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Mestský vláčik premáva celoročne

V Senci čiastočne riešia celoročnú dopravu, skúšobne začal jazdiť mestský vláčik. (viac na str. 9)

Mesto žiada župu o polikliniku
Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na svojom mimoriadnom zasadnutí, by zaujali stanovisko k požiadavke,
získať seneckú polikliniku do
vlastníctva mesta. Po viac ako
dvojhodinovej diskusii, na ktorej bolo prítomných aj sedem
lekárov, poslanci kúpu polikliniky od Bratislavského samosprávneho kraja schválili. Za
bolo trinásť poslancov, štyria
sa hlasovania zdržali, dvaja

neboli prítomní. Dôvodom mimoriadneho zastupiteľstva bol
fakt, že BSK má zaradiť tento
bod na svoje marcové zastupiteľstvo. O budovu polikliniky
a priľahlé pozemky sa okrem
mesta usiluje aj spoločnosť
Poliklinika, s. r. o., v ktorej spoločníkmi sú lekári zo seneckej
polikliniky.
Argumenty za aj proti predniesli v korektnej atmosfére
obe strany.
(el)

foto Ján Lauko

Odsúhlasili Farské námestie
Projekt rekonštrukcie Farského námestia schválilo v týchto
dňoch ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja. Zo
štrukturálnych fondov EÚ tak
Senec získa financie na realizáciu, keď požaduje takmer
332-tis. eur (10 mil. Sk). Mesto
sa na realizácii bude podieľať
piatimi percentami. Základ
projektu tvorí úprava verejného priestranstva. Vybudujú sa
nové bezbariérové chodníky,

oddychové plochy so sedením. Celkovo sa zjednotí architektúra celého námestia a vytvorí sa atraktívna pešia zóna.
Osadia tu lavičky, dvojguľové lampy a reflektory, ktoré
osvietia kultúrnu pamiatku na
námestí. Vysadí sa nová zeleň,
dreviny. Návštevníci kostola,
fary zrekonštruovaného domu
smútku budú mať k objektom
uľahčený prístup.
(el)

Na Okrúhlom stole aj o múzeu
V novom šate predstavil Okrúhly stôl, ktorý sa konal v mestskom
kultúrnom stredisku, Gašpar Józan, poslanec mestského zastupiteľstva. Zišli sa na ňom okrem občanov nielen predstavitelia
mesta, mestskí poslanci, ale aj viacerí hostia. Primátor Karol Kvál
informoval o prioritách, ktoré si poslanci zadefinovali na začiatku svojho funkčného obdobia. Spomenul Dom smútku, ktorého
rekonštrukcia je takmer ukončená a s potešením oznámil, že sa
môže začať rekonštrukcia Farského námestia, na ktorú mesto
získalo financie z fondov Európskej únie. Hovoril aj o novej pošte
a ďalších zámeroch.
(pokračovanie na str. 5)

2

UDALOSTI

SENČAN marec 2009

Iveta Radičová aj o krásach Slovenska

Jarné
čistenie mesta
Mesto organizuje jarné upratovanie. Žiada obyvateľov, aby
sa do akcie aktívne zapojili
a umožnili tak včasný odvoz
komunálneho a iného odpadu
na riadenú skládku.
Jarné upratovanie sa uskutoční v troch etapách: I. etapa: 27. - 29. marca, II. etapa:
3. - 5. apríla, III. etapa: 17. 19. apríla
Veľkokapacitné
kontajnery
budú umiestnené na týchto
miestach:
I. etapa: 27. - 29. marca
• križovatka ulíc MoyzesovaŠafáriková • parkovisko na
ul. Fraňa Kráľa (pri Kevečte) •
sídlisko Jesenského – prechod
k VÚB • parkovisko pred Obvodným úradom v Senci - Hurbanova ul. • parkovisko pred
zdrojom na Fučíkovej ulici •
parkovisko pred amfiteátrom
na Vodnej ulici • parkovisko pri
bývalom OSP (Šamorínska ul.)
• plocha pred ZŠ na Mlynskej
ulici • plocha pri križovatke na
Letnej a Športovej ul. (starý výkup) • plocha na Liptovskej ulici • roh ulíc Slnečná a Fučíková • Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska ulica - Štefánikova
ulica • Kollárová ulica - pri výmeničke • Svätý Martin
II. etapa: 3. - 5. apríla
• sídlisko „Bautech“ • v zákrute Svätoplukovej a Hviezdoslavovej ulice • na parkovisku
(Sokolská) pri obchodnom
dome • pri telefónnej ústredni
na Košickej ulici • pri garážach
(potraviny Oľga, teraz Jednota)
na Svätoplukovej ul. • Inovecká ul. na parkovisku pri vojenskej bytovke • pri bytovke na
Žitavskej ulici • pri garážach
na Gagarinovej ulici • pri bytovke na Novomeského ulici
• pri záhradách na ul. E. B.
Lukáča • Robotnícka ulica pri
soche • Vinohradnícka ulica •
Bratislavská ulica parkovisko •
škôlka Košická a Svätoplukova ulica • cesta smerom hore
k cintorínu a na Farské námestie • Vajanského ulica - vstup
na dvor MsÚ
III. etapa: 17. - 19. apríla
• Slnečné jazerá
(r)

Iveta Radičová v spoločnosti Heleny Nemcovej a Jany Turanskej.

V duchu slovenských tradícií sa
nieslo stretnutie s kandidátkou
na prezidenta Ivetou Radičovou, ktoré v Senci zorganizovala
regionálna pobočka Top centra
podnikateliek (TCP) Slovenska,
oslavujúca prvé výročie svojho

vzniku. Ako uviedla predsedníčka pobočky Jana Turanská „sme
apolitická organizácia, ale žena
ženu podporuje. Preto vyjadrujeme podporu Ivete Radičovej
v jej kandidatúre.“ Medzi hosťami privítala o. i. aj prezidentku

Maďarskí predstavitelia
s prezidentskou kandidátkou

TCP Elvíru Chadimovú. A keďže
súčasťou príjemného večera,
na ktorom sa zišlo množstvo
priaznivcov Ivety Radičovej, bol
aj krst malej publikácie Ukážem
Ti Slovensko (krstilo sa Tatranským čajom), veľa sa hovorilo
o Slovensku a jeho krásach. Autorka Gabriela Revická, členka
TCP v Senci, predstavila vo svojom dielku známe aj menej známe lokality Slovenska. Prítomní
sa dozvedeli, že I. Radičová
ho prechodila krížom-krážom,
že zbožňuje zjazdové lyžovanie a hostí si najradšej pozýva
domov. Dotkla sa aj závažných
tém – úrovne služieb vo Vysokých Tatrách, (ne)hospodárenia
so slovenskou guľatinou, krajinotvorby aj poľnohospodárstva,
ale i problémov živnostníkov.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Pozvánka

SDKÚ-DS vás pozýva na verejnú diskusiu s vami, obyvateľmi
Na výročnú schôdzu seneckej Základnej organizácie Strany maSenca. Uskutoční sa 31. marca
ďarskej koalície zavítala kandidátka SMK-SDKÚ-KDH na prezidenta
(utorok) o 18. hod. v Kultúrnom
Slovenskej republiky Iveta Radičová. Privítal ju predseda seneckej
dome v Senci za účasti predseZO SMK, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a mestdu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurinského zastupiteľstva Rezső Duray. Na stretnutí sa o. i. zúčastnil
du a ďalších poslancov Národposlanec Národnej rady za SMK Gyula Bárdos, podpredseda BSK
nej rady za SDKÚ-DS. Tešíme sa
a mestského zastupiteľstva Gábor Agárdy, niekdajší veľvyslanec SR
na stretnutie s vami.
v Turecku Győző Bauer, bývalý veľvyslanec SR vo Švédsku a kandidát SMK za poslanca Európskeho parlamentu Alajos Mészáros,
HĽADÁTE UBYTOVANIE
viceprimátorka mesta Senec Helena Nemcová, ako aj poslanci MsZ
PRE SVOJICH
za SMK Gabriella Németh, Mikuláš Bertók a Rudolf Galambos. Iveta
PRACOVNÍKOV?
Radičová poukázala aj na dôležitosť vzdelávania sa v materinskom
Ponúkame krátkodobé
jazyku, ďalej prízvukovala svoje predstavy o smerovaní hospodári dlhodobé ubytovanie
skeho a sociálneho života SR. Vyzdvihla, že Slovensko je moderná
v
apartmánoch určených
vyspelá krajina a ak všetci obyvatelia budú konať spoločne, v buaž pre 4 osoby.
dúcnosti môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Mgr. Béla Susla

Už od 5 eur/osoba/noc

Krok k väčšej čistote mesta
Mesto zakúpilo nové viacúčelové vozidlo Bucher. Urobilo ďalší
krok k väčšej čistote ulíc a chodníkov. Vozidlo má tri nadstavby,
ktoré sa dajú využiť na letnú
údržbu - polievanie vozovky, ale
aj na polievanie hadicou, počas

zimnej údržby predná radlica
slúži na odhŕňanie snehu, vzadu sa nachádza sypač, ktorý sa
využije pre posypový materiál.
Vozidlo má aj valník na prevoz
rôzneho materiálu.
(el), foto mestská polícia

Apartmán pozostáva z dvoch
miestností a je vybavený
sociálnym zariadením,
kuchynkou, TV a chladničkou

Kontakt: Holiday Village,
Slnečné jazerá - sever,
903 01 Senec
tel.: 02/4591 5109,
recepcia@hv.sk,
www.hv.sk

Zdravé zuby
Zdravé zuby bez kazu
a parodontitídy zabezpečí
profesionálna dentálna
hygiena.
Šetrí čas i peniaze!
Lichnerova 23, Senec
02/2020 2031, 0904 711 141
www.zdravyusmevplus.sk
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Výtržničky
poškodili rínu

Pod lupou
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Zlodeji v Tescu

Tri dievčatá rozkopali 27. februára o 23.30 hod. rínu na dome
na Štúrovej ulici. Po telefonickom ozname hliadka mestskej
polície zadržala pri hoteli Amur
na Slnečných jazerách juh tri
výtržničky, ktoré sa pod tlakom
dôkazov priznali a s poškodeným sa na mieste dohodli na
náhrade škody. Mladé dámy
(Dana F., 19 rokov, Svätý Martin, Štefánia E., 16 rokov, Senec, Denisa Z., 13. rokov, Senec) si svoj čin asi vryjú hlboko
do pamäti. Utŕžili nielen hanbu,
ale aj blokové pokuty. Okrem
Denisy Z. pre nízky vek.

