Milovníci guláša sa stretli na Slnečných jazerách (str. 5)
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Senčania
SENČANOM
Senec poňal pokračovanie festivalu Musica Perennis Iuventutis (Večná hudba mladých) veľkolepo, operatívne ho spojil aj s
podujatím Noc seneckého múzea. Ako uviedol jeden z hlavných organizátorov – muzikant
kontrabasista Ján Krigovský, v
širšom kontexte ide o propagáciu hudby – prevažne vážnej,
akcia mala aj benefičný rozmer.
Veď Senčania finančne prispeli
sociálne slabším spoluobčanom, vyzbieralo sa takmer 700
eur. „Akcia sa konala na viacerých miestach v Senci a prilákala nielen zvedavcov, ale predovšetkým milovníkov dobrej
hudby, fanúšikov rodiacej sa tradície. Veľmi by som si to želal.“
Čaro noci sa objavilo pred
synagógou. Cez deň ošarpaná chátrajúca budova pod
vplyvom vhodného osvetlenia
stratila svoju škaredosť a akoby sa prebúdzala do krajšej
budúcnosti. S príchodom tmy
sa pred ňou rozšantila chytľavá hudba, mnohí sa dali do
tanca. Nielen pri emotívnej
tanečnej hudbe skupiny Preßburger Klezmer Band, ale aj
pri tangách 30. rokov od skupiny mladých hudobníkov Slovak Tango. Všetkých uchvátila
aj worldmusic kapela Arccus

SYNAGÓGA sa prebúdza

foto Ján Lauko

(pokračovanie na str. 4)

Akčný DEŇ detí
Nedeľa 3. júna bude patriť deťom. Akčný deň
sa uskutoční na juhu Slnečných jazier pri bufete Drevená dedina. Organizátori 6. ročníka
opäť rozšírili atrakcie. Pribudnú ukážky zásahu
vrtuľníka, výcviku koní jazdeckej polície, útočiť
sa bude na autobus. Špeciálnym hudobným
(viac na str. 15)
hosťom je Martin Harich.

Senecké leto

Veľký Karneval

Kultúrno-spoločenské podujatie Senecké leto, ktoré otvára letnú turistickú sezónu, sa uskutoční v sobotu 16.
júna na juhu Slnečných jazier.

Karneval najväčší na Slovensku sa
koná v piatok 29. júna. Sprievod po
pešej zóne sa začína o 18. hod. Sprevádza ho bohatý program.

Gladiátor
aj I.M.T.Smile

(viac na str. 3 a 11)

Masky, bubny,
zábava

(viac na str. 3, 12)
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Čínske CENTRUM pri Senci

Zľava Ivan Čarnogurský ml., Karol Kvál, Ivan Čarnoguský st.

Čínske centrum vo vizualizácii

Nové čínske centrum pri
Senci chce posilniť diplomatické a obchodné styky Číny
s Európskou úniou.

práce a vyjasniť sa majú všetky investorské otázky vrátane
cien, tvrdí Čarnogurský.
Výstavba sa má začať o rok,

keď by sa malo investovať
ďalších sto miliónov eur. Polovicu nákladov chce IPEC
prenechať investorom z Číny,

Sedemnásť hektárov pôdy má
zabrať Európske čínske centrum. Postaviť ho chce IPEC
Group pri diaľnici D1 smerom
na Pezinok.
Usídliť sa v ňom má podľa
šéfa spoločnosti Ivana Čarnogurského ml. asi 200 firiem
prevažne z Číny. Investície do
centra môžu dosiahnuť až 300
miliónov eur, v prvej fáze to
bude najviac desatina. V tomto
roku sa budú robiť projekčné

Prevádzkovateľom outletu Holanďania

Vojenský pochod
pre ŠTEFÁNIKA
Česko-slovenská obec legionárska (ČSOL) - Jednota Senec zorganizovala pri príležitosti 93. výročia tragickej smrti
gen. M. R. Štefánika a pri 1.
výročí svojho založenia vojenský pochod. Viedol zo Senca do
Ivanky pri Dunaji, resp. k Mohyle
Štefánika. Na trase dlhej 20 km
bolo päť kontrolných stanovíšť
aj s občerstvením v pamätnom
dome Štefánika. Zúčastnilo
sa na ňom viac ako sto ľudí,
vojakov, členov ČSOL, ale aj
civilistov. Pozvanie prijali aj pridelenci obrany veľvyslanectva
Talianska a delegácia Asociácie
veteránov mierových síl OSN
z Poľska. Zo známejších osobností prišiel bývalý minister obrany Pavol Kanis, prezident Únie
vojnových veteránov Slovenska
Pavol Marko, ale aj otec úspešného hokejistu Zdenka Cháru.

Prevádzkovateľom slovenského outletového centra D1 Outlet City
pri Senci bude holandská spoločnosť Stable. Firma má už skúsenosti z holandského aj nemeckého trhu, kde stojí za rozvojom štyroch outletov a expanduje do ďalších troch lokalít.
„Zmluvu sme podpísali na dobu neurčitú, pričom platiť začne od
júna tohto roku. Hlavný dôraz pritom bude na prvé dva roky, kým sa
outletové centrum plne vybuduje,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti IPEC Ivan Čarnogurský, ktorá za outletovým projektom stojí. Otvorenie prvého slovenského outletu je podľa Čarnogurského
naplánované na marec budúceho roku, kedy by sa mala sprístupniť
prvá fáza projektu s rozlohou 8 500 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy rozdelenej do 50 obchodných jednotiek.

Hrajme o VÝSADBU zelene

Jedným z hlavných projektov
spoločnosti Orange je ekologická súťaž Zeleň pre mesto,
ktorá mestám umožňuje bezplatne získať výsadbu novej
zelene. Orange vyhlasuje 2.
ročník súťaže. Stačí, ak sa obyvatelia zapoja tým, že si do 30.
júna v Orangei bezplatne akti-

vujú elektronickú faktúru, alebo
odovzdajú svoj starý mobilný
telefón. Za každú aktivitu získa
mesto bod. Víťazmi sa stanú tri
mestá, pre ktoré obyvatelia vyzbierajú najviac bodov. Získajú
hlavnú výhru 3-tis. 300 eur na
výsadbu zelene. Viac info na
(el)
www.orange.sk/zelen.

ktorých už vyberá.
Návrh centra, ktoré IPEC prezentoval, počíta s vybudovaním obchodnej aj administratívnej zóny. Sídliť by tu mala
aj Bank of China. Počíta sa aj
s veľkým verejným parkom.
Primátor Senca Karol Kvál
projekt podporuje, no len pod
podmienkou, že tu nevzniknú
výrobné linky. To Čarnogurský vylúčil.
Centrum by malo slúžiť najmä
na posilnenie diplomatických
a obchodných stykov Číny
s Európskou úniou.
(ipec, el)

Čistíme JAZERÁ
V sobotu 23. júna sa koná
čistenie vôd Slnečných jazier.
Účastníci sa registrujú od 9. do
9.30 hod. v priestoroch klubu
Piccard Senec na juhu jazier. Do
10.30 hod. sa pripravia na ponor
a čistenie. Privítame každého,
kto chce pomôcť pri odstraňovaní odpadu aj na brehoch jazier.
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Dni plné atrakcií, ZÁBAVY a hudby
O program dvoch najväčších
seneckých akcií sa stará
Jana Žilincová z kultúrneho
strediska (na obr.), veľký výmyselník pri realizácii karnevalových masiek aj pre svoje
kolegyne.

Senecké leto

Na Seneckom lete bolo vlani viac ako 20-tis. návštevníkov. Čo očakávate tento
rok?
-Tento rok počítame tiež s veľkou návštevnosťou, nakoľko
táto akcia je aj o stretávaní sa
rodín z celého Slovenska, ktoré sa možno vidia práve len pri
tejto príležitosti. Zaujímavý je
určite aj program, nájdete tam
spevákov, ktorí ešte na Seneckom lete neúčinkovali.
Ľudia
prichádzajú
kvôli
programu aj ohňostroju. Čím
prekvapíte?
-Ohňostroj je už roky súčasťou a atrakciou Seneckého

leta. Bez neho si už túto akciu
nevieme predstaviť, lebo je jedinečný v širokom okolí aj na
Slovensku. Určite bude super.
Bude sa miešať aj najväčší
drink?
-Áno, tento rok budeme miešať Mega kokteil SENČAN
z Becherovky, bude to pokus
o nový slovenský certifikovaný rekord. Ochutnať ho môže
každý návštevník Slnečných
jazier.

Čo by mali návštevníci vedieť?
-Od 21. hodiny dospelí budú
platiť štyri eurá namiesto šesť,
resp. päť v predpredaji. Deti
od šesť rokov, študenti a dôchodcovia zaplatia štyri eurá.
Súčasťou podujatia sú rôzne
sprievodné akcie pre deti.
Na čo ešte sa môžu ľudia tešiť?
-Bude to deň plný zábavy,
atrakcií a hudby. Po prvýkrát uvidíme aj Silácku súťaž
– prevracanie obrej pneumatiky, dvíhanie betónových gúľ
a mnoho ďalšieho. Program
vyvrcholí v malom amfiteátri kapelami Gladiátor a I.M.T.
Smile. Po 23.30 hodine je súčasťou akcie Oldies párty Rádia VIVA, potrvá do skorých
ranných hodín.

Karneval

Od vytvorenia slovenského rekordu (viac ako 3-tisíc

Memento barokového HOSTINCA

Mnohí si všimli búranie zvyškov
fasády a portálu niekdajšieho
barokového hostinca na Mierovom námestí. Dve desaťročia
stál ako memento a pripomínal
možno
najnavštevovanejšie
miesto v našom meste, kde sa
v dávnej minulosti zastavovali
a prespávali cestujúci, menili
sa záprahy. Hostinec bol v 18.
storočí veľmi vyhľadávaným
miestom a zároveň aj výnosným
zdrojom obchodu. V tom čase
niesol honosné pomenovanie
„U zlatého gryfa“ – jednoznačne
podľa štítového motívu Esterházyovcov. K portálu sa viaže kus
každodennej histórie a lokálnej
pamäte a našu pozornosť si iste

masiek na jednom mieste)
počet masiek neklesá. Naopak. Ako sa budú registrovať masky do súťaže?
-Masky sa registrujú pri malom pódiu na Lichnerovej ulici.
Samozrejme porota bude aj
v teréne, pretože úžasných
masiek je vždy neúrekom.
Kde bude požičovňa masiek
a ako bude otvorená?
-Požičovňa bude tento rok na
prízemí v mestskom kultúrnom stredisku od pondelka
25. júna od 11. do 18. hodiny
denne.
Najkrajšie masky tradične
vyhodnocujete. Bude tak aj
tento rok?
-Samozrejme,
zaujímavé
a kreatívne masky oceníme,
ale je dosť náročné vybrať tie
najkrajšie. Ceny pre masky
budú tiež zaujímavé.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Prednáška Fyzika
v experimentoch
Astronomická prednáška v ZŠ
Alberta Molnára Szencziho sa
uskutoční 20. júna o 18. hod.
Na tému Fyzika v experimentoch
bude prednášať Mgr. Karol Petrík, odborný pracovník a popularizátor hvezdárne a planetária
v Hlohovci.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

zaslúži i napriek tomu, že nie je
a ani nikdy nebol evidovaný ako
kultúrna pamiatka. V súčasnosti
Mestské múzeum v Senci v spolupráci s komisiami mestského
zastupiteľstva pripravuje návrh
zoznamu miestnych pamätihodností, ktorého zámerom je pod-

chytiť podobné typy pamiatok
lokálneho významu. Barokový
portál bude jedným z nich. Aj
preto došlo k jeho odstráneniu
pod dohľadom odborného reštaurátora. Portál má byť v budúcnosti reinštalovaný na inom
mieste.
(gs), foto Ján Lauko

Kozmetický salón Fresh pozýva
Vážené klientky, dovoľte, aby sme vám predstavili belgickú značku Astra Nails, s ktorou
pracujeme v našom kozmetickom salóne
Fresh. V súčasnosti táto značka znamená
špičku v nechtovom dizajne. Najkvalitnejšia je modelácia trojfázovými gélmi. Keďže
tento spôsob je časovo náročnejší, klientka
u nás strávi približne dve hodiny a v príjemnom prostredí si vychutná kávu alebo čaj pod-

ľa vlastného výberu. Francúzska manikúra je
stále trendy. Aplikujeme klasickú bielu špičku, alebo farebnú. Záleží na vás, ako sa rozhodnete. Na nechty gél nanášame postupne
po vrstvách, podkladový gél, Camouflage gél
a na záver vrchný gél. Dávame do pozornosti,
že pri odstránení gélových nechtov postupujeme šetrne, ľahko a rýchlo.
Srdečne vás pozývame do salónu Fresh.

