok. O tom, za akých podmienok si môžete vylepšiť svoju
finančnú situáciu, sme hovorili
s Ing. Stanislavom Sasinkom,
organizačným riaditeľom Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
Čím môže byť príťažlivá nová
ponuka - sporenie SENIOR
EXTRA?
Táto novinka spája výborné
zhodnotenie vkladov na účtoch stavebného sporenia
s ich viacúčelovým využitím
v budúcnosti. O spôsobe využitia úspor sa klient rozhoduje
až vo chvíli, keď ich potrebuje.
Jedným z účelov využitia je už
spomínaná renta. Nové spore-

nie SENIOR EXTRA je určené
pre ľudí vo veku 55 a viac rokov, ktorí už dnes rozmýšľajú
o tom, ako si – povedzme v dôchodku - zabezpečia doterajší
životný štandard, z čoho budú
financovať svoje záľuby, ale aj
nevyhnuté výdavky - a to sú
nielen dovolenky, ale napríklad
aj lieky.
Čo treba urobiť, ak klient
chce využiť toto sporenie?
Stačí uzatvoriť zmluvu v tarife
SENIOR EXTRA a pravidelne
minimálne 6 rokov sporiť. Po
6 rokoch sporenia sa klient
rozhodne, či si nechá vyplácať
rentu, alebo využije stavebný
úver na svoje bývanie, alebo
si nasporené peniaze jednorazovo vyberie a využije na ľubovoľný účel. Ak si zvolí rentu,
zvolí si zároveň dĺžku jej vyplácania od 2 do 6 rokov a interval
jej vyplácania jeden, dva alebo

štyrikrát ročne. Ak bude pokračovať v sporení, po 6 rokoch,
získa za každý rok sporenia
navyše aj vyššie úročenie
úspor počas poberania renty
a to o 0,25% ročne. Takže pri
sporení 9 a viac rokov získa
sporiteľ po požiadaní o rentu úrokovú sadzbu na svoje
úspory vo výške až 3% ročne.
Ak si uzatvorí zmluvu do 31. 12.
2009, získa špeciálny bonus
až do výšky 50% zo štátnej
prémie, to je až 33,20 €.
Ako bude vyzerať vyplácanie
renty v praxi?
Povedzme, že klient uzatvorí zmluvu v spomínanej tarife
a bude šesť rokov pravidelne
mesačne sporiť 50 €. Každý
rok mu pripíšeme k vkladom
štátnu prémiu 12,5% - v tomto prípade maximálnu 66,39 €
a úroky 2%. Po šiestich rokoch
bude stav účtu klienta 4.027,41

€, z toho sporiace vklady sú
3.422 €. Ak sa stavebný sporiteľ rozhodne pre vyplácanie
renty počas 6 rokov v štvrťročných intervaloch, budeme
mu vyplácať štyrikrát ročne
sumu 177,47 €. Zostatok jeho
prostriedkov na účte budeme
úročiť zvýhodnenou úrokovou
sadzbou až 2,25 % ročne. Objem vyplatenej renty dosiahne
celkom sumu 4.259,17 €. Takže získa až takmer 25%-né
zhodnotenie vkladov a zároveň zvýšenie dôchodku o 10%
až 15%.
Podrobné informácie získate
v kanceláriach obchodných
zástupcov Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s. v Senci:
Lichnerová ul. 33 (pasáž)
Tel.: 02/4592 6553
Lichnerová ul. 16
Tel.: 0915 890 028
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Deň boja PROTI hladu Pocta DARCOM KRVI
V roku 1947 v Quebecu vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 16. október
za Medzinárodný deň výživy
a boja proti hladu. Pri tejto
príležitosti SČK Bratislava okolie vyhlásil výtvarnú súťaž
s názvom „Zastavme hlad!“.
Hlad sa netýka len krajín tretieho sveta. Hlad a chudoba preniká aj do oblastí, kde vzrastá
nezamestnanosť (a tá vrástla
aj u nás) a následne aj počet
sociálne odkázaných rodín.
Na výtvarnej súťaži sa pri tejto

príležitosti zúčastnili žiaci ZŠ
Tajovského a ZŠ Liečebno-výchovného sanatória v Senci.
Najkrajšie práce ocenili.
ZŠ Liečebno - výchovného
sanatória: 1. Michal Škrovánek, 2. Ivan Gajlík, 3. Damián
Buranský, ZŠ Tajovského I.
stupeň: 1. Laura Szabová, 2.
Ema Morvayová, 3. Lucia Leginuszová, II. stupeň: 1. Marco
Glinda, 2. Andrej Rondoš, 3.
Katarína Plačková

Nočný OHŇOSTROJ
pohoršil mnohých
Sťažností na ohňostroj, ktorý
sa na juhu Slnečných jazier
konal 11. októbra pred jednou
hodinou v noci (a trval takmer pätnásť minút) bolo viac.
Predovšetkým ľudia bývajúci
v blízkosti jazier sa pohoršovali

najviac, veď ich vytrhol zo spánku. Ako v tejto súvislosti uviedol
náčelník mestskej polície Ľuboš Hlaváč, realizátor ohňostroja z Bratislavy dostal pokutu,
ktorá je za takýto priestupok
maximálne 33 eur.
(el)

Ďalší hromadný odber krvi
zorganizoval Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
v Senci. Do budovy Strediska
sociálnych služieb prišlo 51
občanov, ochotných darovať
krv, siedmim to po lekárskom
vyšetrení neumožnili.
Svojím desiatym bezplatným
darovaním krvi splnili podmienku pre udelenie bronzovej plakety MUDr. Janského
Tomáš Csemi, Silvia Korošová, Eva Mészárošová, Jozef
Szabó a Robert Tóth. Dvadsiatykrát darovali krv (a udelia im
streibornú plaketu) Marta Filová a Zuzana Mészárošová.
Krv darovali: Edita Antalová
(12.-krát), Sidónia Biznarová
(2.), Michal Bogyai (15.), Roland Bozsik (14.), Paula Babjaková (4.), Ing. Soňa Beličková
(14.), Anton Časný (38.), Lenka
Cisárová (7.), Imrich Csenkey
st. (58.), Štefan Farkaš (16.),
Zuzana Filová (2.), Rudolf Ga-

lamboš (21.), Viera Guldanová
(51.), Igor Hanko (46.), Peter
Holek (18.), Mária Holeková
(7.), Nora Horváthová (11.),
Anna Ivančová (5.), Tomáš
Jobbágy (7.), Ružena Kissová
(6.), Mgr. Ondrej Koreň (30.),
Viola Kválová (41.), Emil Lancz
(84.), Monika Mikuláková (2.),
Ernest Molnár (58.), Milan Novák (48.), Nataša Petrovová
(6.), Peter Piroška (17.), Miroslav Pivarček (34.), Anna Skácelová (23.), Tomáš Skurák
(50.), Martin Šesták (3.), Jozef
Uherčík (55.), Júlia Uherčíková
(9.), Gabriel Vörös (8.), Eva Vrbiarová (32.), Pavol Zsigmond
ml. (3.).
Všetkým darcom krvi aj touto
cestou ďakujeme za ich nezištný dar - dar krvi.
Ďalší hromadný odber krvi
je plánovaný na 10. decembra
opäť v Stredisku sociálnych
služieb na Hviezdoslavovej ul.
v Senci.
(mg)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Maxim Striško, Vivien Sabev, Patrik Procháczka,
Ema Ballesteros, Ema Slašťanová, Ela Slašťanová,
Matúš Kolek, Rebeka Barcíková, Martin Roman,
Leon Gössling, Samuel Barassó, Martin Kuric, Lucia
Kuchárová, Anna Lenke Sido, Veronika Chobotová,
Sára Bieliková, Sabina Kubová, Jakub Ručkay, Viktor Červený, Alexandar Djurič