Do dvora patriaceho OD Tesco
v Senci sa v noci na 19. februára vlámal neznámy zlodej.
Odcudzil 30 pivných prepraviek so 600 prázdnymi fľašami,
čím spôsobil škodu vo výške
331,94 eur (10-tis. Sk)

Vlámal sa do auta
Neznámy páchateľ v čase okolo 7.15 hod. dňa 18. februára
na Kollárovej ul. v areáli materskej školy na osobnom motorovom vozidle zn. VW Golf
rozbil okno na predných dverách a ukradol kabelku spolu
s obsahom. Poškodenej žene
spôsobil celkovú škodu 350
Hlaváč: „Veľkú časť priestup- eur (10500 Sk).
kov sme riešili dohovorom,
v prípadoch, keď vodiči od- Lúpežné prepadnutie
mietli pokutu zaplatiť, priestup- Vyšetrovateľ úradu justičnej
ky sme odstúpili na dopravný a kriminálnej polície začal
inšpektorát.“ Jedna žena odiš- trestné stíhanie vo veci lúpeže,
la aj s „papučou“, pretože si ju ktorej sa dopustili neznámi pánevšimla. Poškodila si auto... chatelia. V čase okolo 20. hod.
Niektorí vodiči si myslia, že dňa 15. februára na ul. Kolláruka zákona nesiaha až pred rova na neosvetlenom miesobchodné domy. Omyl, viace- te poškodeného strhli k zemi
rí už pocítili, čo je to zaplatiť a okradli ho. Spôsobili mu škopokutu, keď stáli tam, kde im du vo výške 100 eur (3-tis. Sk).
to značky či vyznačené plo- Zranenia neutrpel.
chy nedovoľujú. A nadávali samozrejme na policajtov...
Okradol ho

Policajti rozdávajú pokuty aj „papuče“

Mestskí policajti pravidelne
kontrolujú parkovanie vozidiel
tam, kde sú zákazové znač-

OZNAM
Sociálne oddelenie
Mestského úradu v Senci
organizuje

ZBIERKU OBNOSENÉHO
ŠATSTVA
pre sociálne slabšie rodiny mesta v dňoch od 30. marca - do
3. apríla v spoločenskej miestnosti Správy cestovného ruchu
Senec, na južnej strane Slnečných jazier (oproti hotelu Amur),
v čase od 10. do 18. hod. Záujemcovia si môžu prísť vyberať
ošatenie v uvedenom termíne.

Poďakovanie
Ďakujem vedúcej pošty v Senci
Helene Kajošovej za ústretovosť
a milý profesionálny prístup pri
vybavovaní rôznych záležitostí.
Daniel Horváth, Senec

ky. Po tom
ako vstúpil
do platnosti
nový zákon o
cestnej premávke, účinný od 1. februára, 64 vozidlám nasadili technický
prostriedok
na zabránenie odjazdu
(papuču) a
uložili pokuty
vo výške od päť do 50 eur. Náčelník mestskej polície Ľuboš

(el)

V predajni TESCO v Senci vo
večerných hodinách neznámy
zlodej ukradol poškodenému
mužovi z vnútorného vrecka
saka peňaženku s finančnou
hotovosťou. Spôsobil mu tak
škodu 175 eur (takmer 5300
Sk).

Jablkáreň Dodofruct
(v uličke pri Nostalgii)

Jablká
vlastnej produkcie,
rôzne druhy
od 0,17 €/kg (5,12 Sk)
Pon. - pia.: 14. do 18. hod
Sobota: 8. do 12. hod.
Uzávierka aprílového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 27. marca.
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Ad: Quo vadis, synangóga?
(Reakcia na článok z februárového čísla mestských novín Senčan)
V prvom rade je potrebné
zdôrazniť, že projekt rekonštrukcie synagógy v Senci
nie je mernou jednotkou
vzťahu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho
predstaviteľov k seneckému
retgiónu a nemá veľa spoločného ani s veľkorysosťou
poslancov
zastupiteľstva
BSK.
Kvôli záchrane tejto národnej
kultúrnej pamiatky (NKP) už
v marci 2005 podpísal Bratislavský samosprávny kraj
nájomnú zmluvu s Ústredným zväzom Židovských obcí
v SR ako vlastníkom objektu,
s cieľom synagógu obnoviť,
zrekonštruovať a zachrániť ju
pre budúce generácie. Vzápätí na to prostredníctvom Regionálnej rozvojovej agentúry

Senec - Pezinok zabezpečil
vypracovanie
projektovej
(technickej) dokumentácie (r.
2006) ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho postupu.
Tento krok sa zrealizoval zo
štrukturálnych fondov v celkovej sume 76,3-tis. eur, z ktorej
šesť percent zabezpečil kraj z
vlastného rozpočtu.
Nasledoval projekt „Vybudovanie prvého spoločného
cezhraničného
kultúrno-turistického klastra – Klaster
Kryštál“ (r. 2008), ktorý má byť
pokračovaním celého zámeru a má okrem takpovediac
obsahovej časti, hovoriacej
o aktivitách, ktoré by sa tu
mohli vyvíjať, aj časť investičnú, t. j. smerujúcu k samotnej rekonštrukcii synagógy
(a buďme úprimní - aj napriek
tomu, že náš región nemá pri-

veľkú možnosť čerpať z eurofondov prostriedky na investičné akcie...). Monitorovací
výbor okrem toho, že požaduje zmenu spolufinancovania
projektu z 5 na 30 percent (čo
je veľmi významný a závažný
rozdiel), vrátil projekt kraju na
prepracovanie práve v tomto
duchu a odporučil rozdeliť ho
na dva samostatné projekty jeden na renováciu historickej
budovy synagógy a druhý na
realizáciu infopavilónu a súvisiace aktivity. A vyslovil aj ďalšie pripomienky.
V súčasnosti odborníci pracujú na zapracovaní pripomienok monitorovacieho výboru
a ako prisľúbil predseda BSK
Vladimír Bajan, projekt následne opäť predloží do zastupiteľstva. Faktom ostáva,
že výzva, v duchu ktorej je

možné takýto projekt predložiť v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko,
bude vypísaná aj s termínom
do konca júna 2009. Väčší
prospech bude mať synagóga, Senec aj kraj z kvalitne
pripraveného a pravdepodobne úspešného projektu,
ako z neúplného projektu
s menšou mierou pravdepodobnosti úspechu. Na mysli
treba mať aj dopady hospodárskej krízy na financovanie
aktivít kraja. Celkový rozpočet
investičných nákladov projektu je 1,7 mil. eur, čo pri všetkej
vôli nemôže byť financované
z rozpočtu BSK. Preto kraj hľadá iné zdroje, ako je napríklad
cezhraničná spolupráca. Očakávame aj výraznejšiu zaangažovanosť mesta Senec do
tohto projektu.
(bsk)
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Na Okrúhlom stole aj o vznikajúcom múzeu
(dokončenie zo str. 1)

„Zanedlho začneme búrať starú poštu, na
tejto ploche vybudujeme parkovisko, ktoré chceme dať do užívania do začiatku letnej turistickej sezóny. V prioritách máme
aj vybudovanie okružnej križovatky pred
poštou. S tým súvisí i zjednosmernenie
ulice od pošty po Lidl, vznikli by tak ďalšie parkovacie miesta. Je to však štátna
cesta, a zatiaľ žiadna takáto cesta na Slovensku nie je jednosmerná. Pracujeme
na tom, veríme, že sa to podarí.“
Prítomných zaujali aj informácie o zriadení múzea v Senci, pre ktoré mesto našlo
vhodné priestory v historickom Tureckom
dome, kde sa v súčasnosti dokončuje
rekonštrukcia interiéru. Ako uviedol doc.
Peter Fedor, jeden z realizátorov tohto zámeru, sú to vysnívané priestory. Múzeum
bude mať mestskú až regionálnu pôsobnosť, zahŕňať má nielen prírodu, ale i históriu, obyvateľov mesta a regiónu. Bude
slúžiť aj na výchovné a študijné účely,
konať sa tu majú besedy, sympózia, i vedecká činnosť. „Rátame s tým, že tu bude

Večierka na Lichnerovej 2,
každý deň do 22. hod.