Cenník a naše kompletné služby nájdete na www.salonfresh.sk
Janka Pospechová +421 911 260 152

Dôležité čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia - 159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705,
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka júnového čísla
mestských novín Senčan
je v stredu 13. júna.
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ZVÍŤAZILI, sú
jeden tím
V spojitosti s blížiacou sa letnou
olympiádou v Londýne Slovenský olympijský výbor zorganizoval pre stredné školy regionálne kolo vo vedomostnej súťaži
o olympizme. Otázky boli postavené na troch témach: antické
hry, novoveké letné OH a OH
v Londýne 2012. Posolstvo Sme
jeden tím družstvo Gymnázia
A. Bernoláka v Senci potvrdilo.
V konkurencii trinástich stredných škôl a gymnázií v pôsobnosti bratislavského kraja súťažiaci Agáta Šuláková,
Martin Semančák a Dominik
Michálek zvíťazili s veľkým
desaťbodovým
náskokom.
Celoslovenské finále sa uskutoční v septembri v Košiciach.

SENČAN máj 2012

Senčania SENČANOM

Dominik Michálek, študent GAB

Muži ŽENÁM
matkám
Na Deň matiek seniori z klubu
dôchodcov prekvapili ženy matky. Najprv im zaspievali a zarecitovali (Štefan Ruman, Ľudovít
Molnár), prekrásne pesničky na
ústnej harmonike zahrali Štefan
Gábriš a Ľudovít Vavro. Na požiadanie najstaršej členky 92-ročnej Icanéni – Heleny Füzesiovej
jej všetci spoločne zaspievali
obľúbené piesne. Nálada bola
vynikajúca. Prispeli k nej aj Tibor
Poór a Pavol Lanc, ktorí zabávali
vtipmi. Ženy dostali od mužov
ruže. Margaréta Sekerková

(dokončenie zo str. 1)

V Tureckom dome zaujala deti
aj dospelých reštaurátorská
dielňa pod vedením odborných reštaurátorov. Rozbiehali sa však aj koncerty. Na

námestí vystúpila folklórna
skupina Igrici zo ZUŠ Fándlyho, žiaci zo ZŠ Tajovského,
Mlynská, A. M. Szencziho
a Spojenej školy. Aj keď počasie neprialo, nálada bola

Upršaná Míľa pre MAMU

Aj tento rok sa mesto Senec
zapojilo do celoslovenskej
oslavy Dňa matiek, Míle pre
mamu. Jej organizátor, Materské centrum Senecké slnieč-

ko, pripravil pre účastníkov
pestrý sprievodný program,
aby všetci mohli nielen vzdať
úctu mamám, ale aj prežiť
pekné sobotné popoludnie.

Napriek tomu, že nakoniec
bol hlavným bodom programu
dážď, prešlo symbolickú míľu
pre svoju mamu 260 ľudí. Keď
sa počasie umúdrilo, vystúpili
na pódiu deti zo seneckých
škôl, škôlok a súborov. V rámci tvorivých dielní mohli vyrobiť darčeky pre svoju mamičku, nechať si pomaľovať tvár
a každého, kto po trase vylúštil tajničku, čakal v cieli darček.
Veľká vďaka patrí sponzorom,
ktorí venovali ceny do tomboly. Jej žrebovanie sprevádzala
príjemná atmosféra a bubnovanie dažďových kvapiek. Celkovo na Slovensku prešlo Míľu
pre mamu (najmä na západe
poznačenú počasím) viac ako
14-tisíc ľudí.

pohodová. „V múzeu sme otvorili výstavu Život na oboch
stranách hranice v spolupráci
so Slovak Doublebass Club
– Basy naše a zborom Radosť.
Potrvá do 26. októbra. Konal
sa aj koncert autentického
folklóru Figur Banda, priniesol tradičnú ľudovú hudbu zo
Slovenska, Maďarska a Rumunska,“ dopĺňa ďalší z organizátorov Gábor Strešňák zo
seneckého múzea.
Časť podujatia sa konala aj
v evanjelickom kostole. Koncertom prekvapil Orchester
Harmónia - mládežníci z bratislavského
konzervatória
odprevádzajúci mladých seneckých sólistov a bývalých
žiakov ZUŠ. Hudbou a tancom
sme sa na chvíľu preniesli aj
na dvor vo Versailes u kráľa
Ľudovíta XIV. Uviedol nás tam
svojím debutom novovzniknutý senecký ansámbel Collegium Wartberg_sk pod vedením J. Krigovského.
Celé podujatie sa nieslo v duchu 760 výročia prvej písomnej zbierky o Senci. Senčania
mali možnosť nazrieť aj do
interiéru synagógy a vyjadriť
podporu jej obnove.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
a Peter Brenkus

Ateliér POZÝVA
na prijímačky
Pozývame vás na prijímačky
do výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ ATELIÉR pod
vedením akademickej maliarky
Jitky Bezúrovej.
Prijímačky
sa
uskutočnia
v dňoch 14. a 15. júna od 16.
do 18. hod. v priestoroch školy na Vodnej ulici 20 (pri Parku
oddychu smerom na futbalový štadión). Prijímame deti vo
veku od 5 rokov až po dospelých. Tešíme sa na Vás!

Informácie o škole nájdete na
www.szus-atelier.sk. Taktiež
vás pozývame na Letnú výstavu prác žiakov tejto školy
v priestoroch hotela Senec,
ktorá potrvá do konca augus(el)
Jitka Hladká, foto Ján Lauko ta.
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Nová UČEBŇA
V Základnej škole na Mlynskej
ul. slávnostne otvorili učebňu
kontinuálneho
vzdelávania,
pásku prestrihla riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Ing.
Alena Tomegová, PhD. Slúžiť
bude na vzdelávacie aktivity
v rámci projektu organizovaných MPC. Odborní a pedagogickí zamestnanci nielen z tejto
školy sa tu budú prostredníctvom výpočtovej techniky prezenčne vzdelávať, zároveň majú
možnosť využiť učebňu pri plnení neprezenčných úloh vzdelávania. Učebňa napr. poslúži aj
pri overovaní rôznych výstupov
zo vzdelávacích aktivít v rámci
kontinuálneho vzdelávania. Nachádza sa v nej 21 notebookov,
dataprojektor a wifi router. Škola
tak prispeje k zefektívneniu vyučovacieho procesu.
(el)
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Milovníci GULÁŠA na jazerách

Víťazné Družstvo milovníkov guláša

Vyhrávala reprodukovaná hudba, voňal guláš a - bolo veselo. Varenie guláša v Senci má
už niekoľkoročnú tradíciu, no
podobné akcie sa dnes konajú
v mnohých okolitých obciach.
Azda aj preto počet súťažiacich
družstiev klesol na 23. Nálada
na juhu slnečných jazier však
bola výborná, návštevníkov, túžiacich po miske gulášu, prišlo
dosť. No mnohí boli sklamaní,
keď sa im neušlo. Väčšina súťa-

žiacich družstiev si vzdychla, že
za približne 15-20 minút bolo po
guláši. Vareniu sa venovali partie nielen zo Slovenska, ale aj z
Moravy či Maďarska. Podujatie
považovali za príležitosť stretnúť sa a zabaviť. Typickým príkladom bola partia rodín z jednej
seneckej ulice. Na tričkách mali
nápis Team Mesačný guláš.
Ďalšia partia bola tiež rozkošná. Dospelí boli Guláš majstri,
deti Guláš juniori. Iní sa hneď

aj ohodnotili nápisom Diabolsky chutné. Zvíťazilo Družstvo
milovníkov guláša, ktoré varilo
z diviny. Jeho člen Zoltán Kovács však vyzdvihol aj chuť pravej maďarskej fazuľovej dobroty,
s ktorou sa tiež zapojili do súťaže. Na druhom mieste skončil
profesionálny kuchár Adam
Salama so svojím trojčlenným
tímom, tretie miesto sa ušlo maďarským hosťom, predstaviteľom samosprávy z družobného
Köszegu.
Eva Lauková

Mamičkám z LÁSKY
S májom prichádza nielen sviatok našich mamičiek, ale aj
koncert zboru Radosť. Otvorili
ho menšie deti piesňami a básňou Milana Rúfusa. Navodili atmosféru lásky a porozumenia.
V nej sa niesli aj piesne starších,
podporené veľmi dobrými speváckymi výkonmi. Tance detí
v choreografii Moniky Podolskej vynikali hravosťou a farebnosťou. Deti si ich užili a radosť
z tanca preniesli aj na divákov.
Hudobne zaujímavá bola pie-

Ranné cvičenia
Dobrý štart do nového dňa
pre pánov i dámy.
Ranné cvičenia pomôžu
pri formovaní postavy,
uvoľnení stresu, zlepšia
kondíciu, chrbtica bude
bez bolestí a migréne
tiež odzvoní koniec.
Info: sri@centrum.sk
Tel.: 0903 223 547

seň Love song v podaní Márie
Lukácsovej a Lucky Vojtkovej.
Záver okorenil svojím výborným
výkonom Emanuel Debnár.
Zaspieval pieseň Najkrajší kút
v šírom svete. Spolu so zborom
znela majestátne a slávnostne.
Moderátorom koncertu bol Michal Kubovčík, ktorý vtipom
dodal koncertu neformálnosť.
Musíme však vyzdvihnúť aj druhú rovinu koncertu, zažiť sa dá
jedine s Radosťou. Božie milosti, vľúdnosť, porozumenie a veľ-

kú lásku, ktorú na každej skúške zboru dodáva a vyprosuje
Ferko Podolský. K tomu, že na
koncert budeme dlho spomínať,

prispel nezabudnuteľným príhovorom aj duchovný otec farnosti
otec Andrej.
Vďačná mamička
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Galéria DOMUS
pozýva
V záujem harmonického spojenia pekných spotrebných
predmetov (v tomto prípade nábytku) s výtvarným umením sa
rodila myšlienka vzniku Galérie
Domus. Nachádza sa v areáli
Domus na Bratislavskej ulici
v predajni nábytku spoločnosti
Eden - Domus, s r.o. Kurátorkou
galérie je mladá Senčanka Katarína Mrvová. V galérii chcú dať
priestor najmä miestnym mladým umelcom, dvere sú však otvorené aj pre iných. Periodicita
výstav bude zatiaľ mesačná, časom sa prispôsobí predstavám
návštevníkov a záujemcov. Dosiaľ sa tu uskutočnili tri výstavy.
Prvá bola spoločná pre súrodencov Martina, Zuzanu a Katarínu
Mrvových zo Senca,. V júni tu
bude vystavovať Blanka Benianová (maľba).
(r)
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Ženská, ktorá STAČÍ chlapom

Zaplnená kinosála tlieskala
speváčke Lenke Filipovej niekoľkokrát po stojačky. Po koncerte bola dojatá. „Spievalo sa
mi výborne, Slováci sú úžasné
publikum.“
Vraj ste menili repertoár...
-Keď som sa dozvedela, že som
v Senci ešte nebola, musela
som. Aby odzneli známe šlágre,
ale aj keltské pesničky či niečo
vo francúzštine. Mám veľmi široký repertoár, mrzelo ma, že sa
nedalo zaspievať viac.