Manželstvo uzatvorili
Peter Bálint - Katarína Ševčovičová, Tomáš Póor
- Ivana Erbenová, Michal Sloboda - Želmíra Jureníková, František Untermayer - Ing. Jana Čéčová,
Miloš Mackovčin - Eva Tichá, Pavol Hake - Zuzana
Krajčovičová

Blahoželáme jubilantom
Ez úton is szeretnénk köszönteni drága szüleinket, Horváth Pált, aki 2009
október 16-án töltötte be 70. életévét,
valamint édesanyánkat, Horváth Annát, aki 2009 november 1-én ünnepelte 65. születésnapját. Kívánjuk, hogy a jó Isten még
sokáig tartsa meg őket körünkben jó
erőben, egészségben, boldogságban. Szerető lányaik családjukkal,
és unokáik: Niki, Tomi, Ricsi, Kriszti,
Veronika és Marianna.
Dňa 27. novembra sa dožíva 70 rokov
manžel, otec a dedo František Mókoš. Všetko najlepšie, zdravie, šťastie
a spokojnosť želajú manželka Alžbeta, dcéry Alžbeta (a Jozef), Alicka (a
Norbert), synovia František (a Adriana), Jozef (a Iveta), vnúčatá Michal, Lucia, Ninka,
Adrian, Martin, Erik, Jožko a ostatná rodina.

Jednota dôchodcov MO v Senci

na Duchoňová (70), Ladislav Kišš (75), Alojz Bittner
(75)

Klub dôchodcov
Július Pomšahár (85), Katarína Dobiášová (80), Ing.
Jozef Lančarič (80), Ladislav Kišš (75), Júlia Duchoňová (70), František Mókoš (70), Eva Jaszeniczká
(65), Rozália Sládková (65), Eva Brázdilová (60), Mária Klúčiková (60), Alžbeta Šušlová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Júlia Duchoňová (70), Anna Francenová (85)

Navždy nás opustili
Ján Bilec (1948), Ondrej Zelman (1954), Priska Pomšárová (1940), Karol Mikyška (1954), Miroslav Laky
(1980), Peter Meluš (1979), Zoltán Juhász (1952),
Pavol Ťažký (1944)
Dňa 20. novembra si pripomíname 2.
rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, brat, otec, svokor a dedko
František Bordács. S láskou na teba
spomíname, navždy ostaneš v našich
srdciach.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk november 20-án halálának második évfordulóján, drága halottunkra Bordács Ferencre.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek.
Szerető felesége, testvére lányai, vejei és unokái.
Dňa 4. novembra uplynulo sedem
rokov odvtedy, kedy nás vo veku 83
rokov opustila mamička, babička,
prababička a krstná mama Matilda
Gábrišová, rod. Krechňáková. Zároveň si pripomíname jej nedožité 90.
narodeniny. S láskou spomínajú dcéra, syn a krstné
dcéry s rodinami.
Prvé výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca
a dedka Júliusa Magyaricsa si pripomíname 10.
novembra. S láskou spomína celá rodina.

Dňa 27. novembra uplynie 20 rokov
od úmrtia nášho drahého Imricha
Mészárosa. S láskou a úctou spomína manželka a dcéra.
Naša milovaná dcéra a sestra Martinka Magyarová nás opustila 24.
septembra vo veku 30 rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary rodine, priateľom a známym, ktorí
ju poznali a odprevadili na poslednej
ceste. Smútiaca najbližšia rodina, rodičia a brat Jozef s rodinou.
Dňa 25. novembra uplynie 23 rokov,
čo nás navždy opustil otec, dedko
a pradedko Rudolf Podobník. Zároveň si pripomíname jeho nedožité
90. narodeniny. S láskou spomínajú
dcéra s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá
a krstná dcéra s rodinou.
Dňa 18. októbra uplynul rok, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec,
starý otec a brat Július Królik. S láskou spomína manželka Edita, deti
a vnučka, ktorým ostane navždy v srdci. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Spomínam aj na švagra Jána Królika, ktorý zomrel 3. decembra 2008.
Nech mu je zem ľahká. Švagriná Edita Króliková.
Dňa 27. novembra uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička a babička Irena Slováková. Zároveň 27. decembra uplynú dva
roky, kedy sme sa rozlúčili aj s naším oteckom
a dedkom Jurajom Slovákom. Kto ste ich poznali, venujte
im s nami tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry s rodinami.

Eva Brázdilová (60), Františka Puškášová (65), Julia-

Program na november
Kino MIER Senec
Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
2. 3. pondelok – utorok CHCEŠ MA, CHCEM ŤA
Sexy komédia o mužoch, ženách a obrovskej priepasti medzi nimi. USA, nevhodné do 12 r., 96 min.
Vstupné: 2,50 eur (69,30 Sk)
5. štvrtok NORMAL
Film zachytáva vražedné besnenie i dramatický stret
uväzneného vraha a jeho obhajcu. V úlohe „českého
Hannibala“ M. Kňažko. D. Havlová ako tajomná vrahova manželka. ČR, nevhodné do 18 r., 93 min.
Vstupné: 2,50 eur (69,30 Sk)
7. 8. sobota –nedeľa PIRÁTI NA VLNÁCH
Film je pre všetkých, ktorí majú radi muziku, trochu
nebezpečenstva, vietor vo vlasoch a štipku nezáväzného sexu. VB/Nem., nevhodné do 12 r., 134 min.
Vstupné: 2,50 eur (69,30 Sk)
10. utorok VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ DOMA?
Nájdenie vhodného „hniezda“ im práve nejde a kým
sa dieťa prihlási o slovo, majú pred sebou ešte dlhú

cestu. USA/VB, nevhodné do 15 r., 98 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
12. štvrtok DISTCRICT 9
Najhľadanejší muž planéty je kľúčom k odhaleniu
tajov mimozemskej technológie. USA, nevhodné do
12 r., 100 min.
Vstupné: 2 eur (60,25 Sk)
13. piatok NEDODRŽANÝ SĽUB
Skutočný príbeh židovského chlapca. Film bude
bojovať o Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný
film. Vo filme hrá aj David Hartl zo Senca. SR, nevhodné do 12 r., 124 min.
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
14. 15. 16., sobota – nedeľa - pondelok
ŠTVRTÉ PROROCTVO
Tri katastrofy, ku ktorým ešte nedošlo – posledné z
nich zničia svet. Mysteriózny thriller. V hlavnej úlohe
Nicolas Cage. USA, nevhodné do 12 r., 121 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
17. utorok NEHANEBNÍ BASTARDI
Vitajte v 2. svetovej vojne podľa Quentina Tarantina.
USA, nevhodné do 15 r., 153 min.
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

19. 20 štvrtok – piatok MILENCI
Romantická dráma z brooklynského prostredia.
USA, nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
21. 22. sobota – nedeľa WRESTLER
Veľký návrat Mickeyho Rourka ocenený Zlatým levom. USA/Franc., nevhodné do 15 r., 111 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
23. 24. pondelok – utorok SIROTA
Tragická strata nenarodeného dieťaťa má katastrofálny dopad na rodinu. Mysteriózny thriller. USA/Kanada, nevhodné do 15 r., 123 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
26. 27. 28. 29. štvrtok – piatok – sobota – nedeľa
JÁNOŚÍK
Príbeh skutočného Jánošíka. Poľ/SR/ČR/Maď., nevhodné do 15 r., 140 min.
Vstupné: 3 eurá (90,38 Sk)
30. pondelok a 1. decembra BIELA SMRŤ
Šerifka stojí pred šokujúcou záhadou. Mrazivý thriller. Kanada/USA, nevhodné do 15 r., 101 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr.
Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané
rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku
zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Detské filmové predstavenia:
15. nedeľa o 15.30 hod.
MADAGASCAR 2
Stále spolu. Stále stratení. USA, vhodné pre všetkých, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2 eurá (60,30 Sk)
21. sobota o 15.30 hod.
HARRY POTTER
A POLOVIČNÝ PRINC
Šiesty diel príbehu. USA, vhodné pre
všetkých, 143 min., slov. dabing
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