Darčekové koše dodané
na objednávku do 1 hod.

prírodovedná, archeologická, historická
aj etnografická expozícia. Múzeum chceme otvoriť na jeseň tohto roku.“ Doc. Fedor zároveň vyzval občanov, ak majú
doma nejaké exponáty, aby ich múzeu
zapožičali. Na Okrúhlom stole predstavil
činnosť Obvodného úradu životného prostredia v Senci Dr. Martin Doboš. Spomenul nebývalú investičnú výstavbu v Senci
a jeho okolí, ale aj tienisté stránky takéhoto rozvoja, keď – predovšetkým v okolí
Senca - kapacitne nestačí kanalizácia
a vodovod. S tým súvisia aj problémy
s kolaudáciami novostavieb. Informoval
aj o odpadovom hospodárstve.
Prítomní si vypočuli aj informácie o trestnej činnosti, keď najrozšírenejšia je majetková trestná činnosť – krádeže motorových vozidiel a vlámania do vozidiel.
Primátor a poslanci reagovali v diskusii
o. i. aj na problém zrušenia pohotovosti
a zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby
sa do Senca pohotovosť na poliklinike
vrátila.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Profesionálne výkony
mladých majstrov
Pekný hodinový koncert vážnej hudby si mohli návštevníci vypočuť v koncertnej sále
Labyrint Centra. Predstavili
sa traja umelci - bývalá žiačka
ZUŠ v Senci Michaela Škriečková (violončelo), Milan Nikolič
(husle), obaja sú poslucháčmi
Univerzity Graz, a Martin Košťál (klavír), poslucháč VŠMU
Bratislava, učil aj v ZUŠ. Klavírny sprievod mala Mgr. art.
Ilona Takáčová.
V sále sa zišlo viac ako 60 poslucháčov, ktorí ocenili kvalitné výkony. Podľa odborníkov
by obstáli aj na Brislavských
hudobných slávnostiach.

Zaujal technicky disponovaný M. Nikolič, predvádzajúc
náročné skladby, presvedčivo a vyrovnane pôsobila aj M.
Škriečková, M. Košťál si veľmi
dobre poradil s technicky náročným partom. Korepetítorka
I. Takácsová bola ako vždy vynikajúca. Aj napriek tomu, že
mala veľmi málo času na súhru s hudobníkmi.
Pozvánka: Koncerty vážnej
hudby sa v Labyrint Centre
konajú každú poslednú nedeľu v mesiaci.

(el), foto Ján Lauko

Ilona Takácsová exceluje aj v kaviarni
Ilonu Takácsovú, výbornú klaviristku, si môžete vypočuť každý
piatok od 20. do 23. hod. v Piano Café na Lichnerovej ulici. Započúvať sa môžete do jej evergreenov, jazzu či chytľavej muzikálovej hudby.

Maľba, grafika aj samorasty
Na vernisáži výstav sa 4. marca v galérii Labyrint Centra
predstavili dvaja mladí vystavovatelia Mária Kameniarová
so svojou maľbou a grafikou a
Michal Hlubovič, ktorý zbiera
samorasty. Michal je pôvodne
rybár, má veľmi rád prírodu,
drevo. Ako sám vraví, je umenie nájsť a vidieť také drevo,
z ktorého sa dá urobiť samorast. Pritom príroda vie vytvoriť naozaj skvostné dielka. On
ich nachádza v riekach, lese.
Časť svojich vystavovaných
samorastov získal od iných.
Mária pôsobí citlivo, tak aj
vníma okolitý svet. Pri svojej

tvorbe je fascinovaná ľudským
telom, dušou, myšlienkami.
Dominuje u nej pohľad ženy.
Vystavuje svoje najnovšie diela, aj staršie grafiky.
(el), foto Ján Lauko
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Janka, prvá na Slovensku
Bála sa, že zabudne text, aj
jej bolo zle. Predsa len, viackrát jej ho menili, skracovali.
A trval deväť minút. Napokon
siedmačka na ZŠ Mlynská
Janka Beňušková svoj prednes zvládla bravúrne a zvíťazila v celoslovenskom kole prednesu povestí Šaliansky Maťko.
Ide o úspech v tejto oblasti
v Senci ojedinelý.
Povesť Mocný sluha od Milana
Húževku jej sadla. Pekný výkon ocenila aj predsedníčka
poroty Ida Rapaičová, Janka
celú porotu nadchla aj pobavila. Rovnako publikum. Veď
ktože to videl, aby mladý muž,
keď chcel byť mocný, jedol
raky! I. Rapaičová H. Čajkovej
napísala sms-ku: Blahoželám,
Janka bola skvelá, skutočne
hodná titulu najlepšia t. r. na
Slovensku!
Na súťaž ju pripravovala Helena Čajková zo ZUŠ Fándlyho a triedna učiteľka na ZŠ
Mlynská Dana Wodzinská. H.

Čajková bola výsledkom unesená, brala ho ako satisfakciu.
A Janku vychválila, že sa s ňou
veľmi dobre pracuje. „Chodí ku
mne od duhej triedy. Tento rok
jej kategória mala mimoriadne
vysokú úroveň.“
Janka má k próze väčší vzťah
ako k poézii, tá ju až tak nebaví. A čím sa dokáže motivovať,
čo ju upokojí? „Na súťaži som
mala som so sebou plyšovú
ovečku, ktorú som dostala na
Vianoce. Nosím ju aj na tanečné súťaže.“
Akoby toho nemala dosť, tancuje latinsko-americké tance
v bratislavskom Interklube.
Dokonca v skupinovej formácii v celoslovenskej súťaži
zvíťazila. Aby všetko stíhala,
učí sa do noci. Na vysvedčení
ešte dvojku nemala. Pretože
aj jej mamina vraví, že v prvom rade je škola, až potom
krúžky. Janka si jej slová berie
k srdcu a zatiaľ všetko zvláda.

Knižná nedeľa,
deň odpúšťania
Deň otvorených dverí v mestskej knižnici v mestskom kultúrnom stredisku sa koná 29.
marca od 10. do 17. hod. Čakáme všetkých našich čitateľov,
aj tých, ktorí sa nimi ešte len
chcú stať. Zápis do knižnice
bude bez poplatku.
Táto nedeľa bude aj Dňom odpúšťania pre tých, ktorí dostali
upomienku a prekročili výpožičnú lehotu. Za omeškané
vrátenie kníh nebudeme nič
účtovať.
Na našich najmenších, väčších
i dospelých návštevníkov čakajú zaujímavé pestré podujatia.
(mp)

Rozprávkové utorky

Mestská knižnica organizuje
každý týždeň od 15. do 16. hod.
Rozprávkový utorok s babkou.
Hodinové čítanie v knižnici deti
zaujali a postupne ich pribúda.
Čítajú sa rozprávky pre pred(el), foto Ján Lauko školákov a prváčikov.
(r)

Nikola, školská ombudsmanka
„Každá škola by mala mať
svojho detského ombudsmana, zameraného na ochranu
práv detí. Aby sa žiaci mali na
koho obrátiť. Predsa len, rovesníkovi sa zdôveria skôr so
svojimi problémami, ktoré sa
týkajú práve ich spoločného
prostredia, vzťahov. A v škole
je veľa situácií, keď slabšiemu, aj šikanovanému žiakovi
treba pomôcť,“ vraví Tomombudsmanka Nikola Revická
a dodáva: „Mojou úlohou je
šíriť osvetu, sprostredkúvať
kontakt s Kanceláriou verejného ochrancu práv.“ Do tejto pozície ju zvolili študenti
Gymnázia L. Novomeského
na Tomášikovej ul. v Bratislave (v Senci Nikola chodila
na základnú školu Tajovského). Preto má ombudsmanka
predponu Tom. Študenti volili
elektronicky, prostredníctvom
školskej stránky. Úlohou kandidátov bolo napísať esej na
tému „Prečo by som sa chcel
stať
Tomombudsmanom?“

Koordinátorkou projektu na
tomto gymnáziu je Nikolina
triedna profesorka Mgr. Andrea Katunská.
Vyberáme časť z Nikolinej eseje: „Školský ombudsman má
byť študent, ktorého úlohou je
pomáhať ostatným študentom
pri riešení problému, s ktorým
si nevedia rady. Na našej škole
študujeme dobrovoľne, tak nepotláčajme svoje ja, svoju jedinečnosť a svoje ľudské práva.
Tie nám nevezme nikto, len
občas treba niekoho, kto nás s
nimi oboznámi a usmerní nás
k riešeniu. Nenechávajme veci
len tak plynúť donekonečna,
oni budú gradovať a zväčšovať sa ako snehová guľa, ktorá
sa valí dolu z kopca a naberá
ďalšie a ďalšie snehové vločky. No raz buď niekoho prevalcuje alebo sa rozbije. Ktorú
možnosť si vyberiete vy? Prišla
som k záclone, odkiaľ ma celý
čas sledoval chrobák a dával
mi inšpiráciu. Všetci majú radi
slobodu. Dokonca aj tí, ktorí

nám ju chcú vziať. Aj
chrobáky. Vzala som
servítku, usmiala sa
na neho a vypustila
ho na slobodu. Slobodu mne, slobodu
tebe. Áno, preto
chcem byť vašu ombudsmankou.“
Nikola bola sama
svedkom psychického šikanovania.
„Išlo o zhadzovanie
a zosmiešňovanie
slabších jednotlivcov.
Sebavedomí
jednotlivci si aj takto umocňujú svoje
ego. Veľa detí však nevie, že
majú nejaké práva. Napríklad
právo na slobodu prejavu,
právo na dôstojnosť, ale aj na
ochranu pred zasahovaním
do súkromia, či právo sa hrať.
Chcem, aby sa nebáli za seba
bojovať. Na druhej strane však
niektorí študenti si neuvedomujú, že s právami sú spojené
aj povinnosti.“