Striedali ste gitary. Koľko ich
máte?
-Sedem. Klasická gitara ma vedie k disciplíne. Je ťažké ovládať
jednotlivé techniky. Som jediná
ženská, ktorá to takto profesionálne robí. Stačím chlapom
(smiech). Však som to vyštudovala! A jednu gitaru som zdedila
po Karlovi Zichovi.
Kedy a ako?
-Keď odchádzal na dovolenku na Korziku, dal ju našemu
spoločnému známemu opra-

viť. Bohužiaľ, stala sa tragédia,
Karel sa utopil. Darovala mi ju
potom jeho manželka. Mali sme
spoločné plány, často na neho
myslím.
Ste vraj ako akumulátor, stále
plná energie. Kde ju čerpáte?
-Mňa hudba baví, rada ju robím.
Muzika je neuveriteľne zázračná
vec.
Vaša pesnička Zamilovaná
bola veľkým hitom. Daroval
vám ju Francis Cabrel, má ju
v repertoári. Nedávno ju naspievala aj Shakira...
-Niekde na internete sa objavili
všetky tri verzie. Bola som šťastná, že moja zvíťazila.
Ako prebieha vaše turné?
-Jazdím na vystúpenia už päťšesť rokov, mám nabitý program. Hovorím tomu nekonečné
turné. Uvádzam do života album
Concertino III. Pred desiatimi
rokmi som mala dlhú pauzu, už
by som to nechcela zažiť.
Spieva aj vaša dcéra?
-Je stredoškoláčka, možno
spolu niečo urobíme. Nechajte
sa prekvapiť.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Snehulienka ako ju NEPOZNÁTE

Na doskách Kultúrneho domu
v Senci odohrali žiaci Súkromnej
ZUŠ R. Madarászovej premiéru
detského muzikálu Smiechulienka. Dievčatko, ktoré snívalo
o tom, že bude hrať Snehulienku, si tak splnilo svoj sen.
„Celé generácie detí poznajú nestarnúci príbeh o krásnej
Snehulienke, ktorú pred závisťou a hnevom zlej macochy za-

chráni sedem milých trpaslíkov.
Táto klasika sa stala vďačným
námetom pre vznik nášho muzikálu,“ hovorí autor scenára
a zároveň režisér muzikálu Milan Manko.
Príbeh o malom usmievavom
dievčatku, ktoré v divadle upratuje a túži zahrať si na jeho doskách postavu Snehulienky, sa
začne plniť, keď do hry vstupuje

princ a malé myšky, ktoré dievčatko premenia na usmievavú
Smiechulienku. Zlá macocha
a jej rozmaznaná dcéra Dorota ju však vyhodia z paláca
a tak Smiechulienka zavíta k
siedmim trpaslíkom. V príbehu
nesmie chýbať čarovné zrkadlo a hrebienok, ktorý macocha
s Dorotou Smiechulienke začešú do vlasov a ona zaspí

večným spánkom. Nakoniec
ju však princ prebudí a tak sa
znova ukáže, že úsmev a láska
zvíťazí a závisť a hnev budú potrestané.
Muzikál Smiechulienka, v ktorom účinkovali žiaci hudobnodramatického odboru Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej, je
určený v prvom rade detskému publiku, ale aj tým dospelým, ktorí majú radi rozprávky.
V predstavení plnom hereckých
prejavov, chytľavých pesničiek
a tanečných choreografií si každý nájde to svoje a prenesie sa
do atmosféry rozprávky. „Je to
naozaj dobrý pocit pracovať
s deťmi, ktoré sa vedia vcítiť do
rolí. Či už to bola Simonka Balážová ako postava Smiechulienky alebo štvorročné dievčatká
stvárňujúce postavy myšiek.
Premiéra muzikálu sa vydarila
a verím, že publikum zaujmeme
aj na jeseň, kedy by sme chceli
muzikál zopakovať,“ dodáva M.
Manko. Katarína Madarászová
foto Ján Lauko
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Ničenie IHRÍSK s otáznikom

Ihrisko na Sokolskej ul. naproti Plecháču. Plot nevydržal...

Ihrisko Janka Hraška

Smutný je pohľad na niektoré
zdevastované detské ihriská
v Senci. Mesto má asi jedenásť väčších ihrísk, no pri niektorých až rozum zastáva, ako
sa dajú zničiť.

2200 eur. Súčasné opravy vyjdú mesto na takmer 3000 eur.
Toto ihrisko stojí mesto zatiaľ
približne 26-tis. eur. „Je to len
a len o ľuďoch, deti preberajú správanie dospelých,“ vraví
V. Kolozsváriová. Mesto robí
vždy na jar revízie ihrísk – ich
hracích prvkov. Aj to niečo stojí.
Píšeme len o dvoch najkrikľavejších prípadoch, na ktoré išla
suma spolu takmer 50-tis eur.
Do oboch od začiatku investuje
iba mesto. Potvrdilo sa, že tam,
kde majú finančnú spoluúčasť
aj obyvatelia (zvyčajne 50 percent), viac sa starajú o údržbu,
dbajú na poriadok, sledujú,
či niekto ihriská nedevastuje.
Otázka ako ďalej s týmto problémom však zostáva visieť vo
vzduchu.

Ihrisko na Sokolskej ulici.
Zúfalý je pohľad na ihrisko naproti Plecháču (Coop Jednota).
S veľkou pompou ho mesto odovzdávalo do užívania v júni 2008,
investovalo doň 550-tis. korún.
V roku 2010 robilo údržbu, ktorá
stála 1200 eur. Na žiadosť starších občanov, ktorým prekážal
hluk z lanovej dráhy, mesto tento prvok demontovalo, zaplatilo
1300 eur. Na požiadanie obyvateľov ihrisko oplotilo, čo vyšlo
na ďalších 2700 eur (zatiaľ je to
spolu 23-tis. 400 eur, čo je takmer trištvrte milióna korún). Ing.

Viera Kolozsváriová, vedúca odboru zelene a údržby mesta je
znechutená. „Postoj niektorých
obyvateľov, predovšetkým mládeže k ničeniu mestského majetku je nepochopiteľný. V tejto
časti Sokolskej ul. sme navyše
pri bytovkách vybudovali lavičky, hojdačky. Aj tie niekto ničí.“
V súčasnosti je plot zvalený,
niektoré jeho betónové základy
niekto doslova vypáčil zo zeme,
pletivo je rozpletené. Aj primátor
Karol Kvál krúti hlavou a vraví,
že je ťažké nájsť riešenie.
Ihrisko Janka Hraška. Do vybavenia tejto lokality medzi
Hollého a Hurbanovou ul. už
mesto investovalo veľkú sumu,
len pri vzniku ihriska v auguste 2005 okolo 600-tis. korún.
Údržba v roku 2007 stála 42tis. korún, o dva roky neskôr

Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Žiaci KRADLI
sladkosti
Žiakom sa zachcelo sladkostí a tak si zrejme povedali, že
v obchode ich je dosť a nejaké si zoberú. Bez platenia. A
keď to prešlo jednému-dvom,
prejde to aj im. Celkovo kradlo
v potravinách deväť žiakov zo
ZŠ Tajovského.
Vo štvrtok ráno o 7.40 hod.
operačnému
pracovníkovi
mestskej polície zatelefonovali z Plecháča (obchodný dom
Copp Jednota na Sokolskej
ul.), že prichytili žiakov, ako
kradnú sladkosti. Vedúcej predajne však ušli, ale kamera
ich zachytila. Mestskí policajti
v neďalekej ZŠ Tajovského zistili, že ide o 13-ročných žiakov
Filipa a Martina. Nahnevaná
bola samozrejme riaditeľka
školy aj triedna učiteľka. Žiaci
ukradnuté sladkosti (šesť kusov čokolády Milka a tri balíčky cukríkov Smile) vrátili. Napokon vyplávali na povrch aj
mená ďalších šiestakov, ktorí
chodia do Plecháča kradnúť.
Zodpovední pracovníci obchodného domu na chlapcov
nepodali trestné oznámenie,
o vyčíňaní svojich ratolestí sa
samozrejme dozvedeli aj rodičia. Ako uviedla riaditeľka školy Mgr. Božena Venerčanová,
je z toho smutná, no žiaci konali protiprávne mimo školy, je
to predovšetkým aj záležitosť
rodičov. Škola následne zorganizovala besedu žiakov s pracovníkom kriminálky. (el)

Oduševnene „bojovali“ za KRAJŠÍ svet
Na Deň Zeme v ZŠ Mlynská
bola väčšina žiakov a pedagógov oblečená vo farbách

Zeme - modrej a zelenej. V duchu hesla Ernesta Hemingwaya
Svet je krásny a stojí za to zaň

bojovať sa pustili do aktivít zameraných k výročiu vzniku moderného
environmentálneho

hnutia. Žiaci absolvovali rozhlasové okienkto aj súťaž, čakali
ich tvorivé dielne. Všetky triedy
sa zapojili do akcie Vyčistime si
svoje okolie.
Chodníky spestrili kresbičkami, spoznávali však aj stromy
a rastliny v areáli školy. Nezostali len pritom, ale nové okrasné
rastliny aj vysadili.
Žaci prvého stupňa oslávili Deň
Zeme aj jedinečnou aktivitou.
Každý si do školy priniesol jednu igelitovú tašku a PET fľašu.
Vyrobili z nich hada, ktorý mal
132 metrov. Pracovali na tom
takmer dva týždne pred akciou.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

8

SPEKTRUM

SENČAN máj 2012

STRETNUTIE
s Jánom Sucháňom

Farebné trblietanie ŽIAKOV

V galérii Labyrint kultúrneho
domu sa konala zaujímavá výstava obrazov s názvom Farebné
trblietanie. Samotný názov je
lyrickým opisom, celá výstava
sa niesla v znamení jemnosti,
farebnosti a čistej úprimnosti.
Prezentovali sa výtvarné dielka dospelých žiakov výtvarnej
dielne Gabriela Wagnera. Na
výstave sa zúčastnilo pätnásť
autorov z rôznych miest Slovenska. Gabriel sa už roky venuje
tvorivým výtvarným dielňam,
poukazuje na to, že samotný

proces vytvárania kresby a maľby je oslobodením, pohladením
duše i tela. Vraví: „Je rozdiel, či
pôjdeme na výstavu, alebo si
sami vytvoríme vlastné výtvarne dielo.“ Svojimi výtvarnými
dielňami ponúka všetkým, ktorí
majú záujem spoznať samého
seba, aby pomocou farieb, čiar,
plôch a rôznych štruktúr vyjadrili svoj pocit, náladu, to, čo
v sebe cítia. Privíta záujemcov,
ktorí nevedia kresliť a neabsolvovali žiadne výtvarné školy.
Výstava prezentovala tri oblas-