Mládežnícke
filmové predstavenie
29. nedeľa o 15.30 hod.
JÁNOŠÍK
Príbeh skutočného Jánošíka, nie vybájnenej legendy. Poľ/SR/ČR/Maď.,
nevhodné do 15 r., 140 min.
Vstupné: 3 eurá (90,38 Sk)

Kultúrne podujatia - kinosála
8. nedeľa o 15.30 hod.
„Kocúr v čižmách“
klasická rozprávka v novom šate.
Vstupné: 2 eurá
11. streda o 19. hod.
Müller - Seres Smútočná nedeľa - melodráma v dvoch dejstvách v podaní
Jókaiho divadla v Komárne
Müller - Seres: Szomorú vasárnap - melodráma két felvonásban Jókai Színház
Komárom
22. nedeľa o 16. hod. - kinosála
Nedeľa s MUZIKÁLMI
Muzikálový koncert: účinkujú František
Ďuriač (sólista SND ) - známy z muzikálu DRAKULA a Mária Eliášová - známa
z muzikálu Evanjelium o Márii.
Odznejú skladby z muzikálov: Drakula,
Evanjelium o Márii, Notherdam de Paris, Fantóm opery, Jozef a jeho zázračný plášť, My Fair Lady...
Vstupné: 5 eur (150,63 Sk)

Kultúrne podujatia - LABYRINT
7. sobota o 14. hod.
Seminár - Jean Calvin - život a dielo
Szeminárium - Jean Calvin élete és
munkássága
11. streda o 18.30 hod.
Beseda o dentálnej hygiene s Janou
Turanskou, 2. posch. MsKS
Vstup dobrovoľný
14. sobota od 20. do 24. hod.
LATINO FIESTA s Migelom Mendézom
Večer plný latino hudby, tancov, latino
tanečnej školy a latino disco, 2. posch.
MsKS
Vstupné: 5 eur (150,63 Sk)
15. nedeľa o 15. hod.
Vernisáž výstavy dokumentárnej fotografie: 60 rokov CZEMADOKU v Senci.
Galéria Labyrint – 2 .posch. MsKS
Vstup voľný
28. sobota o 15.30 hod.
Detský koncert „Hudobná rozprávka“
2. posch. MsKS
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
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NOVÉ SLUŽBY
si vyžiadali zmeny
Na žiadosť mnohých čitateľov sme požiadali konateľa
spoločnosti e-Net, s.r.o. Mgr.
Imricha Juríčka o rozhovor.
Čím nás vaša spoločnosť
prekvapí ešte tento rok?
V prvom rade musím upozorniť na nové internetové služby,
ktoré dosahujú dosiaľ nevídané rýchlosti až do 70Mbit
za sekundu pri sťahovaní
dát z internetu. Tieto služby
v našom meste nemajú konkurenciu. Ďalej pripravujeme
digitálnu televíziu s plným HD
(vysokým 1080p/i) rozlíšením
a mnohými inými doplnkovými
službami ako sú EPG, zmena
jazyka, pauza živého prenosu, video požičovňa... Tieto
služby momentálne testujeme
a v blízkej budúcnosti spustíme ich komerčnú ponuku.
V neposlednom rade dávam
do pozornosti revolučné telefónne služby, pri ktorých platíte mesačný paušál bez ohľadu
na to, koľko a kam pretelefonujete.
Boli nutné technické zmeny?
Nové služby si vyžiadali komplexné zmeny na našej sieti,
ktoré ešte stále prebiehajú.
Rozsah nových služieb nebol
možný na pôvodnej technológii, preto v týchto dňoch
dokončujeme prerábku hlavných uzlov a do domácností
sa rozbehli naši technici, ktorí
bezplatne zmenia potrebné
nastavenia a zároveň službu
otestujú. Celá sieť bude prestavaná do 1. 2. 2010, avšak
najcitlivejšie časti do konca
roka 2009 v záujme minimalizácie technických odstávok.
Vyžiadala si prestavba odstávky služby?
Takáto obrovská prestavba
sa samozrejme nezaobišla
bez komplikácií. Konkrétne sa
stalo, že služby boli nedostupné aj pár minút, nikdy to však
v praxi nebolo dlhšie ako 30
minút a mesačne sa situácia
vyskytla maximálne 2-krát.

O výpadkoch sme našich užívateľov informovali. Vzniknuté
problémy nás samozrejme
veľmi mrzia a zároveň sa touto
cestou našim klientom ospravedlňujeme, ale s prihliadnutím na rozsah operácie sú
podľa mňa celkom pochopiteľné. Dovolím si však apelovať
na to, že naši verní zákazníci
veľmi dobre vedia, že výpadky
sú v našej sieti raritou a tak to
bude samozrejme aj naďalej.
Pred prestavbou sme zaznamenali nedostupnosť siete za
rok 2008 vo výške 58 minút za
obdobie jedného roku! Túto
štatistiku musíme podľa zákona viesť a celkom jednoznačne hovorí o absolútnej kvalite
nami poskytovaných služieb.
Ako to bude so spoľahlivosťou novej siete?
Po dobudovaní bude pravdepodobnosť výpadkov o 99%
nižšia. Zvýšenie dosiahneme
hlavne zmenou technológie
prepojov a nasadením elektrických záložných zdrojov na
všetky prípojné miesta v bytových domoch. Nad celou sieťou samozrejme bdie nepretržitý dohľad, ktorý v prípade
akéhokoľvek problému zareaguje a servisný zásah vykoná
okamžite, nakoľko technické
sídlo sa nachádza priamo
v centre Senca. Takýto rýchly
a aktívny servis v Senci taktiež
nemá konkurenciu.
A čo technická pohotovosť?
Na mnohé žiadosti našich užívateľov sme od 1. septembra
zriadili pohotovostnú linku
technickej podpory na čísle
0917/641132, ktorá je v prevádzke každý deň od 9. do
21. hodiny, vrátane víkendov
a sviatkov. Veríme, že tento
krok taktiež zvýši spokojnosť
našich užívateľov.
Kedy plánujete spustiť nové
TV služby?
Technické testovanie už prebehlo. Momentálne čakáme
na schválenie vysielacieho
systému dotknutými organizáciami. Radi by sme produkt

ponúkali už na tohtoročné Vianoce.
Ako je to s telefónnymi službami?
Naša spoločnosť znova nasadila vysokú latku, keďže
ako jediní a prví poskytujeme
telefónne služby za paušálne
ceny. A nie len to, našu ponuku sme zmenili tak, že je absolútne bezkonkurenčná. Pripadá vám fér, platiť 0,13€/3,92 Sk
za minútu hovoru? Nám nie,
preto Vám ponúkame cenu
0,0339€/1,02 Sk za minútu
hovoru kamkoľvek. Je jedno
kam voláte, či je to pevná linka
alebo mobilný telefón a či je
to na Slovensku alebo v USA.
Zabudnite na stráženie času
a sledovanie toho - komu,
kedy, kam a koľko voláte. Viac
informácií nájdete na www.enet.sk
Aké sú ceny ostatných služieb?
Ceny televíznych aj internetových služieb ostávajú aj
naďalej nezmenené. Našich
verných zákazníkov si ceníme,
pripravili sme pre nich mnohé
akcie, ktoré im umožnia ušetriť
až 164€. Ako príklad uvediem
iba zvýhodnený balík TV služby s 56 TV stanicami a internetového pripojenia s rýchlosťou
20/2Mbit/s v cene 25,95€ mesačne a k tomu router iba za
8€. Alebo „štartovací“ balík,
ktorý obsahuje TV služby s 12
TV stanicami a internetové pripojenie s rýchlosťou 1/1Mbit
v cene 13,95€/ mesiac.
Viac informácií radi poskytneme v Zákazníckom centre
na Lichnerovej 35, čísle 02 /
2020 2020 alebo na e-mailovej adrese info@e-net.sk
Ešte raz musím upozorniť na
fakt, že s novými ponukami
myslíme ako na verných užívateľov, tak aj na nových užívateľov bez ohľadu na dobu
viazanosti či momentálne využívané služby.
(r)
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Fogy a gyertya