Tomombudsmanka vraví, že
momentálne sa nachádza
v štádiu budovania si dôvery študentov. A zrejme prostredníctvom webovej stránky
sa bude snažiť svoje aktivity
rozbehnúť. Konštatuje však,
že „vyvinúť iniciatívu musia aj
študenti. Ja im do súkromia
zasahovať nemôžem. “
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Muž za (dirigentským) pultom
Dlhotrvajúci potlesk sprevádzal záver vydarenej akcie,
ktorá sa konala v Labyrint
Centre seneckého kultúrneho domu na Deň žien.
V príjemnej a vtipnej atmosfére
sa besedovalo o knihe dirigenta Mgr. art. Zdeňka Macháčka
Muž za (dirigentským) pultom.
Moderátor, herec Juraj Sarvaš
úžasne dotvoril atmosféru,
keď nezabudol zablahoželať
ženám a daroval im aj krásne Smrekove verše. Dirigent
si pozval svojich priateľov a tí
svojím umením chytili srdcia
prítomných. Spievali sólisti
opery SND Dušan Jariabek
a Eva Šeniglová. Zdeněk Macháček si zaspomínal na slávnu éru, na známe osobnosti,
na život. A hoci má 81 rokov,
raz do mesiaca diriguje v košickom divadle.
Kniha Muž za (dirigentským)

Zdeněk Macháček počas autogramiády. Potešil ho záujem Lucie
Szabovej, ktorá študuje operný spev, a rád sa s ňou zoznámil.
Foto Ján Lauko

pultom prezentuje dlhoročnú
profesionálnu dráhu tohto dirigenta, skladateľa a pedagóga
žijúceho v Senci. Je rodákom
z Brna a jeho umelecká činnosť sa spája so spevoherným
súborom divadla Nová scéna,
kde nastúpil v roku 1957 na
post šéfdirigenta a zostal tam
takmer štyridsať rokov. Spolu
s kolegami Bedřichom Kramosilom a Borisom Slovákom
vytvorili množstvo inscenácií,
sú zakladateľmi a protagonistami operetného žánru na
Slovensku. Známy dirigent sa
však venuje aj piesňam pre
deti a detskému hudobnému
divadlu.
Ako pedagóg pôsobil aj na
bratislavskej VŠMU, kde vyučoval dirigovanie operety
a muzikálu. Počas svojej kariéry získal viaceré významné
ocenenia.
(el)

Zničený kraj cesty na Vinohradníckej ul., kde hrozilo, že sa cesta
prepadne, dávalo mesto v uplynulých dňoch do poriadku. V kanáli
sa nachádzalo množstvo plastových fliaš, ktoré ho upchávali. Možno aj preto došlo k poškodeniu cesty. Kanál akoby niektorí okoloidúci považovali za smetisko. Kto ich zastaví?! (r), foto Ján Lauko

OZNÁMENIE

Organizujeme psychologické vyšetrenie pre vodičov
u akreditovaného psychológa, odbor dopravy.
Skupiny B, C, C-E, D (taxi a iné).
Cena na osobu: 65 eur.
Kontakt: pán Nagy, 0903 405 214

FELHÍVAS

Psichológiai vizsgálatot szervezek hivatásas soforok
számara, egyének vagy csoportok részere
B, C, C-E, D (taxi...) kategóriába.
Ár: személyenként 65 eur.
Tel. szám: 0903 405 214
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Mestský vláčik premáva celoročne
Mesto Senec spustilo celoročnú vyhliadkovú dopravu a tak
čiastočne supluje chýbajúcu
mestskú hromadnú dopravu.
Na dvoch okruhoch premáva
mestský vláčik, ktorý je známy
z letnej turistickej sezóny. Má
tri vozne a bezplatne prepraví
minimálne 36 ľudí. Mesto tak
pomáha predovšetkým starším
občanom a tým, ktorí bývajú
ďalej od centra.
Vláčik má benzínový motor,
okná sú zabezpečené plexis-

klom a fóliou. Premáva počas
pracovných dní od 6. do 18.
hod., v sobotu od 8. do 14.
hod. po dvoch okruhoch (jeden
má jedenásť zastávok, druhý
osem). Na každej zastávke je
grafikon s odchodmi. Oba okru-

hy sa začínajú a končia na autobusovej stanici na Šafárikovej
ul., kde má vláčik desaťminútovú prestávku. Vláčik okrem iného obchádza obchodné centrá,
prechádza aj cez pešiu zónu,
stojí i pri železničnej stanici.

Poznámka Výrastkovia robia problémy
Mestský vláčik len nedávno začal premávať a už sa objavujú problémy.
Skupiny výrastkov sa nevedia vpratať do kože a dlhé chvíle si krátia vozením sa v zadnom vozni. Popíjajú, fajčia, sú agresívni. Na zásah šoféra
reagujú slovami, či chce dôjsť k úrazu... Majitelia vláčika sa obávajú, že
ho poškodia. Ak sa nezmení situácia, vláčik môže byť minulosťou...

Prevádzkuje ho spoločnosť Holiday Village, s ktorou má mesto
uzavretú zmluvu. Túto službu si
objednalo dodávateľsky a náklady hradí z mestského rozpočtu.
Zatiaľ premáva len jeden vláčik.
Ak sa mesto dohodne s logistickými centrami a obchodnými
domami na finančnej spolupráci, nasadí aj druhý, ktorý by
chodil i do vzdialenejších okrajových častí mesta.
Eva Lauková

10

SENČAN marec 2009
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Dvaja šťastlivci vo Fínsku

Sme dvaja šťastlivci z našej
Strednej odbornej školy v Senci: Kristína Farkašová a Ladislav
Fernyák, žiaci odboru škola
podnikania, ktorí sme sa mohli
zapojiť do projektu Leonardo da
Vinci (LDV), Mobility, s názvom
„Priestor Európskej Únie v Nemecku, Fínsku a Bulharsku pre
odbornú prípravu slovenských
žiakov“. Takmer trojtýždňovú
stáž vo firmách mesta Lappeenranta vo Fínsku sme ukončili
8. februára.
V Lappeenrante na nás čakal
fínsky učiteľ Olli-Pekka Toukola, ktorého som mala možnosť
spoznať už minulý rok, keď

vyučoval Business English na
našej SOŠ. Fínska firma, v ktorej som pracovala, sa volala
FAZER. Má dlhoročnú tradíciu
a zaoberá sa výrobou cukríkov
a čokolád. Prvý deň som sa zoznámila s manažérkou Anne Kiviniemi, ktorá sa o mňa po celý
čas nesmierne dobre starala.
Individuálny pracovný program
stáže bol mojím určujúcim vodidlom, aby som získala cenné
informácie o vedení podniku
vo fínskom štýle, o marketingu,
manažmente, o vývoji nových
ingrediencií do výrobkov, distribúcii výrobkov, o kvalifikovanosti a zložení zamestnancov,
účtovných systémoch, interných softwéroch, ako aj čiastočne odlišných pravidlách Business správania v severskom
štýle. Pracovala som so všetkými dostupnými materiálmi
a strašne ma to bavilo. Nemôžem si pomôcť :-).
Komunikovala som v anglickom
jazyku, čoho som sa obávala,

no angličtina vo fínskom podaní
bola jasne zrozumiteľná. Vo firme som sa zoznámila s mnohými príjemnými ľuďmi.
Zúčastnili sme sa aj na hodinách
v škole Etela-Karjalan-Amatiopisto, našej prijímajúcej organizácii. Má viacero odborov,
ale všetky sú s ekonomickým
zameraním. Počas hodín sme
aj my dostali učebný materiál,
aby sme mohli pracovať ako ostatní žiaci. No a pojem „školská
jedáleň“ tu nadobudol iný rozmer. Prestávky boli dostatočne
dlhé na to, aby sme mali čas sa
najesť a napiť. Na tejto škole to
bolo úplne geniálne, rada by
som tam bola zostala.
Vo voľnom čase sme sa prechádzali po meste a objavovali sme
stále niečo nové. Napríklad zamrznuté jazero plné ľudí, ktorí sa
korčuľovali alebo lyžovali. A boli
sme aj na hokejovom zápase.
No predstavte si, v živote som
nebola na hokeji! V historickej
časti mestečka sme objavili ma-

ličkú čajovňu, ktorá pripomínala izbičku našich starých mám,
plnú koláčikov a horúceho čaju.
Fíni si potrpia na sladkosti,
a celkovo na kvalitnú a zdravú
stravu, mastné a slané jedlá nemajú miesto v jedálničku.
Čo povedať na záver? Som nadmieru spokojná, že som mala
možnosť zúčastniť sa na tejto
stáži. Získali sme certifikáty
o absolvovaní, no SOŠ Senec
nám ešte zabezpečí dokument
Europass Mobilita, ktorý má
platnosť v celej Európe. Bude
reálnym osvedčením skúseností, ktoré sme v odbornej oblasti
získali.
Ďakujem, že SOŠ Senec pripravuje projekty, ktoré umožňujú
nám, žiakom odborných škôl,
dokázať, že máme vedomosti
a jazykové schopnosti na úrovni zahraničných škôl. Najväčšie
poďakovanie patrí Európskej
únií, ktorá stáž financovala.
Kristína Farkašová,
študentka SOŠ Senec