Príbehy, aké NOSÍ život

Senčanka Monika Macháčková má písanie v popise práce
ako redaktorka časopisu Život.
S úspechom sa však pustila

aj do písania kníh. Prvý jej príbeh s názvom Stará som už
bola vyšiel vo vydavateľstve
Evitapress vo februári 2011,
ako prvá kniha novej série Srdcovky. Monika: „Bolo pre mňa
neuveriteľné, že dlhé týždne sa
držal v rebríčku napredávanejších kníh. Je to príbeh, akých sa
mohlo okolo nás stať hocikoľko,
romantický príbeh prvej lásky,
ktorý ste možno prežili aj vy.
Keď romantiku vystrieda krutá
realita, osudu sa dá vzdorovať
aj za cenu osamelého života
slobodnej matky.“ Druhá kniha

ti výtvarných dielní. Jedna sa
zaoberá rôznymi výtvarnými
technikami, umožňuje hlbšie
sa oboznámiť s rôznymi materiálmi a vyskúšať si ich v praxi.
Návštevník výstavy mal možnosť oboznámiť sa s výsledným
efektom použitých materiálov
- štruktúrami obrazovej batiky,
maľby akrylom, monotýpiou...
Nadstavbou výtvarnej dielne
o technikách je druhá oblasť výtvarná dielňa maľby olejom.
Autori, ktorí absolvovali tento
kurz, prezentovali na výstave
svoje olejomaľby. Treťou oblasťou je Mystická škola rozvoja
osobnosti kreslením a maľovaním. „Žiaci pri tom prechádzajú
hlbokým poznaním o sebe. Výstava prezentovala časť kresieb
vytvorených pastelkami. Nechcem v tejto škole klásť dôraz
na vysokú výtvarnú úroveň, ale
hlavne na proces, ktorý v danú
chvíľu prebieha. Kresby sú jasným zrkadlom žiakov.“
(gw)

Jarmila Majová

sa na pulty kníhkupectiev dostáva v júni a má názov Všetko je
v poriadku. Je v nej menej romantiky, viac premýšľania. „Aj
ženy v strednom veku si kladú
otázky, či žijú ten život, ktorý
chceli žiť. Každá z nás sa môže
dostať do situácie, kedy sa díva
na svojho muža a pýta sa, či
je to ten pravý. Prehodnocujeme priority, očakávame zmeny
a občas sa ich aj bojíme.“ Ako
sa hlavná hrdinka vyrovná
s týmto všetkým? Monika viac
neprezrádza, odpovede nájdete
v jej novej knižke. Eva Lauková

Andrej Tušer O NOVINÁRSTVE
Presne pred rokom sme v našich
novinách písali o jeho knižke
intímnej lyriky Veršovanie s prvou láskou. Teraz prichádza na
pulty kníhkupectiev nová publikácia obyvateľa nášho mesta,
profesora Fakulty masmédií
Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave, Andreja Tušera.
Pre nás, Senčanov, môže byť
kniha na vyše 300 stranách
s tvrdou väzbou o to zaujímavejšia, že sa v nej nachádza
Tušerov príspevok z roku 1961

o budúcnosti Slnečných jazier
(môžeme porovnávať so súčasnosťou...), ako aj niektoré iné
príbehy, anonymne zachytávajúce osudy Senčanov (prídete
na to, o koho ide...?). Pravda,
ťažisko publikácie je v novinárskych, mediálnych otázkach
(etika, bulvár, nové technológie
a pod.), ktoré autor ponúka
prostredníctvom
názorových
publicistických textov, štúdií
a rozhovorov. Pod prostým názvom O novinárstve sa nachádza

V mestskej knižnici zažili veľmi
príjemný a obohacujúci večer.
Pozvanie prijal charizmatický
človek, osobnosť – kňaz a publicista Ján Sucháň. Porozprával
o svojom detstve, záujmoch
a životnom poslaní, o láske
k Bohu, pravde, filozofii a literatúre. Odpovedal i na otázky
o práci v rozhlase, písaní kníh, aj
o spolupráci so speváčkou Janou Kocianovou.
O hudobné spestrenie sa postaral husľový virtuóz Marek Rajt,
ktorý zahral známe skladby vo
vlastnom aranžmán. Početnému
publiku sa tento večer vryje hlboko do pamäti.

mnohovrstevná práca publicistu, mediológa a pedagóga, nositeľa najvyššieho novinárskeho
ocenenia Mercurius Veridicus
ex Slovakia.
(el)

Veselá BESEDA
s básnikom
Erik Ondrejička - básnik vnímavý,
romantický, hľadajúci, úprimný...
Je autorom kníh Na vnútornej
strane viečok, Oči a rýmy, Tanec
večerných vločiek, (e)Pigramy
a ďalších. Senčania s ním besedovali v mestskej knižnici. Ako
povedal, je presvedčený, že báseň má prinášať isté posolstvo,
nielen estetické, ale aj ideové,
že je tu na to, aby vypovedala
myšlienky, dajme tomu inak nevypovedateľné... Majster sa s čitateľmi podelil o svoje sny, túžby,
pocity zo života, zo sveta.
Na besede sa zúčastnili dlhoroční čitatelia knižnice, ale i študenti
tunajšieho gymnázia. O hudobný doprovod sa postaral gitarista Miloš Železňák. Na besede
zazneli mnohé z jeho básní, hostia si mohli dokonca zvoliť tému.
Napriek skromnosti tohto básnického génia sa prítomní dozvedeli, že tri z jeho piatich kníh
boli ocenené. Za zbierku Oči
a rýmy získal cenu Najkrajšia kniha Slovenska a nedávno zbierku
Na vnútornej strane viečok ocenili rovnako. Jarmila Majová

LETNÁ SEZÓNA
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LETO pred dverami
Otvorenie letnej turistickej
sezóny sa blíži, na Slnečných jazerách panuje čulý
ruch.
V rámci príprav Správa cestovného ruchu (SCR), s.r.o.
investuje do areálu okolo 65tisíc eur, väčšia časť z nich ide
do vytvorenia zón oddychu na
ležanie a športovanie, aby sa
zabezpečil väčší komfort pre
návštevníkov,
Medzi novinky na severnej
strane (piata pláž) bude patriť
pláž v podobe ryby. V týchto
dňoch na túto pláž pre mamičky s deťmi navozia približne 70
ton piesku. Ryba má namiesto
oka sedenie, ďalšie dve sedenia sa nachádzajú na mies-

tach plutiev. Ako uviedol riaditeľ SCR Ing. Róbert Podolský,
celú severnú pláž pri jazere vysypú drobným štrkom, potrebujú ho asi tisíc ton. Podobnú
štrkovú pláž vytvoria na brehu
pod tobogánom. SCR prichádza s novou službou. Zakúpila
biele lehátka, bude ich požičiavať. Na severnej strane ich
má k dispozícii 30, na južnej
sto. Návštevníkom budú slúžiť
aj veľké dáždniky.
Pre deti sú pripravené rôzne
atrakcie. Čakajú ich šmýkačky, lanová dráha, nafukovacie
atrakcie na vode, baby cars,
požičovňa vodných bicyklov,
trampolíny,
aquazorbing...

Ceny celosezónnych permanentiek:
• Senčania - dospelí 8 eur • deti
od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP
4 eurá • Nesenčania 16 eur •
Celosezónna s autom 26 eur •
Podnikové chaty, hotely 26 eur
• Služobný preukaz s automobilom 15 eur • Týždenná - dospelí
8 eur • Týždenná - deti od 6-15
r., dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Denná vstupenka (8.-16. hod.):
• Dospelí 2 eurá • Deti od 6-15
r., dôchodcovia, ZŤP 1,50 eur •
Jednotné vstupné (16.-18. hod.)
1 euro
Obyvatelia obcí (Blatné, Boldog,
Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri
Senci, N. Dedinka, Reca, Tureň,
V. Biel a Viničné) si môžu kúpiť
permanentky ako Senčania.

Dôraz na PORIADOK a bezpečnosť

(pokračovanie na str. 10)

O poriadok a bezpečnosť na
Slnečných jazerách sa počas
letnej turistickej sezóny postará
mestská a štátna polícia, ako aj
súkromná SBS.

Mestská polícia bude mať na
jazerách 24 hodín dvojčlennú
hliadku, nasadenie ďalšej hliadky bude závisieť od situácie
a potrieb. Samozrejme hliadka

sa bude pohybovať aj v meste.
Aj štátna polícia sa pripravuje
na zvýšený výkon služby minimálne v rozsahu ako v uplynulých rokoch. Ráta sa s pohotovosťou cez víkendy a piatky. Na
dohliadaní nad bezpečnosťou
sa budú podieľať policajti z obvodných oddelení z Dunajskej
Lužnej, Bernolákova a Senca.
Správa cestovného ruchu má
dobré skúsenosti aj s pôsobením súkromnej SBS, ktorá
zabezpečuje ochranu návštevníkov, ich majetku, zasahuje
v prípade výtržností a krádeží.
(el)
foto Ján Lauko
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Záchranári informujú a APELUJÚ

K letnej turistickej sezóne na
Slnečných jazerách neoddeliteľne patrí aj záchranná vodná
služba v réžii Klubu potápačov Piccard Senec a zdravotná služba, ktorú zabezpečuje
spoločnosť DM Resustic Slovakia.
Podľa Štefana Bordácsa k dispozícii budú mať 20 plavčíkov,
desať klasických člnov a jeden
motorový. „Pre plavčíkov sme
ako každoročne pripravili kurz
zahŕňajúci teóriu a prax. Boli
takí, čo to nezvládli. Tí, ktorých
sme prijali, budú na kúpajúcich sa dohliadať z desiatich

stanovíšť.“ V službe sú zväčša
od 9. do 19.hod., v závislosti
od počasia až do 20.30 hod.
„Zabezpečovať budeme aj podujatie Senecké leto.“
Zdravotná služba má k dispozícii sanitku, sídli na juhu jazier pri bungalovoch. Preto je
v prípade potreby veľmi rýchlo
na mieste zásahu. Aj heliport
na pristátie vrtuľníka pri reštaurácii Lobster je pripravený. Š. Bordács upozorňuje:
„Hladina jazier v dôsledku nedostatku vlahy klesla približne
o 70 centimetrov. Ľudia majú
tendenciu, že v hlbokej vode

Leto pred DVERAMI
(dokončenie zo str. 9)