Klubový VEČIEROK so spisovateľom

Fogy a gyertya,egyre kisebb,
élted terhét tovább viszed,
ami elmúlt-vissza nem jön,
borús alkony majd rád köszön,
életednek piros lángja
lobogását visszavárja,
óh,de sajnos... mindhiába!
egyre fakóbb gyertyád árnya,
derűs múltba visszanézel,
ami szép volt-felidézed,
de sok rózsa nyílott régen,
mind elhervadt a zord télben,
könnyek között sírva mondod:
elfogynak e földi gondok,
jön az este,jön az éjjel,
s te köszöntöd bús reménnyel,
majdnem sötét hideg szobád,
oly magad vagy,nem jön hozzád
vendégsereg,csak az emlék,
melynek íze édes,oly szép!
fogy a gyertya,csonkig ég majd,
mégis szép volt, kezdet, a rajt
gyertyád fénye nem melenget
csak az emlék fűti szíved...
fénylő szemed múltba tekint,
az elmúlás újra megint,
agyad,szíved meg azt mondja,
álomba hajt gyertyád csonkja,
édes álmod féltőn ringat,
megélt korod csókkal sirat,
fogyó gyertya gyér világa,
múló élet bús virága,
nem baj! hisz ez így van rendjén:
egész gyertya volt ELEJÉN!

Keď spomíname, máme sklon zostať slávnostnými. Nadväzujúc na túto myšlienku
si pripomenieme, že Klub SZMAK (Szenci
Molnár Albert Klub) si pozval na svoj 96.
klubový večierok spisovateľa Jozefa Poóra, rodáka z Reci, ktorého rodinná história
a v určitom zmysle aj prítomnosť je spojená
so Sencom. Uskutoční sa vo štvrtok 19. novembra o 19. hod. v reštaurácii Nostalgia. J.

Mgr. Katona Roland

Poór bude mať prednášku o mieste pojmov
(ako je more, púť a túžba po slobode) v literatúre. Na stretnutí odznie časť z jeho tvorby
Zobudenie oceána, inštrumentálneho diela
písaného na syntetizator. Súčasne predstavia už desať rokov nežijúceho Arpáda
Balajtiho, bývalého šéfredaktora Cvrčeka,
pri príležitosti vydania jeho postumusovej
knihy.

Klubeste EGY ÍRÓVAL
Amikor emlékezünk, hajlamosak vagyunk
arra, hogy ünepélyesekké váljunk. Ennek
kapcsán tudatjuk, hogy a 96. klubestjét
megtartó SZMAK (Szenci Molnár Albert
Klub) Poór József rétei születésű írót látja vendégül, kinek gyökerei és bizonyos
értelemben jelene is Szenchez kötődik.
A nevezett személy a tenger, az útrakelés
a szabadságvágy fogalmának az irodalomban elfoglalt helyéről tart előadást.
A klubesten részletek hangza-nak el Poór
József szintetizátorra írt, Az óceán ébredése c. instrumentális darabjából. Az est ven-

dége, mint kiadó is, bemutatja a városunkban élt, és nov. 19-én tíz éve elhunyt Balajti
Árpádnak, a Tücsök volt főszerkesztőjének
posztumusz könyvét is. A hatnyelvű betétet
tartalmazó, Az életmentő sárgarépa c. mesekönyv ajánló sorai így szólnak: A szerző
a mesében szigetre talált és a mesében
örök szigetlakóvá vált... A két író kapcsolatáról többet is megtudhatunk a Nosztalgia
vendéglőben (sétáló utca) 2009. nov. 19én 19 órai kezdettel tartott rendezvényen,
melyre mindenkit tisztelettel vár a szervező
SZMAK. (pj)

Základná organizácia Csemadoku

A Csemadok Szenci Alapszervezete

Vás srdečne pozýva na

Katarínsky ples
ktorý sa uskutoční
dňa 27. novembra 2009 o 19. hod.
Miesto: Reštaurácia Nostalgia
Hudba: REMIX
Vstupné: 17 eur
Predaj lístkov: vedenie Csemadoku
(tel.: 0907 985 510)

szeretettel meghívja Önt és becses családját
a

CSEMADOK BÁLRA
2009. november 27 - én
19.00 órai kezdettel
Helyszín: Nosztalgia vendéglő
Zene: REMIX
Belépődíj: 17 eur
(vacsora, ½l bor, ½l szóda, minden belépőjegy
egyben tombola is)

Jegyelővétel a Csemadok vezetőségi
tagoknál tel.: 0907 985 510
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ČAROVNÁ NOC škôlkarov
...Halloween je zvláštny sviatok,
v uliciach je veľký zmätok, deti
chodia po zotmení v strašidelnom oblečení...
Zmätok v materskej škole na
Fándlyho 2 však určite nebol.
Na Čarovnú halloweenskú noc
sa tešili všetci, aj sa poctivo
pripravovali. Na oknách dvoch
tried Mravčekov a Lienok sa
objavili čudné obrázky. Spolu
s výtvormi z tekvíc ich vyrábali
týždeň. Zo všetkých strán sa na
deti pozerali ježibabky, duchovia, čierne mačky i vyčačkané

tekvice. Na Čarovnú noc prišlo
50 detí od štyroch do šiestich
rokov v rôznych maskách a veru
sa vôbec nebáli. Aby sa vládali zabávať, kuchárky im uvarili
chutný guláš. Ešte pred večerou sa mohli z chuti zasmiať
na divadelných scénkach Maji
Velšicovej. Zabávali sa na prasiatku v jej podaní, premenila sa
aj na ježibabu. A škôlkarov vychvááálila. Vraj s takými šikovnými deťmi sa dávno nestretla... Pochválila ich aj riaditeľka
Maruška Leginusová. Po večeri

hľadali odmenu od ježibaby
z rozprávky. Ozajstné šantenie
začalo na diskotéke, nezaostávali ani pani učiteľky. A ktorá
maska vyhrala? No predsa každá! Po rozprávke na dobrú noc