Seneckí študenti v medzinárodnom projekte
Stredná odborná škola Senec
(SOŠ) už po tretíkrát dostala
finančnú podporu od Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania, pracovať na projekte Comenius.
Jeho názov je „Sociálny marketing pre organizácie zaoberajúce sa ochranou životného
prostredia“. Má
zaktivizovať
bežného občana, aby sa začal
seriózne zamýšľať nad problémami životného prostredia.
Študenti pod vedením učiteľov
vytvárajú marketingovú stratégiu pre neziskové organizácie.
Do projektu sú zapojené okrem
SOŠ Senec aj odborné školy
z Bulharska, Turecka a Nemecka. Na SOŠ v Senci v projekte
pracujú študenti z odboru škola
podnikania.
Začiatkom februára sa konalo
projektové stretnutie v nemeckom meste Giessen, na ktorom
sa zúčastnili aj študenti SOŠ
pod vedením pedagogických
pracovníkov. V rámci prezentácií mali možnosť vidieť kvalitné
študentské práce zo všetkých
zúčastnených krajín. Slovenskí študenti si pripravili tri pre-

Horný rad zľava: Monika Mikuliková, Lenka Póšová, Michaela
Poláčková, dolný rad: Ing. Monika Rybová, Ing. Helena Medovarská
- garant za ekonomické predmety.

„Monťák“ už štvrtý raz premenovali
Kde nájdete SOŠ Senec? Je to už štvrtýkrát premenovaná škola
na Kysuckej ul., no stále s tým istým dobrým kreditom, týkajúceho
sa práce na medzinárodných projektoch, podporujúcich odborný
a jazykový rast jej žiakov. Takže ak ste si spomenuli, že vaša dcéra
alebo syn navštevovali kedysi „Stredné odborné učilište strojárske“,
alebo „Strednú školu podnikania“, alebo ešte pred rokom „Združenú strednú školu“, ste na správnej adrese. Ak by však ani to niektorým nehovorilo vôbec nič, tak posledná pomôcka je, „Monťák“,
„Montostroj“. Po jeho chodbách kráčali študenti od roku 1994.

zentácie - Monika Mikulíková:
„Problémy životného prostredia
- dôvody znečistenia ovzdušia,
pôdy a vody, a dopad ich znečistenia na našu planétu“, Lenka Póšová: „Čo je to nezisková
organizácia?
Charakteristika
neziskových organizácií na Slovensku“, Michaela Poláčková:
„Organizácia Green Peace na
Slovensku, ako naša zvolená
nezisková organizácia“. Zmyslom projektu, okrem ochrany
životného prostredia, je dávať
šance nielen výborným, odborne a jazykovo fundovaným žiakom, ale aj žiakom so slabšími
študijnými výsledkami. Vidia,
aké sú možnosti v rámci Európy v oblasti zamestnanosti,
ak ukončia štúdium s dobrým
prospechom.
Počas projektového stretnutia
sa konali odborné dielne v anglickom jazyku. Súčasťou boli
aj rokovania s partnermi projektu Leonardo da Vinci o ďalšej spolupráci. Cesta sa mohla
uskutočniť vďaka finančnej podpore Európskeho spoločenstva
a podpore vedenia SOŠ Senec.
Ing. Monika Rybová, koordinátorka projektu, SOŠ Senec
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Viac vystavovateľov, vyššia kvalita vín
Seneckí záhradkári ani tento rok nesklamali a tradíciu
neporušili. Preto sa 1. marca
konal už 32. ročník výstavy
vín, na ktorej sa zúčastňuje
čoraz viac vystavovateľov, ponúkajúcich stále vyššiu kvalitu
vín. Tentoraz prijali 257 vzoriek. Vzhľadom na veľmi veľký
počet vzoriek a obmedzené
priestory, nebolo možné prijať
vzorky od všetkých záujemcov, ktorí sa chceli zúčastniť.
Pre objektívne hodnotenie
prijatých vzoriek bolo treba
stanoviť až päť degustačných
komisií. Vína sa posudzovali
senzoricky, podľa vinárskych
zásad OIV systémom.
Vytrvalú a neúnavnú prácu

s hroznom, z ktorého sa správnym odborným spracovaním
stával postupne kráľovský
mok, prezentovali na výstave
vinári z Bernolákova, Devína,
Pezinka, Čataja, Častej, Ivanky pri Bratislave, Jablonca,
Modry, Modry-Kráľovej, Rače,
Svätého Jura, Šamorína, Šenkvíc, Veľkého Bielu, Veľkého
Grobu, Vajnor, Viničného, Vinosadov
Organizátori odovzdali šestnásť zlatých medailí, 53 strieborných a 152 bronzových.
Šampióni - biele akostné
víno: Veltlínske zelené (Ing.
Ján Vršek, Vinosady), červené akostné víno: Cabernet
Sauvignon (Vinka, s. r. o., PD

Jablonec), ríbezľové vína:
Dezertné ríbezľové víno (Ing.
Vladimír Valenta, Vajnory),
najlepšie hodnotené senecké víno: Svätovavrinecké
(Ladislav Katona), najvyššie
bodovo hodnotené víno: Dezertné ríbezľové víno (Ing. V.
Valenta, Vajnory), najlepší
vystavovateľ: Martin Pomfy,
Mavin, s. r. o., Vinosady.
Výstava sa konala v ZŠ Tajovského zásluhou členov organizačného výboru ZO SZZ
6-13 Senec, vinárov zo Senca,
mesta a sponzorskej pomoci firiem, bez ktorých by sa
nemohli odovzdať hodnotné
ceny víťazom.
(ap)

Ocenenia za
vzácny dar
Na výročnej členskej schôdzi
miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža v Senci udelili
plakety za viacnásobné darovanie krvi.
Najcennejšiu plaketu MUDr.
Kňazovického za 100 odberov
získal Ján Kostka.
Zlatú plaketu prof. Janského si
prevzala Eva Vrbiarová, striebornú Imrich Bohony, Ivana Paráková, Anna Skácelová, Edita
Slobodová, Miroslava Stránska
a Mikuláš Kamenár a bronzovú
Edita Antalová, Jaroslav Obcovič, Erika Rajtová, Martin Takáč
a Ivan Mišovič.

V rámci Valentínskej kvapky krvi, zameranej na rodinné darcovstvo,
v Senci - v Stredisku sociálnych služieb, krv darovalo 47 darcov,
z nich sedem bolo prvodarcov.

Ďalší hromadný odber krvi sa
uskutoční 23. apríla v Stredisku sociálnych služieb (klub dô-

chodcov) na Hviezdoslavovej
ulici v Senci, v čase od 8. do 11.
hod.
(r)
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Valentínska
kvapka krvi
Slovenský Červený kríž v Senci 19.
februára usporiadal ďalší z pravidelných odberov krvi. Všetci, ktorí v tento deň darovali bezplatne
krv, budú zaradení do žrebovania
o vecné ceny v rámci celoslovenskej akcie Valentínska kvapka
krvi. Na odbere sa zúčastnilo 48
darcov, z toho siedmi po prvýkrát.
Všetkým darcom patrí veľká vďaka
a obdiv.
Mária BALLAYOVÁ (34-krát), Silvia
BARTOŠOVÁ (1), Sidónia BIZNÁROVÁ (1), Stanislav BOTKA (78),
Imrich CSENKEY (57), Nora CSUKAOVÁ (15), Milada ČAMBALOVÁ
(15), Anton ČASNÝ (37), Albert
DÓKA (19), Jana ĎURČOVÁ (7),
Štefan FARKAŠ (15), Ladislav FERNYÁK (1), Mário FERNYÁK (5), Jozef FILO (42), Marta FILOVÁ (18),
Rudolf GALAMBOŠ (19), Mariana
GALOVIČOVÁ (34), Mária GLAVANIČOVÁ (34), Katarína HALÁSOVÁ
(2), Mgr. Erika HORVÁTHOVÁ (4),
Zuzana HORVÁTHOVÁ (2), Ján
JASOVSKÝ (147), Edita KAVECKÁ
(27), Marek KOVÁČ (2), Ing. Lucia
KRUTÁ (7), Lászlo LAKI (9), Michal
LÓCZI ml. (9), František MÉSZÁROŠ (33), Roman MÉSZÁROŠ,
Bc. (1), Kristína NAGYOVÁ (1),
Milan NOVÁK (48), Jaroslav OBCOVIČ (10), Ladislav ODNECHTA
(13), Ondrej OŽVALD (3), Jindřich
PÁLENÍČEK (7), Slávka POLAKOVIČOVÁ (9), Eva POLÁČKOVÁ (1),
Bibiana RAJČEKOVÁ (4), Terézia
SABOVÁ (14), Edita SLOBODOVÁ (20), Katarína SVITANOVÁ (2),
Jozef SZABO (8), Michaela ŠUPLATOVÁ (2), Martin TAKÁČ (16),
Robert TÓTH (8), Jozef UHERČÍK
(54), Robert VAŠÍČEK (2), Eva VRBIAROVÁ (30).