R. Podolský: „V stanovom
kempe sme pridali elektrické
prípojky, v karavanom sme ich
zrenovovali. Zmenou prešli aj
bungalovy. Vymenili sme linoleum, skrine, stoly, stoličky.“
Okrem toho sa ako každý rok
natierali ploty a zábradlia. Na
južnej strane zrenovovali bránu do karavanového kempu
- je širšia aj vyššia, prejazd
vozidiel bude bezpečnejší aj
plynulejší, opravili recepciu.
Doprava na sever jazier bude
smerovaná ako doteraz – po
novej ceste (vjazd z Boldockej cesty) popri akvaparku na
parkovisko, ďalší vstup okolo
prázdninovej dedinky (Holiday
Village) a tretí v blízkosti obce
Reca.
Riaditeľ SCR: „Žiadame všetkých návštevníkov areálu
jazier, ak budú svedkami de-

vastácie okolia a majetku,
aby to neodkladne ohlásili na
bezplatné čísle mestskej polície 159. Veď jazerá patria nám
všetkým a nemôžeme donekonečna tolerovať prejavy
vandalizmu.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Ako prežiť leto v zdraví
• neskáčte do plytkej vody
• neplávajte príliš rozhorúčený
• nechoďte do vody pod
vplyvom alkoholu
• dodržiavajte pitný režim
• deti nespúšťajte z očí

si dávajú pozor, plytšiu podceňujú, čo sa nemusí vyplatiť.“ Š. Bordács sa vyjadril aj k
otázke kvality vody. „Hygienici ju kontrolujú aj na začiatku
leta, jej biologické parametre
sú v poriadku. O jej kvalite
svedčí aj fakt, že v jazere som

našiel živé veľké riečne mušle,
ktoré sú náročné na čistotu.
Ako potápač kvalitu vody môžem potvrdiť.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Cestovný RUCH v regióne
Správa cestovného ruchu
Senec (SCR), s.r.o., má značný podiel na návštevnosti
regiónu vďaka Slnečným jazerám.
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Senci založili vo februári oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Senec.
Zakladajúcimi členmi je sedem
miest a obcí - Senec, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Ivanka pri Dunaji,
Kaplná, Kráľová pri Senci, Veľký
Biel a tri podnikateľské subjekty
- Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o., Holiday Village, s. r.
o., a Hotel Delfín, s. r. o.
Región Senec a okolie sú vyhľadávanou oddychovou lokalitou
domácich aj zahraničných návštevníkov. Infraštruktúra slúži aj
na rekreáciu obyvateľov regiónu
(bicyklovanie, in-line korčuľovanie, kolektívne športy). Domáci

turisti tvoria približne 40%, zahraniční asi 60% návštevníkov,
pričom prevládajú turisti z ČR.
Ohrozenie návštevnosti Senca
a okolia spočíva v raste konkurencie, hlavne akvaparkov
a termálnych kúpalísk. Pre rozvoj regiónu sú nevyhnutné ďalšie investície na dobudovanie
športovísk, cyklotrás, zón oddychu, navigačného systému, atď.
OOCR Región Senec sa momentálne zameriava na investície do marketingu. Marketingová podpora bude smerovať predovšetkým do podujatí, ktoré
sú významným prvkom regiónu
ako dovolenkovej lokality, do
tvorby internetovej prezentácie,
rozhlasovej, televíznej a bilbordovej kampane.
Hlavným cieľom je stabilizovať
novozaloženú organizáciu, propagovať podujatia na miestnej
a regionálnej úrovni.
(kb)
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Ignorovať výzvu a predvolanie súdu
sa nemusí vyplatiť
Civilný súd je oprávnený
v prípade, že žalovaný je pasívny, rozhodnúť rozsudkom
pre zmeškanie. Ide o rozsudok, ktorý bude vychádzať iba
z tvrdení žalobcu. V prípade,
že ste v postavení žalovaného
a dostanete zásielku zo súdu
s predvolaním na pojednávanie, alebo výzvu na vyjadrenie sa k žalobe, neignorujte
to. Takáto ľahkovážnosť môže
viesť k vydaniu rozsudku pre
zmeškanie, ktorý nebude vo
váš prospech.
Ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie, na ktoré bol riadne
a včas predvolaný a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlní a ani
sa nevyjadrí k žalobe v zmysle
výzvy súdu, ten môže rozhodnúť aj bez žalovaného. Všetky
vyššie uvedené skutočnosti,
preukazujúce nečinnosť žalovaného, musia byť splnené súčas-

Právnik radí
ne a o ich následkoch musí byť
žalovaný vo výzve a predvolaní
riadne poučený.
Takéto rozhodnutie bude vychádzať iba z tvrdení žalobcu,
ak budú pre súd nesporné.
Rozsudok pre zmeškanie môže
súd vydať na ktoromkoľvek nariadenom pojednávaní. Súd ďalej nebude čakať na obranu žalovaného, ktorý prejavil takúto
mieru pasivity, nie je povinnosťou súdu ďalej vytvárať priestor
pre jeho obranu.

Ak súd vydá takýto rozsudok,
obrana žalovaného prostredníctvom odvolania je limitovaná
a odvolanie možno podať, iba
ak by rozhodnutie vychádzalo
z nesprávneho právneho posúdenia veci, či preto, že neboli
splnené podmienky pre vydanie
takéhoto rozhodnutia.
Rozsudok pre zmeškanie súd
nemôže vydať okrem iného
v prípade, ak by ním spôsobil
vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi žalobcom
a žalovaným (napr. pri vysporiadaní podielového, či bezpodielového spoluvlastníctva), alebo
ani v spore, kde sa uplatňuje
právo na zaplatenie peňažnej
sumy zo spotrebiteľskej zmluvy
a žalovaným je spotrebiteľ, ak
spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľné podmienky, či
v spore, ktorý sa nemôže skončiť súdnym zmierom.
Žalovaný môže podať návrh na
zrušenie rozsudku pre zmeš-

kanie, ale musí preukázať, že
existuje ospravedlniteľný dôvod, pre ktorý sa nemohol zúčastniť na pojednávaní, inak takýto návrh nemá šancu uspieť.
Je potrebné ho podať najneskôr
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Podľa uvedeného je zrejmé,
že sa oplatí reagovať na predvolania a výzvy súdu, pretože
nečinnosť sa môže žalovanému vypomstiť. Súd vytvára
podmienky pre obranu žalovaného iba v rozsahu stanovenom zákonom, ak to žalovaný
ignoruje, nie je dôvod na nečinnosť súdu. Žalovaný môže
iba aktívnym prístupom uplatniť svoje námietky, či preukázať nedôvodnosť, alebo neoprávnenosť nároku žalobcu či
jeho časti, inak musí počítať
s neúspechom.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Výhody exkluzívnej zmluvy Alternatívni dodávatelia plynu

Podpisom Exkluzívnej zmluvy sa
predávajúci zaväzuje pri predaji
spolupracovať s jedným maklérom, teda s jednou realitnou kanceláriou (RK). Mnohí radšej zvolia
možnosť spolupráce s viacerými
RK, pričom rozmýšľajú spôsobom - čím viac realitiek bude
moju nehnuteľnosť predávať, tým
lepšie. Opak je však pravdou.
Aké výhody ponúka Exkluzívna
zmluva?
1. jedinečnosť ponuky na webe objaví sa na realitných portáloch
iba raz
2. jedna cena za nehnuteľnosť
– pri inzerovaní viacerými RK sa
často cena pohybuje s rozdielom
niekoľko tisíc eur, čím sa stráca
dôveryhodnosť ponuky
3. pri exkluzívnej zmluve maklér
nastaví stratégiu predaja, jednot-

livé kroky a pravidelne komunikuje s predávajúcim (niektorí makléri sa neozvú aj celé mesiace)
4. maklér s exkluzívnou zmluvou
urobí niekoľko marketingových
aktivít, aby nehnuteľnosť predal
(plachta, letáky, inzercia v novinách, top ponuka na webe),
viacerí makléri s neexkluzívnou
zmluvou však urobia to isté - dajú
ponuku na rovnaké realitné portály.
5. predávajúci komunikuje s jedným maklérom. Pri viacerých
makléroch si často nepamätá,
s kým sa na čom dohodol, ako sa
volá maklér a z ktorej RK je, akú
dohodol cenu a províziu a začne
v tom mať zmätok.
Exkluzívna zmluva je najmä
o dôvere v schopnosti makléra
a RK, úspešne zrealizovať celý
obchod. Dôverujte profesionálom, ktorí vedia robiť svoju prácu
a doprajte sebe aj vašej nehnuteľnosti exkluzívne služby a ušetríte čas aj peniaze. Na zaujímavé
a najčastejšie otázky vám odpovieme.
Mgr. Martina Kováčová,
realitný maklér, 0948 438000
poradna@byvanievsenci.sk

Zmena dodávateľa plynu sa stáva v súčasnosti bežnou realitou
aj v bytových domoch, ktoré
majú vlastné plynové kotolne
slúžiace na výrobu tepla a ohrev
TÚV. Nie vždy to môže priniesť
očakávaný efekt. Pri zvažovaní
zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, že cenový
rozdiel, ktorý uvádzajú alternatívni dodávatelia plynu na Slovensku (zvyčajne pri porovnaní
s SPP a.s.) je rozdielom len za
pohyblivú zložku ceny plynu,
teda za samotný dodaný plyn.
Okrem tejto pohyblivej zložky je
aj fixná zložka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace
s dopravou plynu zo zásobníka
ku konečnému spotrebiteľovi
a sú pre všetkých dodávateľov
plynu rovnaké. Tieto náklady sú
rozdelené zhruba 45:55, čo znamená, že distribučné poplatky
predstavujú až 55% konečnej
ceny plynu. Jednoduchým porovnaním preto zistíte, že ak
vám alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku ponúkne cenu
plynu o 10% nižšiu ako SPP, a.s.,
tak zvyčajne ide iba o pohyblivú
zložku ceny plynu, čiže celková

úspora bude predstavovať len
približne 4,5%. Z tohto dôvodu
je dobré nezamerať sa iba na
ponúkanú percentuálnu zľavu
za dodávku plynu, ale porovnať
si ceny za plyn aj s distribučnými poplatkami a DPH spolu.
Všetci dodávatelia plynu, ktorí
dodávajú plyn pre domácnosti
a teda aj pre kotolne v bytových
domoch, musia mať schválený
cenník dodávaného plynu z dôvodu, že maximálne ceny plynu
pre domácnosti sú zatiaľ ešte
stále regulované štátom. Preto
pri prechode k inému dodávateľovi plynu je stále otvorený veľký
priestor pre správcov bytových
domov ako aj pre jednotlivé
spoločenstvá vlastníkov bytov dohodnúť osobným stretnutím u
dodávateľa plynu zaujímavú konečnú cenu za plyn určený pre
výrobu tepla a ohrev TÚV, ktorá
bude ešte nižšia ako spomínaná
regulovaná cena. V konečnom
dôsledku v konkrétnom roku to
môže predstavovať úsporu aj 17
% nákladov na plyn v bytovom
dome.
S otázkami sa môžete obrátiť
na mail: info@aveler.sk
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Hana Megová, Michaela Jurkovičová, Michaela
Citrjaková, Kristína Heringesová, Adela Joríková, Adam Dugovič, Jakub Vojtko, Dominika
Róka, Richard Pifko, Alex Hvezdúľ, Marek Majo,
Alexandra Chromeková, Dominik Štěpánek,
Olívia Siposová, Marek Hozlár.