Jablkové dobroty PRIŤAHOVALI
Premiérová ochutnávka jablkových špecialít v Senci pod
názvom Jablkové hodovanie si
získala Senčanov. Daždivé počasie prinútilo usporiadateľov
presunúť akciu do kultúrneho
domu, v ktorom sa konal aj
pestrý program, no táto zmena podujatiu neuškodila. Tí, čo
špeciality pripravovali, ich aj
predávali. A záujem o jablkové

dobroty bol veľký. Jablká v župane chutili aj županovi Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi, ktorého
sprevádzal herec Ivan Vojtek,
alias Tuli. Maškrtám neodolal
primátor Karol Kvál ani jeho
zástupkyňa Helena Nemcová.
Na stoloch sa objavili výborné
Grófkine rezy, rôzne štrúdle,
klasické jablkové pyté, švédsky

koláč, mafiny, žemlovky, ale aj
sušené jablká, čerstvé jablkové
šťavy či pyré. Prítomným chutil
aj cestovinový šalát s jablkami.
Zatancovala skupina No Limits
a tanečníčky zo základných
umeleckých škôl. Veselo bolo
aj pri hudbe country kapely
Belasí.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

učiteľky uložili deti do postieľok.
Snívali sa im čarovné sníčky
a ráno vyrozprávali zážitky rodičom.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Recept
na chutné
Grófkine rezy:
Suroviny:
450 g polohrubej múky,
250 g Hery,
100 g cukru,
5 žĺtkov,
1 prášok do pečiva.
Postup:
Všetko spolu vymiešať, 1/3
cesta odložíme do mrazničky,
2/3 rozvaľkáme a položíme na
vymastený a múkou vysypaný
plech. Na cesto postrúhame
cca 1 kg očistených jabĺk, posypeme škoricovým cukrom,
nad parou vyšľaháme sneh
z bielkov spolu s cukrom podľa
chuti (cca 5 lyžíc) a natrieme
na koláč. Navrch postrúhame
stuhnuté cesto z mrazničky,
posypeme sekanými orechmi
a pečieme vo vyhriatej rúre
asi 25-30 min. Nakoniec koláč
pokvapkáme rozpustenou čokoládou.
Dobrú chuť :-)
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Všetko o teple... od Dalkie

Dalkia realizuje projekty solárnych panelov a biomasy
Ľudstvo za rok spotrebuje také
množstvo fosílnych palív, aké
príroda vyprodukovala za milión
rokov. Zásoby týchto palív, hlavne ropy, sa znižujú neuveriteľným tempom. Zároveň súčasný
spôsob výroby energie nie je ani
ekologický, ani trvalo udržateľný. Keďže emisie CO2 bezprostredne súvisia so spaľovaním
fosílnych palív, ideálne by bolo
zaobísť sa bez nich. Jedným
z hlavných riešení je využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
(OZE). Ide o zdroje, ktoré sa donekonečna obnovujú, ako napríklad voda, vietor, slnko, nevyužiteľný drevný materiál alebo
zemské teplo.
Slnko je obnoviteľným zdrojom
energie, na ktorý sa ľudstvo
môže plne spoľahnúť. Slnečná
energia nám dokáže poskytnúť
všetko, čo od energie požadujeme, a to veľmi jednoducho,
čisto a bez rizika. Stále však zostáva zdrojom energie, z ktorého momentálne využívame len
malý zlomok. Aktívne môžeme
túto energiu využívať pomocou
slnečných kolektorov alebo
fotovoltaických panelov. Tieto
technológie umožňujú využívať
slnečnú energiu na podporu
vykurovania, výrobu elektriny
alebo na zásobovanie teplou
vodou. Najrozšírenejším systémom sú solárne kolektory, ktoré
dokážu zachytiť až 70% slnečného žiarenia a premeniť ho
na teplo. Z hľadiska celoročnej
bilancie môže dobre zostavený solárny systém ušetriť 50 až
60% nákladov na energiu, ktorá
je potrebná na prípravu teplej
úžitkovej vody. Efektivita samozrejme závisí najmä od intenzity
slnečného žiarenia a kvalitnej
technológie.
Energetické
zhodnocovanie
biomasy je stále častejšie využívaným obnoviteľným zdrojom
energie. Radí sa medzi obnoviteľné zdroje, pretože na regeneráciu využitých zásob je potrebná len krátka doba. Za biomasu
považujeme každý nefosílny
organický zdroj, ktorý obsahuje
viazanú chemickú energiu, t.j.
všetku vodnú a suchozemskú
vegetáciu, biomasu v odpade
komunálnom, poľnohospodárskom a priemyselnom. Práve
drevný materiál je výbornou su-

kových nákladov za vykurovanie. Dalkia Východné Slovensko
prvýkrát uviedla do prevádzky
kotol využívajúci pneumatické
čistenie trubkovníc od nánosov
sadzí. Spoločnosť vybudovala
tento projekt na základe žiadosti o prefinancovanie investície
z úverových zdrojov Ministerstva
životného prostredia Slovenskej
republiky. V okolí Košíc je kotolňa na biomasu prevádzkovaná
v Turni nad Bodvou, Medzeve,
Štóse a v Margecanoch.

rovinou na výrobu alternatívnych
pevných biopalív. Spaľovaním
drevnej štiepky síce tiež vzniká
CO2, ale iba v množstve, ktoré
absorbovali stromy pri procese
fotosyntézy počas svojho rastu.
Spracovaním biomasy možno
vyrábať teplo, elektrinu, kombinované teplo aj elektrinu, ako aj
plynné a tekuté palivá pre dopravu. Podiel biomasy na celkovej energetickej bilancii Slovenska momentálne dosahuje len
1,3%, kým v susednom Rakúsku
sa podiel bioenergie vyšplhal až
na 12% a vo Švédsku dokonca
až na 16%.
Spoločnosť Dalkia je jedným
z veľkých výrobcov tepla, ktorý
sa postupne orientuje na realizáciu projektov solárnych panelov a projektov vykurovania
biomasou, či už v spolupráci
s mestskými zastupiteľstvami,
za pomoci financovania z fondov EU, alebo vo vlastnej réžii.
Projekt solárnych panelov pre
bratislavskú Petržalku.
Jedným z najväčších v súčasnosti realizovaných projektov je
projekt aplikácie solárnych panelov v Petržalke. Je to pilotný
projekt, ktorý využíva obnoviteľný zdroj energie v mestskej časti
Bratislava - Petržalka. Po analýze vhodnosti jednotlivých zdrojov sa Dalkia rozhodla pre využitie solárnej energie na prípravu
teplej úžitkovej vody. Projekt
predstavuje montáž solárnych
panelov vyrobených slovenskou
spoločnosťou
Thermosolar
v Žiari nad Hronom v priemyselnom areáli ZSNP, kde je Dalkia
dodávateľom energií a ďalších

služieb. Na streche základnej
školy v Petržalke bude umiestnených 70 solárnych panelov
s absorbčnou plochou 140 m2.
Pôvodne projekt riešil využitie
solárnej energie pre školu, ale
po
technicko-ekonomických
analýzach bola táto verzia zamietnutá. Solárny systém dokáže získať najviac energie zo
slnka v lete, teda v období, keď
má škola minimálne nároky na
odber. Vhodnejším riešením
bolo preto prepojenie solárneho
systému s existujúcou technológiou pre výrobu tepla a teplej
úžitkovej vody pre obyvateľov.
Energia, vyrobená solárnym
systémom, bude dodávaná do
304 bytov napojených na tento
okruh. Predpokladané množstvo energie vyrobené systémom sa odhaduje na 106 MWh
ročne.
Dalkia uviedla do prevádzky
prvý projekt vykurovania biomasou v Košiciach
Dalkia Východné Slovensko
uviedla v septembri do prevádzky aj prvú kotolňu na spaľovanie
biomasy na Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach.
Cieľom projektu je priniesť do
Košíc technológiu, ktorá naštartuje využívanie obnoviteľných
zdrojov na území mesta. Kotolňa vykuruje biomasou okrem
Strednej priemyselnej školy hutníckej aj internáty A. Garbana a
bude dodávať teplú vodu aj do
ostatných okolitých budov. Realizácia projektu prebiehala od
januára do júna 2009. Jedným
z cieľov projektu je aj snaha Dalkie o zníženie ceny tepla a cel-