Piataci do gymnázia

Praktická škola v Senci

Rodičia piatakov, viete, že od
šk. roku 2009/2010 môžu gymnáziá do osemročnej formy
štúdia prijímať už len žiakov
z 5. ročníka ZŠ? Je to v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. platného od septembra 2008.

Vedenie Špeciálnej ZŠ v Senci oznamuje, že od 2. septembra
2009 zriaďuje Praktickú školu, ktorá bude vzdelávať teoreticky
aj prakticky žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku
v špeciálnej základnej škole. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti pre chlapcov
a dievčatá s mentálnym postihnutím, ktorí neuspeli pri prijatí do
odborného učilišťa, prípadne nezvládli jeho obsah. Do školy sa
môžu prihlásiť aj mladí ľudia s mentálnym postihnutím, aj nad
18 rokov.
Zameranie praktickej školy je na: • pomocné práce v kuchyni
a domácnosti, • prípravné práce v záhradníctve a v aranžovaní.
Príprava žiakov trvá jeden, dva, alebo tri roky. Dokladom o ukončení vzdelávania v Praktickej škole je záverečné vysvedčenie.
Ak máte záujem o výchovu a vzdelávanie vášho dieťaťa
v Praktickej škole, informujte sa vopred v CŠPP pri ŠZŠ na
Trnavskej ulici č. 2, 903 01 Senec, tel.: 02/4592 3876, e-mail:
szs.senec@post.sk.
Prihlášky treba podať v ŠZŠ v Senci do 1. 4. 2009.

Senecké Gymnázium A. Bernoláka prijme pre školský rok
2009/2010 do primy 20 žiakov
na základe plánu výkonov určeného Odborom školstva,
mládeže a športu BSK. Kritériá
pre prijatie budú zverejnené pri
vstupe do budovy školy aj na
webstránke
www.gabsenec.
edu.sk do konca marca. Rodičia musia požiadať riaditeľstvo

ZŠ o prihlášku do 10. apríla
a škola ju pošle do 20. apríla na
strednú školu. Prijímacie skúšky
budú 11. a 14. mája, dátum treba uviesť na prihláške. Rodičov
prihlásených detí pozveme na
stretnutie s vedením školy, kde
budeme informovať o podmienkach a zabezpečení štúdia. Táto
pozvánka príde spolu s pozvánkou žiaka na prijímacie skúšky.
Gymnázium Antona Bernoláka
v Senci má osemročnú formu
štúdia zameranú na cudzie jazyky. Už od primy sa podľa školského vzdelávacieho programu
učia dva cudzie jazyky – anglický a nemecký v rozsahu po tri
hodiny týždenne.
(r)
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Iveta Radičová Szencen

Mi a szabadság
Az a szabadság, ha szabadság van!
testben, lélekben, nem dobozban,
szíveink mélyén, mezőn, erdőkben,
dús szántók felett, minden felhőben,
sok-sok-reggelen, percben, órában,
víg örömökben, ezer nótában,
lányok szívében, fiúk csókjában,
ifjak éltében, aggok korában,
az álmok mélyén, itt és mindenütt,
friss tejben, borban, kalácsban, mi sült,
házban, szobában, templomban, utcán,
minden mondatban, mit elmondasz
kurtán,
múltban, mi drága, a jövőben is,
értelmes tervben, mi nagy avagy kis,
nappali fényben, későn vagy korán,
hírben, könyvekben, lépteink nyomán,
a harangszóban, új tantermekben,
lelkes tanárban, érző gyermekben,
igaz szándékban, nemzetben, népben,
fénylő szemekben, baráti kézben,
gyermekjátékban, szülők szívében,
minden emberben: hősben, vitézben,
a hegyek mélyén, zöldellő fákban,
igazak sejtjén, kunyhóban, várban,
vonzó tettekben, anyáink keblén,
elvetett magban jövőt jelezvén,
mosolyban, tágban, ízes ebédben,
a földre érő való reményben,
emberben, aki örökre védi
legszentebb dolgát: mi mindig égi,
mi szent hajnala - nem múlhat soha!
a szabdság él! nem vénül kora!
de ha ő nincs itt, akkor semmi nincs!
nem él az ember! tettet érte hints!
a nagy végtelen nem hajt új rügyet,
ha nem hall fülünk, s a lelkünk süket!?
de a szabadság erőnk, éltetőnk,
biztató hitünk, végtelen jövőnk!
anyánk méhében és majd a sírban:
övezz szabadság! rólad ezt írtam.

Március elsején a Magyar Koalíció Pártja
Szenci Alapszervezete évzárójának vendége volt Iveta Radičová köztársaságielnök-jelölt. A helyi kultúrházban Radičová
asszony hangsúlyozta, hogy egy eredményes és békés Szlovák Köztársaság
államfője akar lenni. A vendéget Duray
Rezső, az MKP Szenci Alapszervezetének elnöke, Pozsony megyei és városi
képviselő üdvözölte. A lakossági fórumon
többek között jelen volt Bárdos Gyula parlamenti képviselő, az MKP frakcióvezetője, Agárdy Gábor, Pozsony megye önkormányzatának alelnöke, városi képviselő,
Bauer Győző akadémikus, Szlovákia
egykori törökországi nagykövete, Mészáros Alajos, Szlovákia volt svédországi

nagykövete, az MKP EP-képviselőjelöltje,
Nemec Ilona, városunk alpolgármestere,
valamint az MKP helyi képviselői, Némethné Bárdos Gabriella, Bertók Miklós
és Galambos Rudolf . Iveta Radičová a
jelenlévők kérdéseire válaszolva egyebek
mellett nyomatékosította az anyanyelven
való tanulás fontosságát, röviden vázolta
elképzeléseit Szlovákia gazdasági irányultságával, valamint szociális politikájával kapcsolatosan is. Elmondta, Szlovákia egy modern, életképes állam, amely
képes még jobb eredmények felmutatására is. Ha valamennyien összefogunk az
országban, akkor szép jövő elébe néz Szlovákia, hangsúlyozta Iveta Radicová.
Mgr. Susla Béla

Mgr. Katona Roland

Vár a könyvtár

Dobrodružstvo na lyžiach

Könyves vasárnap – vár
a könyvtár minden érdeklődőt, kicsit és nagyot
március 29-én délelőtt 10
órától délután 17 óráig.
Ingyenes beíratkozás.
Megbocsátás napja - a
késedelmi díj elengedése
a régen kikölcsönzött, - a
határidő letelte után
visszahozott könyvekért.
Érdekes, színes programok
a nap folyamán
mindenkinek.

Každý rok pán učiteľ Algayer organizuje pre
žiakov Základnej školy Alberta Molnára Szencziho lyžiarský výcvik. Dlhé roky sme chodili na
Krahule, no v tomto roku sme menili miesto a 7.
februára sme vyrazili na Homôlku. Cesta trvala
asi dve hodiny. Ubytovanie bolo príjemné, kraj
pekný. Lyžovačka sa začala až na druhý deň,
snehu bolo dosť. Pokročilých lyžiarov mal na

starosti pán učiteľ Zsolt Méri. Mali sme aj deň
voľna, keď sme sa išli kúpať do Bojníc. Dni plynuli veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a museli
sme odísť. Všetko má svoj začiatok a koniec,
bohužiaľ aj toto pekné dobrodružstvo sa pre
nás po týždni skončilo.
Peter Szitka
Žiak 8. A triedy ZŠ s vjm A. M. Szencziho

Poďakovanie
Riaditeľstvo ZŠ s vjm Alberta Molnára Szencziho vyjadruje poďakovanie
za dlhoročné sponzorovanie lyžiarskeho výcviku detskému lekárovi
MUDr. Františkovi Vargovi.
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Hrali naplno, tešili sa z hry

Propagácia športu, a zvlášť basketbalu, bola cieľom 1. Seneckého
basketbalového turnaja, ktorý sa konal v telocvični Slávie. Zúčastnilo sa na ňom päť mužstiev (Oldies Dunajská Streda, Gako Martin,
Oldies Rača Bratislava, VS Galanta a Oldies Senec Lakers, na obr.).
Bez straty bodu zvíťazilo domáce družstvo (zahrali si v ňom aj dve
ženy). Ako uviedla hlavná trénerka basketbalového klubu GAB Senec Lakers a hráčka Gabriela Rebrošová, všetci hrali s nasadením
a tešili sa z hry. „Zapojili sme aj deti, videli, že basketbal sa dá hrať

aj vo vyššom veku, že tu vznikajú aj kamarátstva. Pomáhali písať
zápisy zo zápasov, počas hry sa učili aj pravidlá.“ Za senecký tím,
rovnako ako za ostatné mužstvá nehral ani jeden registrovaný hráč.
„Na Senec budú všetci radi spomínať,“ dodala G. Rebrošová.
Výsledky seneckého tímu: Senec - Rača 39:24, Senec - Galanta
41:28, Senec - Martin 30:26, Senec - Dunajská Streda 39:24.
Poradie: 1. Oldies Senec Lakers, 2. Oldies Dunajská Streda, 3.
GAKO Martin
(el), foto Ján Lauko

Obvodné kolá olympiád
a postupových súťaží

Senecká ruka očakáva európsku elitu

Poradie seneckých žiakov.
I. ročník Olympiády v slovenskom jazyku: 1. Žofia Nádaždyová (ZŠ Tajovského), 2. Agnerová (ZŠ Mlynská), 3. Nikola
Lépesová (ZŠ Tajovského).
Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 1 A: 1. Dominik
Novotný, 2. Michal Malina (obaja ZŠ Tajovského), 3. Róbert Simondel (ZŠ A. M. Szencziho),
1 B: 2. Žofia Nádaždyová (ZŠ
J. G. Tajovského), 3. Jana Katonová (ZŠ Mlynská), 1 C: 1.
Lea Poórová (GAB Senec).
Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 1 A: 1. Simona
Vraníková, 3. Martina Cveková,
1 B: 1. Tomáš Csápai, 2. Fabiola Duchajová, 1 C 1. Christián
Barnaby, 2. Tomáš Horeličan
(všetci ZŠ Tajovského).
58.
ročník
matematickej
olympiády, kategória Z5: 2.
Tomáš Kuzma (GAB Senec). U
deviatakov 2. Matej Hinca (ZŠ
Tajovského), 3. Beáta Kášová
(ZŠ A. M. Szencziho).