Manželstvo uzatvorili
Martin Tkáč – Eva Bajanová, Tomáš Mancal
– Veronika Vinczeová, Marek Mafina – Eva
Kubinčanová, Marian Guldan – Monika Dostálová, Marcel Šesták – Stanislava Markusová,
Ladislav Koffler – Xenia Čermáková, Silvester
Hrbán – Alena Zsemlyeová, Marcel Meliška
– Monika Ravaszová, Marcel Ondrík – Veronika
Halinkovičová, Roman Závodský – Zuzana Bezáková, Václav Hrabec – Patrícia Beňová, Rastislav Šimo – Silvia Cmarková, Kristian Németh
– Viktória Rovenská, Jaroslav Skácel – Barbora
Momková, Agron Fejzullahu – Nikola Bittová,
Pavol Uherčík – Alexandra Hanzelová, Richard
Bednarčík – Denisa Virgovičová, Árpád Erdélyi
– Renáta Múcsková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Eva Augustovičová (60), Ján Kapoun (70), Mgr.
Mariana Kovácsová (75), Judita Pomšahárová
(80)

Klub dôchodcov
Brigita Štefanová (60), Oľga Vincze (60), Katarína Jánošovičová (65), Mária Szabová (65),
Magdaléna Kropacseková (80)

Program na jún
Prvé prírodné digitálne kino
na Slovensku

PARK ODDYCHU – AMFITEÁTER SENEC

od 1. júna premietame digitálne v 2D
Začiatok filmových predstavení
od 1. júna - 16. júna o 21. hod.
od 17. júna o 21.30 hod.
Digitalizáciu kina finančne podporili:
Audiovizuálny fond a mesto Senec
1. júna piatok SNEHULIENKA
Nový dobrodružný príbeh postáv je opäť
plný lásky, romantiky, ale aj závisti a zrady.
Rozprávková klasika sa vracia. Hrajú: J.
Roberts, L. Collins a ďalší. USA, nevhodné do
12 r., 106 min., čes. dabing
Vstupné: 3 eurá
2., 3. sobota – nedeľa MUŽI V ČIERNOM 3
Agenti J a K, muži v čiernom sa vracajú. Osud

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Zoltán Domonkoš (55), Dáša Pálková (55), Mária Debnárová (55), Eva Augustovičová (60), Jaroslav Macich (60)

Navždy nás opustili
Koloman Kozmér (1934), Ján Farkas (1957),
František Čechovič (1923), Mária Hervaiová
(1935), Alžbeta Zárecká (1939), Margita Görfölová (1923), Stanislav Gál (1977), Marian
Čimbora (1961), Ján Tereň (1947), Tibor Török
(1936), Anna Luknárová (1932), Anna Hroncová (1928)
S hlbokým smútkom nám odišla 20. apríla naša mamička,
babička, švagriná a sestra
Mária Hervaiová. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť. Smútiaca rodina. Spi
sladko, mamička naša, veď
Tvoje deti ctia si verne pamiatku Tvoju. Spi sladko, Tvoj duch
neumiera.
Dňa 16. apríla uplynuli dva roky
od úmrtia nášho brata Tibora
Hervaia. Venujte mu tichú spomienku.
Osud nikdy nevracia to, čo Ti
vzal, len jedno Ti vráti, spomienky a žiaľ. Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života. Dňa 20. mája uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec, dedko, brat a švagor Augustín

Ježovič. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli,
len minútu s Tebou – to mi
stačí, či len okamih krátky a
ospalý. Tak hlavu do vankúša
skrývam a prosím, nech sa mi
o tebe aspoň sníva. Od života
pre seba si nič nežiadal, všetko len pre svoje deti a rodinu, svoje zlaté srdce celé si nám
dal, večný pokoj nech dá Boh Ti za odmenu.
Úsmev si mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši... So smútkom v duši sme si 6. mája
pripomenuli druhé výročie, kedy nás vo veku
57 rokov navždy opustil náš milovaný ocko,
manžel, dedko a brat Karol Tengeri. S láskou
na neho spomínajú manželka, deti, vnúčatá,
súrodenci, ostatní príbuzní a známi. Venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Dňa 16. mája uplynulo 20
rokov, čo nás náhle opustil
náš drahý manžel a otec Michal Leľo vo veku 42 rokov.
S láskou na neho i po rokoch
spomíname. Manželka a deti
s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 5. júna uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša
drahá mamička Anna Vargová. V srdciach tých, ktorí Ťa
milovali, však budeš stále žiť.
Spomíname na Teba s láskou.
Dcéra Svetlana s manželom,
matka, nevesta, vnúčatá a súrodenci.

agenta K je ohrozený a agent J sa preto musí
vydať na cestu časom späť do minulosti.
Hrajú: Will Smith, Tommy Lee Jones. Emma
Thompson, Lady Gaga a ďalší. USA, nevhodné
do 12 r., 104 min., čes. dabing
Vstupné: 3 eurá

9., 10. sobota – nedeľa
PIRÁTI! SPOLOK BABRÁKOV
Animovaný film o veselej, aj keď smoliarskej
pirátskej bande. USA, vhodné pre všetkých, 88
min., čes. dabing
Vstupné: 3 eurá

4., 5. pondelok – utorok
PROBUDÍM SE VČERA
Originálna spomienka na dobu spred nežnej
revolúcie skrýva v sebe podmanivý príbeh,
nevšednú milostnú zápletku a nečakanú pointu.
Hrajú: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Viktor Preiss,
Zlata Adamovská a ďalší. ČR, nevhodné do 12
r., 120 min.
Vstupné: 3 eurá

11., 12. pondelok – utorok
SLEČNA NEBEZPEČNÁ
Prvý prípad, ktorý jej zveria, je dolapenie
šarmantného mladíka obvineného z vraždy. Je
tu však jeden problém. Je to priateľ z detstva
alebo dokonca viac ako priateľ. USA, nevhodné
do 12 r., 91 min.
Vstupné: 3 eurá

7., 8. štvrtok – piatok
LOSOSY V JEMENE
Očarujúci film o vášni k rybolovu, politickom
kolotoči, nečakanom hrdinstve, láske a pokuse
dokázať, že všetko ide, keď sa chce. USA,
nevhodné do 12 r., 107 min.
Vstupné: 3 eurá

14., 15. a 17. štvrtok – piatok, nedeľa začiatok predstavenia o 21. 30 hod.
LÍBAŠ JAKO ĎÁBEL
Cesta na romantickú dovolenku sa stáva
skutočnou skúškou ich vzťahu. Hrajú: K.
Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová
a ďalší. Réžia, scenár: M. Poledňáková. ČR,
nevhodné do 12 r., 113 min.
Vstupné: 3,50 eur
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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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18., 19. pondelok – utorok
EŠTEBÁK
Trpká komédia z obdobia najťažšej
normalizácie po okupácií ČSSR
vojskami Varšavskej zmluvy v roku
1968. Film sa vracia do čias, kedy
vrcholom prepychu bol farebný
televízor a telefón, panelákový byt
bol vytúženým bývaním a každé
slovo mohlo byť dvojzmyselné,
a teda aj potrestané. SR/ČR/Poľsko,
nevhodné do 12 r., 108 min.
Vstupné: 3 eurá
21., 22. štvrtok – piatok
TANEC MEDZI ČREPINAMI
Dramatický príbeh o ľudskom
bytí, láske, vzletoch a pádoch
v strhujúcom tanci života medzi
črepinami. Hrajú: M. Ťapák,
A. Javorková, tanečníci a hudobníci
súborov SĽUK, Urpín, Šumiačan,
Technik, Ekonóm... Film odohráme
v deň slovenskej premiéry. SR,
nevhodné do 12 r., 78 min.
Vstupné: 3 eurá
23., 24. sobota – nedeľa
STREET DANCE 2D
Pokračovanie úspešného filmu
z londýnskej street dance scény.
Skupiny
tanečníkov
hľadajú
spôsob, ako spolupracovať. VB/
Nem., nevhodné do 12 r., 85 min.
Vstupné: 3 eurá
25., 26. pondelok – utorok
PROMETHEUS
Výnimočný
svet,
v
ktorom
napínavé pátranie po koreňoch
našej civilizácie na planéte Zem
zavedie skupinu prieskumníkov až
do neprebádaných kútov vesmíru.
Režisér Ridley Scott. Sci-fi horor.
USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 3,50 eur
28. štvrtok
SNEHULIENKA A LOVEC
Nová verzia „rozprávky“ sa
začína vo chvíli, keď mladý
poľovník dostane rozkaz odviesť
Snehulienku do lesa a tam ju zbaviť
života. Dobrodružný fantastický
film. USA, nevhodné do 12 r., 100
min., čes. dabing
Vstupné: 3 eurá
30. sobota
MADAGASCAR 3
Tentoraz všetci hrdinovia zavítajú
do Európy, kde nájdu ideálne
krytie v podobe cestujúceho
cirkusu, ktorý obrátia na poriadny
madagaskarský štýl. Animovaný,
dobrodružný rodinný film. USA,
vhodné pre všetkých, 90 min.,
dabing
Vstupné: 3 eurá
1., 2. júla nedeľa - pondelok
MADAGASCAR 3
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Kultúrne podujatia: kinosála
1, 2. piatok - sobota.
Senecká dúha – súťaž v tanci
8. piatok o 14. a 17.30 hod.
9. sobota o 15. hod.
Absolventský koncert tanečného
odboru ZUŠ
13. streda o 10. hod.
Gregor a lapač snov - rozprávkový
muzikál nielen pre deti
2012. június 13. 10.00 Divadlo
Thália Színház Košice-Kassa
Böszörményi-Lakatos-Müller:
Gergő és az álomfogó - zenés
mesejáték nem csak gyerekeknek
Mestské múzeum: Turecký dom
Výstavy
Život na oboch stranách hranice
o Rimanoch a Germánoch
Medzinárodná výstava dokumentuje kultúru a vplyv Rímskej ríše
v podunajskom priestore na základe
archeologických nálezov, šperkov,
rekonštrukcií ošatenia a iných
zbierkových a dokumentačných
predmetov
pochádzajúcich
z múzeí: Xántus János Múzeum,
Győr (HU), Múzeum Jána Thaina
v Nových Zámkoch, Podunajské
múzeum v Komárne, Vlastivedné
múzeum v Galante. Výstava bude
sprístupnená do 26. októbra 2012.
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Pozvánka na prijímačky
Riaditeľstvo ZUŠ v Senci,
Fándlyho 20 oznamuje, že
prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného
a literárno-dramatického odboru sa konajú v dňoch
21. a 22. júna od 14. do 18.
hod. v budove školy
Hudobný odbor - vyučuje sa
spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare,
basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete,
saxofóne, hra na bicie nástroje.
Literárno-dramatický odbor
(LDO) - na vyučovaní si deti
pripravujú krátke príbehy zo
života, divadelné predstavenia, recitujú básne a prózu,

tvoria básne a poviedky.
Výtvarný odbor - vyučujú sa
základné techniky: kresba,
maľba, modelovanie a grafika, z iných techník maľba na
hodváb, na sklo a porcelán,
batikovanie, sviečky, maľba
voskom na textil, odlievanie
reliéfov, líhané sklo a iné.
Do výtvarného odboru prijímame deti až po skončení 1.
ročníka ZŠ.
Tanečný odbor - cieľom vyučovacieho procesu je všestranná
plnokvalifikovaná
základná tanečná výchova
žiakov – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance.
Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

Stála expozícia prírody a starších
dejín Senca a jeho okolia
760 rokov stará prvá písomná
zmienka o Senci. Osídlenie
okolia
od
doby
kamennej,
história stredoveku a novoveku
v
archeologických
nálezoch
a archívnych dokumentoch, živá
i neživá príroda od Čiernej Vody
po Svätý Martin. Dermoplastické
preparáty
zvierat,
nálezisko
mamuta v Senci.
Prednášky
13. júna streda o 19. hod.
„Porcelánový jún“ – prednáška
s filmovou prezentáciou o súčasnom
dizajne porcelánu a keramiky
v podaní Mgr. Evy Trilecovej, ArtD z
Malokarpatského múzea v Pezinku.
Prednáška je organizovaná v rámci
prvého ročníka júnového festivalu
porcelánu a keramiky v Pezinku
a na okolí.
Múzeum otvorené
utorok: 10. - 16.,
streda - piatok: 10. - 18.,
sobota: 9. - 13. hod.
www.msks-senec.sk/muzeum

Organizátori si dovoľujú požiadať divákov, aby vzhľadom
k povahe akčných ukážok dodržiavali všetky ich pokyny
a zdržiavali sa výlučne vo vyhradenom priestore.
Zároveň žiadajú rodičov, aby brali na vedomie fakt,
že pri jednotlivých ukážkach prichádza aj k hlučným
zvukovým efektom.
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Májusvan, higgyük töretlenül !