Od nového roka bude Dalkia vykurovať biomasou aj vo
Vrábľoch.
Mesto Vráble, za odbornej asistencie spoločnosti Dalkia, využilo možnosť čerpania zdrojov
finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) a Nórskeho finančného
mechanizmu (NFM) na projekt
využitia biomasy pre výrobu
tepla v meste. Projekt je spolufinancovaný mestom Vráble.
Hlavným cieľom projektu je využitie biomasy pre výrobu tepla
a zníženie emisií CO2 vo Vrábľoch s celkovým cieľom prispieť
k trvalo udržateľnému rozvoju
regiónu mesta. Náhrada spaľovania zemného plynu biomasou
prinesie úsporu viac ako 2 000 t
emisií CO2. Postupne dôjde aj k
zníženiu jednotkovej ceny tepla
pre všetkých klientov v meste.
Technológia spaľovania biomasy bude vlastníctvom mesta
Vráble. Začiatok skúšobnej prevádzky je naplánovaný na december tohto roka.
Dalkia, jedna z najväčších spoločností špecializovaných na
výrobu a dodávku tepla pre bytové domy aj priemyselnú sféru, výrazne prispieva k rozvoju
a realizácii takýchto progresívnych projektov v jednotlivých
regiónoch Slovenska. Dalkia Východné Slovensko v súčasnosti
realizuje pre VÚC Košice výstavbu dvoch kotolní na spaľovanie
biomasy v Košickej mestskej
časti Barca, pre Strednú odbornú školu veterinárnu a v mestečku Medzev pre Strednú odbornú
školu Szakközépiskola. Dalkia
má v súčasnosti naplánované aj
ďalšie rozvojové projekty na biomasu.
(ZK)
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Futbalisti na ceste
do PRVEJ LIGY
Dobrá nálada vládne v tábore
futbalistov SFM Senec. V predposlednom jesennom zápase
2. ligy Západ sú po výhre vonku
s Vrbovým (0:1) na prvej priečke v tabuľke, do konca zostáva
iba jedno kolo, v ktorom hrajú
doma s Jaslovskými Bohunicami. Chcú zvýšiť náskok, ten im
už teraz zaručuje, že zimovať
budú na prvom mieste.
Seneckí futbalisti sú na dobrej
ceste, aby postúpili do 1. ligy.
Doteraz zaznamenali desať výhier, jednu remízu a tri prehry.
Podľa trénera Branislava Krišku

na postavení v tabuľke má zásluhu celý kolektív. Po zápase
v Bernolákove (ale aj počas zápasu), kde senecký tím nečakane prehral, pracovali emócie. Vyhral tam však šťastnejší
a všetci Senčania sa tešia na
jarnú odvetu. „Cieľ plníme zatiaľ
na sto percent, tabuľka pravdy Horolezec Ivan Fiala v čase aktívnej činnosti a dnes.
nás pasuje na postup. Musíme
však doma vyhrávať.“
Posledný zápas jesene odohrajú Senčania v sobotu 7.
novembra o 18. hod. doma Prvý Slovák Jozef Psotka vystú- zecké družstvo. Najťažšou cess Jaslovskými Bohunicami.
pil pred 25 rokmi na 8848 metrov tou chceli jeho členovia zdolať
Eva Lauková, foto Ján Lauko vysoký vrchol Mount Everestu.
Mount Everest. Cestou nadol,
Stalo sa tak 15. októbra 1984 po dosiahnutí vrcholu, zahypätnásť minút po 15. hod. Všetci nuli štyria poprední horolezci.
mali obrovskú radosť. Zmietlo I. Fiala sa pod vplyvom tragédie
ju však tragické nešťastie, keď s horolezectvom rozlúčil. „Boli
Jozef Psotka pri zostupe zahy- ako moje deti. Takmer každý
nul. Na tieto chvíle v uplynulých deň som myšlienkami s nimi.“
I. Fiala ako prvý Slovák a hodňoch horolezci spomínali.
Horolezec Ivan Fiala, žijúci už rolezec z východného bloku
18 rokov v Senci, túto výpravu vystúpil spolu s Michalom Orolíspoluorganizoval. Rovnako ako nom v júli 1971 na najnebezpečtú o štyri roky neskôr, keď dal nejšiu himalájsku horu Nanga
dokopy najkvalitnejšie horole- Parbat (8125 m).
(el)

Uplynulo ŠTVRŤSTOROČIE
od radosti a tragédie

Zoči - voči NEĽUDSKOSTI
Do redakcie sme dostali reakciu na poznámku z minulého
čísla Senčana, ktorá sa týkala
cien lístkov na futbalové zápasy pre dôchodcov nad 70
rokov.

V popredí s kapitánskou pásku Peter Polgár. Tento obranca patrí
k najlepším seneckým hráčom v jesennej časti ligy.

Vyhodnotenie najlepších
ŠPORTOVCOV

Komisia športu pri MsZ
v Senci organizuje vyhodnotenie najlepších športovcov
a kolektívov za rok 2009.
Žiadame vás, aby ste do 11.
decembra písomne nahlásili zoznam športovcov alebo
športových kolektívov, reprezentujúcich mesto na medzinárodných podujatiach, ale-

bo tých, ktorí sa zúčastnili na
celoštátnych súťažiach, resp.
získali ocenenie.
Zoznam športovcov a športových kolektívov a ich úspechy
písomne nahláste tajomníčke
komisie Mgr. Alžbete Vinczeovej na Mestský úrad Senec.
Návrhy budú predložené komisii športu.
(r)

„V októbrovom čísle Senčana
sme si prečítali článok Bélu
Suslu, v ktorom označil nás majiteľov ŠK SFM Senec za nemorálnych ľudí, ktorí sú neľudskí voči svojim spoluobčanom...
Samozrejme, uverejnený článok
nás mrzí.“
Majitelia ďalej predostreli fakty
z činnosti klubu a o. i. napísali:
„Týždeň čo týždeň organizujeme majstrovské zápasy desiatich mužstiev nášho klubu,
zabezpečujeme
kompletný
servis na ich odohranie. Vstup
na všetky mládežnícke zápasy
v rámci nášho klubu je pre každého zdarma. Len vstup divákov
na majstrovský zápas seniorov
je spoplatnený. Vstupné na majstrovský zápas seniorov je dve
eurá na osobu, pre dôchodcov
jedno euro. Ženy a mládež do 18
rokov majú vstup zdarma. Pred

futbalovou sezónou sme ponúkli našim priaznivcom možnosť
zakúpiť si permanentku v cene
10 eur pre dospelú osobu, t. j.
pri odohraní siedmich majstrovských zápasov 1,43 eura na
zápas a pre dôchodcov v cene
5 eur, t. j. 0,71 eura na zápas.
Záleží nám na každom priaznivcovi SFM, záleží nám na spolupráci s mestom Senec a obcami
Veľký Biel a Reca. Vieme uspokojiť požiadavky aj dôchodcov,
ktorí v minulosti prispeli k rozvoju futbalu v našom meste, len
o nich musíme vedieť. Ponúkli
sme našim spoluobčanom možnosť stať sa členmi nášho klubu
a záleží len na vás, či o takúto
ponuku máte záujem.
Na záver chceme zopakovať, že
sme ochotní diskutovať s každým, kto má o futbal záujem.
Určite nie sme neomylní, ale
určite nie sme nemorálni a neľudskí...
Ing. Alexander Matlák,
predseda ŠK SFM Senec
Miroslav Moravský,
podpredseda ŠK SFM Senec

16

SENČAN november 2009

Vlado Sobota (vpravo) a Patrik Feben

Strieľa Karolínka Kulichová.