Už 16. ročník medzinárodnej
súťaže Senecká ruka v pretláčaní sa uskutoční v kultúrnom dome 28. marca. Vstup je
zdarma.

(MŠÚ)

Táto súťaž je považovaná medzi
športovcami i odborníkmi za
jednu z najvýznamnejšich medzinárodných súťaží v pretláčaní
v Európe. V priebehu doterajších ročníkov pritiahla do Senca
športovcov z Anglicka, Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Litvy, Maďarska,
Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Švajčiarska, Švédska,
Talianska, Turecka, Španielska
a Ukrajiny. Je predpoklad, že
zo spomenutých krajín príde do
Senca aj v tomto roku viacero
kvalitných športovcov.
Samozrejme, že štartovať budú
aj reprezentanti Slovenskej republiky, ktorí dosiahli na minuloročných majstrovstvách sveta
aj Europy výborné výsledky.
Pripomenieme aspoň medailové: Ľubomír Jagnešák (ME
- zlatá ľavou rukou, strieborná
pravou, MS zlatá ľavou, striebor-

ná pravou), Ján Germánus (ME
- zlatá ľavou, bronzová pravou,
MS zlatá ľavou), Jaroslav Šulan
(ME - zlatá ľavou, strieborná
pravou, MS strieborná ľavou),
Peter Spusta (ME - strieborná
pravou, bronzová ľavou), Jozef
Streďanský (ME - bronzová ľavou), Senčanka Lucia Debnárová (ME – bronzová ľavou, MS
- bronzová pravou).
Senecká ruka je zároveň aj posledným kolom štvorkolovej Slovenskej národnej ligy pretláčania. Je preto predpoklad dobrej
účasti športovcov zo Slovenska.
V Senci totiž ešte môžu získať

body, ktoré im zabezpečia postup na majstrovstvá SR seniorov. Právo štartu tam má iba
osem najlepšie umiestnených
športovcov z každej kategórie
po ukončení ligového ročníka.
Na Seneckej ruke sa bude súťažiť v kategóriách juniorov
aj seniorov. Návštevníci tohto
podujatia budú mať jedinečnú
príležitosť vidieť množstvo zaujímavých a dramatických zápasov európskej úrovne.
Program - vylučovacie zápasy: juniori 10. hod., seniori 13.
hod., semifinále a finále senio(mič)
rov: 18. hod.
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Organizátor Vladimír Lysičan (v strede) si tentoraz nezaplával.

Zoltán Makai (v strede) už kanál La Manche preplával, tento rok
koučuje Laca Pečenku (vľavo) a Ivana Gazdíka, obaja chcú rovnako
zdolať La Manche.

Plávanie s heslom: Prekonaj sám seba!

V studenej vode Slnečných
jazier, pri brehu hotela Tartus,
sa konal druhý ročník Medzinárodných majstrovstiev
Slovenska v zimnom plávaní,
ktoré organizovali Slovenské
ľadové medvede (SĽM) v spolupráci s klubom potápačov
Piccard Senec a mestom Senec. Ich heslom bolo Prekonaj
sám seba!
V 3,5 stupňovej vode v štyroch
kategóriách (do 19 rokov, od
20 do 39 rokov, od 40 do 59
rokov a nad 60 rokov súťažilo
74 otužilcov zo štrnástich slovenských miest, ČR a jeden rodený Sýrčan. Teplota vzduchu
bola okolo 6 stupňov. Vydarenú akciu si všetci pochvaľovali:
výborná atmosféra, trať, pekné
výkony aj priaznivé počasie.
Na pretekárov čakal „bazén“
s dĺžkou 25 metrov, vytýčený
jedinečnou konštrukciou v jazere, a v ňom štyri dráhy. Dlhé
trate (250 a 500 metrov) sa plávali naprieč jazerom. Lákadlom
s obdivuhodnými výkonmi bol
23-ročný David Čech, český

reprezentant a diaľkový plavec.
Je to prvý Čech, ktorý v roku
2004 preplával kanál La Manche oboma smermi nonstop
plavbou, a to v čase 19 hodín

se podarilo preplávať Gibraltársky prieliv tam a späť nonstop.
Spolu s Davidom Čechom v štafete na 4 x 25 metrov voľný spôsob plávali v seneckej vode ďal-

Súťaž štafiet sa odohrávala v „bazéne“ dlhom 25 metrov.

a 54 minút (v Senci získal sedem
zlatých medailí). V roku 2008 sa
stal prvým českým plavcom, prvým suchozemcom (človekom
z vnútrozemského štátu) a piatym plavcom na svete, ktorému

Rekordér David Čech sa v Senci tešil zo siedmich prvenstiev.

ší, ktorí tento kanál zdolali, resp.
chcú zdolať. Zoltánovi Makaiovi
(Ľadové medvede Bratislava) sa
to ako prvému Slovákovi podarilo v roku 2002 a tento rok koučuje Ivana Gazdíka a Laca Pe-

Čiapka na hlavu, hneď je teplejšie.

čenku (obaja Ľadové medvede
Bratislava), s cieľom preplávať
v júli kanál La Manche. V Senci
si schuti zaplávali. Prišli aj niektorí členovia štafety, ktorí tento
Mont Everest medzi diaľkovými
plavbami preplávali v roku 2003
(Alexander Kirschner, Jozef
Makai, Pavol Dinka a Ladislav
Pečenka). Dušou slovenského
šampionátu, ktorý otvoril primátor Senca Karol Kvál a predseda
združenia SĽM Peter Hoták, bol
jeden z organizátorov a domáci
- senecký otužilec Vladimír Lysičan. Tentoraz však pre množstvo organizačnej práce musel
plávanie oželieť...
Najlepšie výkony zaznamenali a najviac bodov získali: muži
– 1. David Čech (50 m prsia), 2.
Miloš Mikuš (SĽM Topoľčany,
50 m prsia), 3. Rado Rabatin
(SĽM, 50 m prsia), ženy – 1. Erika Mináriková (SĽM, 50 m prsia,
2. Katarína Lindnerová (SĽM,
50 m prsia), 3. Yveta Kaclíková
(Piešťany, 100 m prsia)
Eva Lauková, foto Ján Lauko
fotoreportáž na www.senec.sk
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Najlepší športovci na piedestáloch
V Senci vyhlásili najlepších jednotlivcov a kolektívy mesta za
rok 2008. Spoločensko-kultúrny
program zažil upravenú premiéru, keď odovzdávanie cien bolo
spojené aj s následnou zábavou
športovcov. (Aby sa členovia
športových klubov zoznámili či
lepšie spoznali.) Odovzdať ceny
a zaspomínať si či informovať
o svojich aktivitách prišiel aj
prezident Slovenskej asociácie
pretláčania rukou Milan Čapla,
medzinárodný futbalový rozhodca Tomáš Mókoš, športový
novinár Matej Széher a bývalá
reprezentantka v hádzanej Jana
Kuťková.
Najlepší jednotlivci: Viktória
Nagyová (stolný tenis, v kategórii najmladších žiačok vyhrala všetky bodovacie turnaje
v rámci Trnavského a Bratislavského kraja, na majstrovstvách
Slovenska získala v zmiešanej
štvorhre 3. miesto), Nina Vrábelová (synchronizované plávanie,
majstrovstvá Slovenska Open
– staršie žiačky 3. miesto kombinácia), Jaroslav Antalič (motokros, 1. miesto na Malokarpatskom pohári - kubatúra 65 cm3,
4. miesto na medzinárodných
pretekoch v Maďarsku), Alexander Rekoš (plávanie, majstrovstvá Slovenska víťaz na 100 m aj
na 200 m prsia, 2. miesta v polohových pretekoch (100, 200,
400 m), 3. miesto 800 m voľný
spôsob, na Alpen meetingu
v Insbrucku v Rakúsku 1. miesta
na 100 a 200 m voľný spôsob),
Jarmila Feješová (karate, majstrovstvá Slovenska - 1. miesto
do 55 kg), Richard Sobota (ka-

rate, majstrovstvá Slovenska
- 3. miesto do 60 kg), Lucia
Debnárová (armwrestling, majstrovstvá sveta a majstrovstvá
Európy 3. miesta, majsterka
Slovenska), Peter Chladný (armwrestling, majster Slovenska,
člen reprezentácie na majstrovstvách Európy), Peter Hervay
(armwrestling, juniorský majster
Slovenska)
Najúspešnejšie
kolektívy:
hádzanárky Piccard Senec,
dorastenky (vyhrali medzinárodný turnaj vo Švédsku, aj Kolárovo Cup), futbalisti ŠK SFM
Senecká hviezda Lucia Debnárová s prezidentom Slovenskej asoSenec – Veľký Biel, prípravka ciácie pretláčania rukou Milanom Čaplom
B (vyhrali celoročnú súťaž Bratislavského futbalového zväzu,
úspešní na domácich a zahraničných turnajoch), STK – stolný tenis, staršie žiačky (na
majstrovstvách Bratislavy v súťaži družstiev obsadili 2. miesto
Viktória Nagyová a Janka Potočárová).
Fotoreportáž na www.senec.sk
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Medzi najlepšími kolektívmi boli hádzanárky – dorasentky Piccard
Senec.