Za POZNANÍM po Bruseli
Na pozvanie a za finančnej podpory poslanca Európskeho parlamentu Alajosa
Mészárosa 30 členov miestnej organizácie
SMK sa mohlo zúčastniť na poznávacom
zájazde v Bruseli. Po 16 hodinovej ceste
v autobuse si pozreli široké centrum hlavného mesta Belgicka. Na ďalší deň vstúpili
do centra diania a zažili, aké to je prechádzať sa po budove, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie európske inštitúcie. Absolvovali
aj prednášku s prezentáciou o fungovaní
európskeho parlamentu s europoslanca-

mi za SMK Edit Bauer a Alajos Mészáros.
Prišli medzi nich aj seneckí rodáci Attila
Agárdi
a Gábor Klenovics, ktorí už
dlhé roky pracujú v EP. Neskôr si pozreli
Atómium a perfektne upravený útulný mestský park s názvom Mini Európa, kde sú pokope miniatúrne repliky najvýznamnejších
a najzaujímavejších historických pamiatok
členských štátov Európskej únie. Slovensko je zastúpené v areáli s Modrým kostolíkom, vedľa ktorého je maketa pražskej
Staromestskej radnice so slávnym orlojom.

Az MKP kirándulása Brüsszelbe

Mészáros Alajos, Európai Parlamenti képviselő meghívásának és anyagi támogatásának köszönhetően az MKP szenci
szervezetének 30 tagja vehetett részt azon
a kiránduláson Brüsszelben, amelyen betekintést nyertek az Európai Parlament
munkájába, megismerték az intézmény feladatait és annak működését. Hétfőn, május
7-én délután a 16 órás autóbuszozás után
a belváros főbb nevezetességeit tekintettük
meg. Kedden a képviselő úron kívül Bauer
Edit, MKP-s képviselő és Sógor Csaba, erdélyi képviselő is kísérőnk volt az Európai
Parlamentben. Városunk Brüsszelben lakó

és tevékenykedő szülöttjei Agárdi Attila és
Klenovics Gábor is időt szakítottak a velünk
való találkozásra. Délután megtekintettük
a 102 méter magas és kilenc gömbből álló
Atómiumot és a Mini Európa látványparkot,
ahol 350 darab, 1 a 25-höz arányú makett
mutatja be Európa építészeti és természeti csodáit, híres látványosságait. Szerda
délben a hazaérkezéskor mindenki azon
a véleményen volt, hogy az utazás fáradalmai eltörpülnek a rengeteg élmény, ismeret
mellett, amivel gazdagodtunk ezen brüss(dr)
zeli utunk során.

Mért nem ölelsz engem, mért nem csókolsz
százszor?
mért nem érzed te is mi az a szép mámor?
mért nem járunk együtt, ahogy tettük régen?
mértnem számolgatjuk hány csillag az
égen?
mért rabja a lelkünk sötét, hideg ősznek?
mért tépi a szívünk gonoszok mit szőnek?
mért alél a lelkünk, mért tévúton járunk?
de érezzük, tudjuk, amit úgy elvárunk!
mindketten megvalljuk, esküvel fogadjuk,
boldogság volt együtt, ezt adta a sorsunk!
azaz áldott jó sors összehozott minket,
összekovácsoltaa mi szíveinket,
jártunkban- keltünkben halkan súgjuk, valljuk:
örök szerelmüket szívünkben megtartjuk!
ahogy fut az élet, elfogynak az évek,
még mindig szeretlek, te is éppúgy érzed!
egyikünk sem mondja, csak a szívünk érzi,
él a mi szerelmünk, nemú j, de a régi!
a nyirkos ősz járta, de a szívünk meleg,
mindketten jól tudjuk: ez a két szív szeret!
dacos, konok külső mást mutat, mást ír le,
nem látja a világ: forró kettőnk szíve,
elmúlt sok forró nyár, kikeletnek vége...
könnyes két szemünkkel tekintsünk az égre,
higgyüktöretlenül mindig felkel a nap,
akihű, nem felejt vágyaiért, megkap
nagy érdemet végre, valóra vált álmot,
mire mindig gondolt, amire hűn vágyott,
tanítja az élet, annak nem lesz vége,
ki tudott szeretni behajóz a révbe!
ezt higgyük, ezt valljuk ameddig csak élünk,
tiszta, hű szerelmünk a mi földi vétkünk,
az Istentől kapott szerelmünk meg nem hal,
ez lesz a jutalmunk, érdemelt diadal!
Mgr. Katona Roland

Oslávili Deň MATIEK
Miestna organizácia SMK už 22 rokov je
organizátorom osláv Dňa matiek. Za účinkovania detí MŠ, ZŠ, Gymnázia a SOŠ
A.M.Szencziho, folklórnej skupiny pri ZŠ
A.M.Szencziho, hudobnej skupiny Bertókovcov a Speváckeho zboru mužov pripravila príjemné nedeľné popoludnie všetkým
mamičkám, babičkám a prababičkám , ktoré prijali pozvanie na tohtoročnú oslavu. Aj
touto cestou im želáme veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.
(ng)

Anyák Napja Szencen

Na návšteve Londýna 32 žiakov a päť pedagógov ZŠ A.M. Szencziho. / A Szenczi Molnár
Albert Alapiskola 32 diákja és 5 pedagógusa a májusi londoni kiránduláson.

Az MKP SzenciHelyi Szervezete már 22.alkalommal szervezte meg az Anyák-napi
ünneséget,melyen felléptek a Szenci Molnár Albert Óvoda, Alapiskola,Gimnázium és
Szakközépiskola diákjai, valamint az Alapiskola mellett működő néptánccsoport,a Bertók zenekar és a férfi énnekkar. Színvonalas
műsorukkal kedveskedtek az édesanyákna
k,nagymamáknak és dédmamáknak, akik
elfogadták meghívásunkat az ünnepségre.
Ezúton is kívánunk nekik sok erőt,egészség
et,boldogságot családjuk körében!
(ng)
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Zachraňovali NAŠU planétu
Mnohí z nás určite nevedia, čo
je Deň Zeme, kedy bude potrebné zachrániť našu planétu pred
jej zánikom. Žiacky parlament
ZŠ A. M.a Szencziho si myslí, že
Deň Zeme práve nastal. Predsedníčka žiackeho parlamentu
Nicol Kovácsová a jej pomocníčka Lili Vojtek pripravili vzácnu ekologickú prezentáciu pre
celú školu. Dôraz kládli na myšlienku, aby aj budúce generácie
mohli
piť
čistú
vodu
a dýchať zdravý vzduch. Výsledkom činnosti ľudí je aj ohrozenie
mnohých druhov rastlín a živočíchov, ktorým hrozí vyhynutie.
Upozornili aj na to, že vlády
a svetové organizácie bojujú
proti tomuto nebezpečenstvu,
ale je nevyhnutné, aby aj každý
z nás pomáhal zachrániť našu
flóru a faunu.
Ďakujeme Združeniu rodičov

pri ZŠ za krásne nové okrasné
dreviny, ktoré získali z príspevkov (2% z dani ) pri príležitosti
Dňa Zeme. Veľká vďaka patrí rodičom, pedagógom a bývalým

žiakom, ktorí v sobotu vyčistili
celý školský areál a vysádzali
nové stromy. Školská záhrada
je opäť krásna a plní si svoju úlohu. Ing. Antónia Párkányová
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A Föld napja
Bizonyára közülünk sokan nem
tudják, hogy mit is jelent pontosan a Föld Napja elnevezésű
jeles nap. Bolygónk védelemre
szorul. A Szenczi Molnár Albert
Alapiskola Diákparlamentje úgy
gondolta, hogy cselekedni kell,
mert a Föld változása nem a távoli jövő eseménye, hanem elérkezett a 24. óra…
Kovács Nicol a Diákparlament
elnöke és diákparlamentes társa
Vojtek Lili színvonalas prezentációval összekötött ökológiai
előadást tartott a Föld napjáról
az egész iskolának. Előadásuk
fő üzenete: a jövő nemzedékének maradjon belélegezhető a
levegő és iható a víz. Hangsúlyozták: nekünk, embereknek meg
kell tanulnunk, hogy vigyázzunk
az állatvilágra, növényvilágra és
egymásra, mert ha nem így lesz,
akkor hamarosan nem lesz miben gyönyörködni, igaz nem is
lesz, aki gyönyörködhetne, mert
egyáltalán nem lesz élet – itt a
Földön.
Az iskola vezetősége ez úton
szeretné megköszönni a szülőknek, pedagógusoknak és volt
diákoknak, hogy április 21-én,
szombaton közös erővel kitisztították az iskola udvarát, valamint új facsemetéket ültettek.
A díszfákat az alapiskola szülői
szövetsége vásárolta a 2% -os
adóalapból.
Iskolánk kertje újra régi pompájában tündököl, és szemet gyönyörködtető látványt nyújt. Így
ismét teljesíti legfontosabb küldetését: a környezettel való harmonikus együttélésre nevelést.
Ing. Párkány Antónia

Exkurzia na východnom Slovensku

Kelet-szlovákiai tanulmányi kirándulás

Už druhýkrát v školskom roku
2011/2012 sa žiaci Spojenej
školy s VJM Senec zúčastnili
na exkurzii, ktorá mala za cieľ
spoznať a navštíviť kultúrne
pamiatky prepojené s históriou našich národov.
Navštívili hrad Krásna Hôrka, lovecký zámok rodiny
Andrássyovcov v Betliari,
mauzóleum Františky a Dénesa Andrássyho v obci
Krásnohorské
Podhradie
a absolvovali celodennú exkurziu historického centra
mesta Košíc, kde sa zúčastnili na úchvatnej hodine ma-

A Közös Igazgatású Szakközépiskola és Szenczi Molnár
Albert Gimnázium diákjai ebben a tanítási évben immár másodszor vehettek részt olyan
tanulmányi kiránduláson, amelynek célja nemzetünk ismert
történelmi emlékeinek megtekintése volt. Meglátogattuk
az Andrássy család vadászkastélyát Betlérben, Andrássy
Franciska és Dénes síremlékét
Krasznahorkaváralján.
Másnapra egy egésznapos kirándulás volt betervezve Kassa
történelmi belvárosában. Itt az
ismert nevezetességek mellett

ďarskej literatúry, ktorá sa
týkala tvorby svetoznámeho
literáta a košického rodáka
Sándora Máraiho.
Na záver si nechali návštevu
historických miest Levoča
a Kežmarok, kde navštívili
dva aj svetovo unikátne evanjelické kostoly. Žiaci sa vôbec nenudili a okrem kolektívneho zážitku z netradičnej
školskej akcie získali aj nové
informácie, ktoré mohli zužitkovať posledný večer na historicko-literárnej súťaži.
Mgr. Zoltán Sándor

részt vettünk egy lenyűgöző,
rendkívüli irodalomórán, amely Márai Sándor életművének
volt szentelve. Utolsó napra
Lőcse és Késmárk városának
megtekintése maradt, ahol az
utóbbi városban két, érdekes evangélikus templomot
tekintettünk meg. A tanulmányi
kiránduláson iskolánk diákjai
olyan új információkat szereztek, amelyeket átismételhettek
és kamatoztathattak az utolsó
este megszervezett irodalmitörténelmi vetélkedőn, ahol a
győztesek tárgyi jutalomban
részesültek.
Mgr. Sándor Zoltán

18

SENČAN máj 2012

ŠPORT

Na jazerách KRAĽOVALI korčule
Vydarený 4. ročník pretekov
Senecká korčuľa sa uskutočnil na juhu Slnečných jazier.
Súťaž si nenechalo ujsť takmer 200 pretekárov v dvanástich kategóriách hojne povzbudzovaných príbuznými,
divákmi či organizátormi.
V peknom počasí a úžasnej
športovej atmosfére mali najväčšie očakávania v očkách
predškoláci, najmladším z nich
bol štvorročný Samko Sivák
z Chorvátskeho Grobu. Ozdobou pretekov a dôkazom, že
v každom veku sa niečo dá urobiť pre svoje zdravie, bol už pravidelný účastník podujatia najstarší 65-ročný Ladislav Eliáš
zo Senca, na ktorého drese sa
skvel nápis: Nie som starý, som
recyklovaný tínedžer! Už pravidelne zaujímavou kategóriou je
súťaž rodičov s kočíkmi a ich ratolesťami v nich. Tento rok štartovali šiesti. No najpočetnejšou
kategóriu boli mladí muži od 19
do 39 rokov, ktorých súťažilo
34. Z tejto kategórie vzišiel aj