Na JAZERÁCH lietali šípy
Ďalší ročník medzinárodných
lukostreleckých pretekov Šíp
Piccardu, na ktorom sa zišli lukostrelci zo Slovenska, Maďarska a Česka, sa uskutočnil na
juhu Slnečných jazier.
Nikto nerátal, ktorý ročník
v poradí to bol, podľa hlavného
organizátora Petra Jankoviča
z klubu Piccard Senec to nie je
podstatné. Chladné veterné počasie a kolidujúce termíny súťaží však spôsobili, že súťažiacich
a divákov prišlo menej, ale tí, čo
sa premohli, neľutovali.
Karol Noskovič (76), zakladateľ
Slovenského zväzu lukostreľby, ktorý vznikol v roku 1958,
si po 30 rokoch aj pretekársky

zastrieľal a na štrnástich stanovištiach, ktoré musel absolvovať
dvakrát, prekvapil aj sám seba.
So smiechom vravel: „Myslel
som si, že domov pôjdem bez
šípov, ale išlo to celkom dobre.“
A na margo tradičných seneckých pretekov dodal: „Som rád,
že lukostreľba sa robí aj takýmto – zábavnejším spôsobom.
Všetci sa radi stretneme.“
Vyhodnotenie pretekov začal
jeho žiak, lukostrelec Peter Jankovič slovami: „Na vaše body
nemáme čas (smiech).“ Zdôraznil tak, že tieto preteky nie sú
len o súťažení, zbieraní bodov,
ale predovšetkým o stretnutí sa
ľudí, ktorí majú radi lukostreľbu,
resp. sa jej venujú súťažne. Aj

Niektoré DETI zistili,
že kone nežerú mäso...
Chovatelia holubov, hydiny a
králikov sa už po trinástykrát zišli
na výstave v seneckom amfiteátri. Výborné počasie prilákalo 83
vystavovateľov so 680 zvieratmi
z celého západoslovenského
regiónu. Táto už tradičná akcia
je veľmi vďačná aj pre deti, veď
kde dnes majú ešte šancu vidieť
a pohladkať zvieratká, odviezť
sa na koníkovi. „Niektoré zistili,
že kone nežerú mäso ani deti,“
zasmial sa predseda Slovenského zväzu chovateľov v Senci
Oto Lévai.“ Mrzí ho, že možnosť
vidieť zvieratká naživo školy
málo využívajú. Tentoraz výstavu obohatila o. i. okrasná vodná
hydina. Objavili sa aj krásne sfarbené kačičky mandarínky, chované v japonských záhradách.

„Teší nás, že sa do našich aktivít
zapájajú aj mladí, hydine sa venuje Marek Podolský a Eugen
Nagy, holubom Peter Šuricza
a králikom Richard Kollár a Lývia Bognárová,“ dodal O. Lévai.
Po celom Slovensku, aj v zahraničí letí dobrý chýr aj o burzách,
ktoré sa v amfiteátri konajú každú 2. nedeľu v mesiaci. „Už od
skorého rána prichádzajú ľudia
nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska, Česka. K dispozícii sú krmivá pre exotické a
iné zvieratá, liečivá a vitamínové
doplnky, klietky, búdky, drobné
hlodavce, psy, králiky, holuby,
exotické vtáky, chovateľské potreby, dreviny, kvety atď. Kúpiť
sa tu dá naozaj všeličo.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

preto všetci účastníci dostali
tričká s lukostreleckým motívom a logom klubu Piccard.
Zastrieľať spolu s otcom si prišla aj takmer 9-ročná Karolínka
Kulichová a hoci jej krehli prsty,
usilovne strieľala. Páčil sa jej aj
Indián v podaní Vlada Sobotu
z Dubnice na Váhom, ktorý opäť
zaujal predovšetkým deti.
Majster Slovenska 2009 v kategórii terénna FITA, víťaz Grand
Prix a úspešný reprezentant
v Európskom pohári Peter Kollár
z bratislavského klubu Villa Diana ocenil snahu usporiadateľov:
„Do Senca chodím rád, vždy sa
tu zíde dobrá partia. Zatiaľ som
chýbal iba na jednom ročníku.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Vyrobil si
drvič lebiek
Podujatie Šíp Piccardu si už
bez Vlada Sobotu z Dubnice
nad Váhom nevedia predstaviť. Tento rok prišiel s novinkou – indiánskou zbraňou
nazývanou drvič lebiek, ktorý
sa používal na boj zblízka. Vyrobil si ho sám, inak stojí okolo 500 dolárov. Prvý raz mal
na sebe aj vlastný, obdivuhodný indiánsky odev (predtým si ho požičiaval). Len na
puzdre na nôž mal prišitých
4200 goráliek. „Syn ma volá
náčelník Slepé oko,“ smeje
sa chlap, ktorý na súťažiach
zbiera popredné umiestenia.
Dopĺňa sa so stredovekým
lukostrelcom Patrikom Febenom z Nitry.

MUDr. Emese Dobošová

c

Kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
za koalíciu: SMER - sociálna demokracia, HZDS-ĽS, HZD a Strana zelených Slovenska

Práca a politika
„Vás voliť nemôžem, veď keď sa
dáte na politiku, kto sa mi potom postará o zuby?!“ Doberala
si ma nedávno moja dlhoročná
pacientka. Odpovedala som:
„A kto sa vám stará o chrup už
roky rokúce a popri tom funguje ako poslankyňa mestského
zastupiteľstva?“ Zasmiali sme
sa a bolo jasné, že o jej voličský hlas neprídem ani v nadchádzajúcich regionálnych voľbách. Samozrejme, uchádzam
sa o voličskú priazeň všetkých
Vás, vážení Senčania. Aj tých,
ktorých osobne nepoznám.
Pre tých, ktorí ma nepoznajú
Som rodená Senčanka, vydatá, mám dve už dospelé dcéry.

28 rokov pracujem v našom
meste ako zubná lekárka. Denne sa stretávam s Vami nielen
ako s pacientmi, ale aj ako
obyvateľmi Senca. Spoznávam
tak aj Vaše ľudské a občianske
problémy a potreby súvisiace
s každodenným životom. Pomáha mi to ako poslankyni Mestského zastupiteľstva
v Senci a súčasne predsedníčke sociálnej komisie už tretie volebné obdobie. Snažím
sa počúvať o čom hovoríte,
spoznávať a riešiť Vaše starosti
a zložité životné situácie najmä
tých, ktorí v núdzi potrebujú
pomoc. Na tieto skúsenosti
chcem nadviazať po regionálnych voľbách 2009 na poste
poslankyne BSK. Urobím pri
presadzovaní Vašich záujmov,
pre lepší, krajší a spokojnejší
život v našom meste všetko, čo
bude v mojich silách.
Čo budem presadzovať
V zastupiteľstve Bratislavského
samosprávneho kraja budem
preto presadzovať:

• vybudovanie Domova sociálnych služieb pre seniorov zo
Senca a okolia,
• v partnerstve BSK, mesta
Senec a občianskeho združenia Nezábudka vybudovanie
zariadenia na pomoc rodinám
s postihnutými deťmi,
• v nadväznosti na riešenie
dopravnej infraštruktúry medzi
Sencom a Bratislavou vybudovanie cestného obchvatu mesta Senec,
• jeden deň v mesiaci zdarma
v rámci prímestskej hromadnej
dopravy,
• rozšírenie kapacity seneckého vodojemu a odkanalizovanie seneckého regiónu, resp.
rozšírenie mestskej čistiarne
odpadových vôd ako podmienky pre ďalší investičný rozvoj
Senca a skvalitňovanie životného prostredia,
• vytváranie nových študijných
odborov najmä na stredných
školách v Senci tak, aby sa
zvýšila konkurencieschopnosť
mladých ľudí na trhu práce nie-

len v Senci a okolí, ale aj napr.
v Rakúsku, ktoré o dva roky
otvorí pracovný trh.
O čo sa opieram
V Senci žijem a pracujem
prakticky celý život. Za tie roky
v poslaneckých laviciach mestského zastupiteľstva som sa
presvedčila, že dokážem skĺbiť
a zvládnuť rodinu, prácu lekárky a aj záväzky voči voličom.
Chcem rovnako ako Vy, aby sa
v Senci žilo ešte lepšie, spokojnejšie, zdravšie. To je hlavný
a jediný dôvod, prečo sa uchádzam o Vašu podporu.
Verím, že pri presadzovaní našich spoločných záujmov sa
ako dlhoročná predsedníčka
okresnej organizácie strany
SMER - SD budem môcť aj
v nasledujúcich rokoch oprieť
o pomoc a podporu rozhodujúcich politických síl v zastupiteľstve samosprávneho kraja
a v celej našej spoločnosti. Dôverujte mi aj naďalej.
Cestu poznáme, vykročme na
ňu spoločne.