Akvabela Nina Vrábelová máva
na súťažiach trému, radšej
trénuje.
Jarko Antalič nehľadí na pády,
ktoré mu už motokros pripravil.

Plavec Alexander Rekoš (vpravo) zbiera čoraz viac medailí. Vedľa
neho karatisti Jarmila Feješová a Richard Sobota.

Futbalisti SFM Senec, prípravka
B sa oceneniu potešili. Prevzal
ho Alexander Buday.

Najlepšie stolné tenistky Viktória Nagyová (vľavo) a Janka Potočárová si rozumejú ako kamarátky, aj pri hre..
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Michaela Heringešová, Marko Dóka, Veronika Szakálová, Sofia Sedláriková, Alex Garaj, Dávid Hajduk,
Dominik Pravda, Lucia Stoláriková, Karolína Koišová, Nina Jankovská, Matúš Marcinek, Hana Mačajová.

Manželstvo uzatvorili
František Šipoš - Lucia Nagyová, Ing. Tibor Tibenský
- Ing. Renáta Pasztoríková, Ing. Peter Prekop - Ing.
Dáša Robineková, Shaun Charles Main - Martina
Matúšová, Branislav Rikk - Bibiána Čabalová, Oleg
Jančí - Mgr. Iveta Krivošová, Stefan Heblac - Veronika Csibová, Karol Tabár - Ivona Neszméryová

Blahoželáme jubilantom
Március 13-án töltötte be 80. életévét a szerető férj,
édesapa és nagyapa Kelecsényi Zoltán. Ebből az
alkalomból további sok erőt, egészséget és boldogságot kívánnak neki szerettei: felesége Ibike, lánya
Adi barátjával Bélussal, fia Zoli feleségével Gitivel,
unokái: Zolika, Zsolti és Dávid. A jókívánságokhoz
csatlakozik a Susla, a Koday, a Szabó család, valamint keresztlánya a családjával.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Mgr. Mária Stančáková (65), Alexander Kuchár (70),
Anna Stankovičová (70), Terézia Koprivová (75),
František Galgóczy (85)

Klub dôchodcov
František Galgóczy (85), Alžbeta Murčová (85), Mária Michalcová (80), Terézia Koprivová (75), Karol
Szabó (75), Alexander Kuchár (70), Anna Stankovičová (70), Katarína Valachová (70), František Bálint
(60), Ildikó Sándorová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Kveta Skláršová (85), Šarika Horváthová (75), Ka-

Program na marec

tarína Hegedúsová (65), Ilda Sandorová (60), Miloš
Juhás (35)

Navždy nás opustili
Jozef Kakaš (1932), Vladimír Rigó (1962), Mária Prejsová (1973), Martin Madarász (1930).
Dňa 1. marca uplynuli dva roky, čo
nás navždy opustila naša drahá Anna
Bárciová. S láskou na ňu spomína
manžel, synovia, mama, svokra, brat
a sestra s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Manžel Róbert Bárci.
Dňa 28. februára sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, brat, svokor
a dedko Viliam Horváth. S láskou
na teba spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékeztünk február 28 – án halálának első
évfordulóján drága halottunkra Horváth Vilmosra.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeztek.
Szerető felesége, fia, lánya, menye és unokái.
Dňa 28. marca uplynú štyri roky, čo
nás opustila naša drahá Alžbeta
Horváthová, rod. Donáthová.
S láskou na ňu spomínajú syn Daniel
s rodinou.
Najsmutnejší deň v našom živote
bol 25. marec, kedy si budeme pripomínať 5. výročie od úmrtia nášho
drahého a milovaného otca, manžela, brata, švagra, dedka a pradedka
Jána Jačianského. S láskou a úctou
na neho spomínajú manželka Mária,
syn Roman s rodinou, dcéry Andrea a Jana s rodinami. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku.

Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s naším drahým Martinom
Madarászom. Navždy nás opustil
26. februára vo veku 78 rokov. Smútiaca rodina.
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať. Nestihol si nám ani zbohom povedať.
Aj keď nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami. Dňa 8.
marca uplynulo 33 rokov, kedy nás
opustil Alexander Varga. Ale je to
ako včera, keď sme s tebou v našom
domčeku sedeli. Mali sme ťa radi a budeme mať stále. Manželka, dcéry, syn, vnúčatá a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom, známym a susedom za účasť, prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri rozlúčke s našou mamičkou Zuzanou
Zelmanovou, ktorá nás 1. februára
navždy opustila vo veku 86 rokov.
Zvlášť ďakujeme za dlhoročnú starostlivosť MUDr. Babiakovej a MUDr. Šilhárovi. Dcéra a syn.
*1.3.1974 +2.3.2008
Beatka Bacigalová
Rany sa nehoja – bolesť v srdciach
pretrváva. S láskou ťa neprestajne
nosia v srdciach rodičia, bratia s rodinami a ostatná rodina.
Egy szál virág, egy gyertyaszál. Egy fénykép melyen
masolyogszránk. Mindig itt vagy velünk, mégis oly
távol. Mi tudjuk igazán mennyire hiányzol.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel, Emlékelzünk március – 2.-án halálának Első év fordulóján
drága egyetlen Lányunkra, testvére Bacigál Beátkáva. Köszönyük mindenkinek akik velünk emlékeznek. Szerető szülei, testvérei családjaikkal, kereszt szülei, barátjai és az egész rokonság...

19. 20. štvrtok – piatok SAW V
Napriek smrti sériového vraha hrôzostrašná hra sa
nekončí... USA, nevhodné do 15 r., 92 min.
Vstupné: 2,20 eura (66,30 Sk)

USA, nevhodné do 15 r., 110 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

12. štvrtok VICKY CRISTINA BARCELONA
Pod povrchom filmu romantická rumba, ležérny
slowfox alebo vášnivo-dramatické paso doble. USA/
Špan., nevhodné do 15 r., 96 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

21. 22. sobota – nedeľa TANGO S KOMÁRMI
Obraz konfliktov mužov a žien ako i tajomstvá ľudských osudov. Hrajú: R. Luknár, A. Hajdu, T. Brodská, T. Nvotová, D. Mórová, Z. Fialová. SR/ČR, nevhodné do 15 r., 97 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

15. nedeľa o 15.30 hod.
HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNÝ ROK
Z muzikálového hitu jednej generácie sa stáva trhák.
USA, nevhodné do 7 r., 112 min.
Vstupné: 2,20 eura (66,30 Sk)

13. 14. 15., piatok - sobota - nedeľa NESTYDA
Neromantická komédia o manželstve a sexe. Réžia:
J. Hřebejk. ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)

23. 24. pondelok – utorok VÝMENA
Pre záchranu syna urobila to, čoho sa všetci ostatní
báli. USA, nehodné do 15 r., 142 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)

22. nedeľa o 15.30 hod.
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Animovaný, rodinný, dobrodružný film. FR/Dan/
Nem/Írs., 90 min., slov. dabing
Vstupné: 2,20 eura (66,30 Sk)

16. pondelok
HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNÝ ROK
Z muzikálového hitu jednej generácie sa stáva trhák.
USA, nevhodné do 7 r., 112 min.
Vstupné: 2,20 eura (66,30 Sk)

27. piatok DISASTER MOVIE
Vitajte v šialenom svete! Komédia od tvorcov Scary
Movie. USA, nevhodné do 12 r., 90 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

29. nedeľa o 15.30 hod. DISASTER MOVIE
Vitajte v šialenom svete! Komédia od tvorcov Scary
Movie. USA, nevhodné do 12 r., 90 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h

17. utorok PODIVUHODNÝ PRÍPAD BENJAMINA
BUTTONA
Veľkolepý príbeh muža, ktorý je iný, ako ostatní.
Mysteriózna dráma. Hrajú: B. Pitt, C. Blanchett a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 166 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)

29. nedeľa ROCKNROLLA
Londýnske podsvetie už nie je to, čo bývalo. VB,
nevhodné pre maloletých, 114 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)
30. 31., pondelok - utorok
UNDERWOLD 3: VZBURA LYKANOV
Tretie pokračovanie sci-fi príbehu.

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:

Kultúrne podujatia koncertná hala LABYRINT:
29. 3. nedeľa o 17. hod. Komorný koncert vážnej
hudby. Účinkujú študenti Bratislavského konzervatória. Vstup dobrovoľný
Kultúrne podujatia kinosála:
18. 3. streda o 17.30 hod. Koncert ZUŠ
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