Pozývam Vás na koncert DIABOLSKÝCH HUSLÍ Berkyho Mrenicu v pondelok 9. novembra o 18. hod. v MsKS, za účasti
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana, kandidáta na župana. Vstup voľný.

Zoltán Polák

Mám 45 rokov a od narodenia žijem v Senci.
Poznám veľa Senčanov, ich radosti, ale aj starosti.
Som ženatý, mám dve dospelé deti a vnučku.

O mne: Rád chodím do prírody, medzi moje záľuby patrí turistika, cestovanie a šport. Podnikám v širokom okolí v oblasti digitálnej televízie a kamerových systémov.
Zámery: V prípade úspechu vo voľbách chcem prispieť k riešeniu problémov, týkajúcich sa nášho regiónu - k zlepšeniu
spolunažívania obyvateľov, a vniesť tak viac porozumenia medzi
národy a národnosti.
45 éves vagyok. Születésem óta Szencen élek,
következésképp a szencieket jól ismerem örömeikkel
és gondjaikkal együtt. Nős vagyok, két felnőtt
gyermekem és egy unokám van.
Rólam: Szívesen töltöm szabad időmet a természetben, kedvteléseim közé tartozik a turisztika, utazás és általában a sport.
Vállalkozom, tevékenységem kiterjed a digitális televízióra és az
elektronikus biztonsági rendszerekre.
Elképzeléseim: Választási sikerem esetében szívesen részt
veszek régiónk gondjainak megoldásában, a lakosság együttélésének javításában, és azon fáradozom majd, hogy a nemzetek
és nemzetiségek jobban megértésék egymást.

Pozývam Vás na stretnutie sympatizantov,
ktoré sa bude konať 10. novembra o 15. hod.
na terase reštaurácie Maratón za účasti Bélu Bugára.
Diskutovať budeme pri guláši a dobrom vínku.

Jana Turanská
Kandidujem ako nezávislá na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja. Mám 46 rokov,
troch synov, manžela a som predsedníčkou regionálnej pobočky Top centra podnikateliek v Senci. Som diplomovaná dentálna hygienička.
MÁM SILU A ODVAHU VECI MENIŤ
Vybojovala som pre vás polikliniku, zrealizovala dve petičné akcie. Ak mi dáte
dôveru, ako poslankyňa BSK pre Vás,
občanov, môžem urobiť oveľa viac.

u

Prečo nezávislá?
Pretože členstvo v politickej strane často zväzuje ruky a dáva
jednotlivcom i „biľag“ prešľapov jej vedenia. Chcem byť vždy na
strane „zdravého rozumu“ a potrieb väčšiny občanov.
Moje priority
• Skvalitnenie a rozšírenie zdravotníckych služieb na poliklinike v Senci • Znovuobnovenie pohotovostnej služby • Podpora
osvetových a preventívnych programov v zdravotníctve, zvlášť
v oblasti ústnej hygieny • Rozbehnutie služby Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti • Skvalitnenie sociálnych služieb
pre seniorov a telesne postihnutých • Podpora kultúry v regióne
- slovenskej, maďarskej, rómskej či iných národnostných menšín
• Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry, podnikania
a cestovného ruchu • Podpora viacšportových aktivít mládeže
aj dospelých • Podpora vybudovania integrovanej dopravy

Na vaše otázky rada odpoviem
v sobotu 7. novembra od 10. hod. na námestí
pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci.

PhDr. Gabriella Németh
Kandidátka na poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja za pravicovú koalíciu: SDKÚ, KDH, SMK-MKP, OKS.
Tisztelt választópolgárok, kedves polgártársaim!

Vážení voliči, milí spoluobčania!
Ako správna lokalpatriotka milujem naše mesto Senec
a som odhodlaná urobiť všetko pre to, aby bolo čoraz
krajšie, aby sa nám tu všetkým žilo dobre.
Dňa 14. novembra budete mať možnosť vyjadriť svoju vôľu, či chcete, aby ostalo v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) všetko po starom, tak, ako sa
to zaužívalo za uplynulé štyri roky, alebo dáte šancu
našej pravicovej koalícii, aby sme navodili zmenu
v prospech obyvateľov celého regiónu. Momentálne
úradujúce zastupiteľstvo je vzdialené od problémov
občanov. Nepozná problémy vidieka, je silné iba v rovine sľubov.
Občania nevedia, s akými problémami by sa mohli na regionálnu
samosprávu obrátiť, vnímajú ju ako ďalší nepotrebný úrad, lebo sa
voči nim správa byrokraticky. Na zlepšenie kvality života obyvateľov neprijala účinné opatrenia v oblastiach, ktoré ovplyvňujú každodenný život bežného človeka: v oblasti dopravy, zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti, vzdelávania, športu atď.
Za štyri volebné obdobia v mestskom zastupiteľstve som dokázala,
že je možné zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti, byť matkou,
manželkou a zároveň pracujúcou ženou a komunálnou političkou.
Mám za sebou pevné rodinné zázemie a priateľov, ktorí ma podporujú. Cítim v sebe dostatok síl a energie bojovať za veci verejné aj na
regionálnej úrovni, kde by som rada zúročila v komunálnej politike
nadobudnuté skúsenosti.
Ak si myslíte, že dozrel čas, aby niekto počúval aj Vaše názory
a požiadavky, krúžkujte prosím na hlasovacom lístku pred mojím
menom poradové číslo 5.
Verím, že mi dáte šancu a získam Vašu dôveru!
S úctou PhDr. Gabriella Németh



Mivel lokálpatrióta vagyok, szeretem Szencet. Minden
tőlem telhetőt el akarok követni, hogy minél szebb legyen és mindenki otthon érezze magát városunkban.
November 14-én lehetőségük nyílik arra, hogy eldöntsék, maradjon-e az eddigi, régiónk számára
előnytelen politizálás, vagy a jobboldali koalíció segítségével új fejezet nyíljon a megyei önkormányzat
tevékenységében. A megye ugyanis csak igéretekben erős, de a valóságban régiónkért keveset tett. A
polgárok a megyei hivatalt bürokratikus ügyintézése
miatt fölöslegesnek tartják. A lakosság mindennapjait
érintő területek fejlesztése mint pl. a közlekedés, az egészségügy,
a szociális szolgáltatások stb. elmaradt.
Amennyiben egyetértenek velem abban, hogy eljött az ideje annak,
hogy az emberek jogos igényeit végre meghallgassa valaki, kérem
karikázzák a nevem előtt levő sorszámot - 5.
Az elmúlt 15 évben, mint városi képviselő, sikeresen össze tudtam
hangolni a közügyek intézését, anyai hivatásomat, szakmai továbbképzésemet és politikai tevékenységemet. Szilárd családi hátterem
van, barátaim, akik mellettem állnak, segítve ezzel politikai szereplésemet.
Élég erőt és elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy felvegyem
a harcot közös céljaink eléréséért, Szenc város és a régió lakosaiért. Csak önökön múlik tisztelt választópolgárok, hogy szavazataikkal a jobboldali koalíció sikeres képviselőjévé válasszanak. Ígérem,
hogy ez a csapat elszántan fogja támogatni Pozsony megye lakosságának érdekeit.
Merem remélni, hogy esélyt adnak nekem a bizonyításra és
elnyerem bizalmukat!
Tisztelettel PhDr. Németh Gabriella