Najmenšie deti sú najvďačnejšou kategóriou.

najrýchlejší pretekár na veľkom
päťkilometrovom okruhu, dosiahol ho 29-ročný Peter Ambrus
z Bratislavy. Trať zvládol za 12
min. a 10 sekúnd, medzi ženami
na rovnakej trati kraľovala domáca 27-ročná Daniela Hrčková
s časom 15 min. 34 sekúnd.
O dramatické situácie na trati
nebola núdza, mnohí zo súťažiacich sa tešili už len z faktu, že

napokon dokorčuľovali do cieľa.
Iní si zlepšili časy z predchádzajúcich ročníkov a dušovali sa, že
o rok budú ešte lepší.
Podujatie organizoval Senecký
klub KDH, ktorý zabezpečil nielen výborný guláš a občerstvenie pre všetkých, ale aj prítomnosť predsedu KDH Jána Figeľa. Ten sa na korčule nepostavil, ale o.i. odovzdával víťazom

ocenenia. Veľkú radosť mali
všetci, o niečo väčšiu tí, ktorí
získali aj pekné ceny z tomboly.
Organizátorov potešil fakt, že
súťažili nielen Senčania, ale aj
korčuliari z okolitých obcí, Bratislavy, Modry, Pezinka, Banskej
Štiavnice, Martina, Karvinej či
Šamorína.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
Viac foto na www.senec.sk

Šíp Piccardu s NOVÝM rekordom účastníkov

Krásne počasie a dobré referencie či osobné skúsenosti
prilákali na tradičné lukostrelecké preteky Šíp Piccardu
rekordne 132 pretekárov zo
Slovenska, Česka, Moravy
a Maďarska.
Hlavný organizátor s mega dávkou humoru a obetavosti Peter
Jankovič bol spokojný. „My domáci sme nemali čas si poriadne vystreliť. Napríklad Dušan
Hučala. V rytierskom výstroji

pendloval na motorke – mal
rôzne úlohy.“ Tento ročník má
aj ďalšiu novinku, strieľalo sa na
plastické terče v 3D prevedení,
organizátori investovali do 14
kusov nemalé peniaze. Nakúpili terče – zvieratá, ktoré majú
blízko k vode. A tak sa mierilo
na bobra, mývala, krokodíla,
kosatku, delfína, korytnačku či
hus. „Na budúci rok si zadovážime aj ľadového medveďa!“
Preteky na juhu Slnečných jazier sa začali netradične čest-

nou salvou. Približne 80 lukostrelcov (viac sa ich do radu
nezmestilo) vystrelilo na terče
na počesť zakladateľa lukostreľby na Slovensku Karola Noskoviča, ktorý vlani navždy opustil
lukostreleckú rodinu. Len pár
mesiacov predtým si na tejto
súťaži ešte zastrieľal.
„Kto neprišiel, môže ľutovať.
Senecká súťaž má cveng, lukostrelci sem chodia s celými
rodinami. Nielenže súťažia, ale
na jazerách majú aj relax.“ Aj

tento rok organizátori pripravili
módnu prehliadku v dobových
kostýmoch, najkrajšie odmenili. Rovnako ako najlepších lukostrelcov od detí po seniorov
– veteránov. Strieľalo sa z rôznych lukov od primitívnych až
po kladkové a olympijské. Potešili aj ceny z tomboly. „Keď si
súťažiaci nič neodniesli, tak odišli aspoň s úpalom či pripečením na slnku,“ nezapiera v sebe
humor P. Jankovič.
Eva Laukov, foto Ján Lauko

Peter Jankovič, neúnavný organizátor a zabávač.
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Od hádzanárok TRÉNERI utekajú
S dosiahnutými výsledkami je tréner František Gábriš spokojný, hľadá ďalšie posily

„Všetky predsavzatia sme splnili,“ spokojne konštatoval šéftréner hádzanárok ŠKP Piccard
Senec František Gábriš. V premiérovej účasti v slovenskočeskej súťaži WHIL sa dostali
do play-off, napokon skončili
na 4. mieste. „Získali sme dva
body s Partizánskym, aj to hreje. Malý Senec je v najlepšej
slovenskej štvorčlennej skupine
spolu s Michalovcami, Šaľou
a Partizánskym.“ S kým bol najviac spokojný? „Samozrejme
s Dominikou Kodajovou, ktorá
má zmluvu s klubom aj na ďalší
rok.“ Senecké ženy mali v súťaži rozkolísané výkony. „Keby vo
všetkých zápasoch zahrali len
na 75 percent tak, ako vo víťaznom stretnutí s Partizánskym,
posunuli by sme sa vyššie.“
A ešte jeden poznatok F. Gábriša: Radšej nechváliť, ženy nechváliť!“ narážal tak na skutočnosť, že pri mužstve sa počas
sezóny vystriedali traja tréneri,
momentálne rokuje so štvrtým.
„Prvému hráčky prerástli cez

hlavu, druhý tiež stratil chuť trénovať s tým, že s babami to nie
je jednoduché. Tretí očaril dobrými tréningami, hráčky ožili, no
času už bolo málo. Napokon sa
tiež rozhodol, že ženy trénovať
nebude,“ trochu nadľahčene
konštatuje F. Gábriš.
Príprava na nový ročník sa hádzanárkam začína 16. júla. Už
teraz F. Gábriš pracuje na získaní posíl z Michaloviec, chystá aj
ďalšie zmeny. Dovtedy si však
senecké ženy zahrajú aj na niektorých turnajoch.

Veľká HÁDZANÁ
na pláži

Oporou seneckých hádzanárok je Dominika Kodajová (19). V rámci
vyhlásenia ankety Slovenského zväzu hádzanej za rok 2011 získala
ocenenie Slovenský Talent roka do 20 rokov vo WHIL. Je slovenskou
repezentantkou v kategórii junioriek.

Plážový hádzanársky turnaj na
juhu Slnečných jazier sa uskutoční v dňoch 29.-30. júna a 1.
júla. Hrať budú ženy aj muži,
prihlásilo sa 18 družstiev a ďalšie prejavujú záujem. Čaká sa
na definitívne potvrdenie účasti
celkov z Francúzska a Poľska.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Olympijská TRADÍCIA opäť
rezonovala

SAMO majstrom Slovenska

Samuel Hanák (14) so svojimi
dvoma mamami. Vľavo mama
Zuzana, vpravo mama trénerka
Gabriela Rebrošová, ktorá je pri
ňom od začiatku jeho basketbalovej kariéry, trénuje ho päť
rokov.
Samo je aj členom tímu Karlovka Bratislava, ktorý získal titul
majstra Slovenska pre aktuálny
ročník. Prečo hral za Karlovku? G. Rebrošová: „Samo hrá
za náš klub GABBO Senec, ale

pendloval aj do Karlovky. Dostal
príležitosť hrať vo vyššej kategórii s chlapcami staršími o rokdva. Využil ju, som veľmi rada,
lebo stále výkonnostne napreduje. Je talentovaný, ale veľmi si
u neho cením vôľové vlastnosti.
Tvrdo na sebe pracuje po každej stránke, neodpustí si ani beh
- kondičný tréning s otcom okolo Slnečných jazier. Výsledky
prichádzali pomaly, ale o to sú
úžasnejšie.“
(el)

Záverečné ZÁPASY futbalovej miniligy
Na ihrisku ZŠ Mlynská sa v sobotu 2. júna o 14. hod. začínajú záverečné zápasy 1. ročníka Futbalovej miniligy Senca. Okolo 19.30
hod. vyhlásia najlepších jednotlivcov aj kolektívy. Srdečne všetkých
pozývame stráviť príjemné sobotňajšie popoludnie na školské futbalové mini ihrisko. (r)

Senecká olympiáda už roky rezonuje predovšetkým u žiakov
škôl. Tento rok si tradičné trojdňové podujatie zaknihovalo už
10. ročník. Podporiť ho prišli aj
zástupcovia Slovenského olympijského výboru.
Na jubilejnom ročníku sa zúčastnilo 657 žiakov zo základných
škôl Mlynská, Tajovského, A.M.
Szencziho, Gymnázia A. Bernoláka a Spojenej školy. Nechýbali ani súťažiaci spoza hraníc,
z družobných škôl vo Veľkej Biteši a Győru. Súťažili v kolektívnych športoch (hádzaná, futbal,
volejbal, florbal, vybíjaná) či v
atletike, plávaní, šachu, streľbe
zo vzduchovky a stolnom tenise.
Na príprave olympiády sa podieľa štáb obetavých učiteľov. Velí im Alžbeta Vinczeová
z mestského školského úradu,
ktorá mala vždy blízko k športu. S uznaním konštatovala, že
športuchtivých detí opäť pribudlo, navzájom sa povzbudzovali
a ako správni olympionici sa tešili z každého dobrého výsled-

ku. Okrem medailistov v jednotlivých kategóriách organizátori
ocenili najlepších zo škôl: Štefan
Vincze, Stefhania Szighardtová (obaja ZŠ Tajovského), Juraj
Nagy, Timea Horváthová (obaja
ZŠ A.M.Szencziho), Lukáš Kurtin, Veronika Kovácsová (obaja
ZŠ Mlynská), Pavol Tóth Vaňo,
Jana Beňovská (obaja Gymnázium A. Bernoláka), Dominik
Šipoš, Iveta Dobiášová (obaja
Spojená škola).
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Prvý bronz z EURÓPY pre Maťa
Aktuálny majster Slovenska v
pretekoch automobilov na okruhu v Divízii 4 do 2000 cm3
Senčan Maťo Homola má za
sebou premiéru na majstrovstvách Európy cestovných automobilov FIA ETCC.
Na domácom Slovakia Ringu
sa v tvrdej konkurencii nestratil
a v triede S2000 dokončil obe
jazdy na 3. mieste. Potenciál
novej techniky v podobe BMW
320si E90 WTCC sa postupne
ukázal a na pretekoch už Maťo
dokázal držať krok s najlepšími.
Napínavé jazdy mu jednoznačne ukázali, kde sa výkonnostne nachádzajú špičkoví svetoví
a európski jazdci. Náš nádejný jazdec sa aj osobne stretol
s jedným z nich: Holanďan Tom
Coronel je momentálne najlepším jazdcom značky BMW,
a tak sa obaja pretekári mali
o čom rozprávať.
Samotné preteky pred zaplnenými tribúnami, na ktorých bolo
počas víkendu 41-tisíc divákov,
si Maťo poriadne užil. Medzi

S Holanďanom Tomom Coronelom na Slovakia Ringu

Maťov splnený sen

cenné skalpy zo Slovakia Ringu patrí skalp lídra šampionátu
Španiela Fernanda Monjeho.
Divákov musel určite nadchnúť
aj slovenský mikrosúboj s Patrikom Nemcom.
Maťo: „Vedeli sme, že na Slovakia Ringu sa zíde väčšia konkurencia ako na prvých pretekoch
v Monze, ale aj napriek tomu
sme sa chceli pred domácim

dopadlo na výbornú a dúfam,
že sme dobre reprezentovali
Slovensko na medzinárodnej
scéne.“
Preteky FIA ETCC na Slovakia
Ringu zo záznamu odvysielal 3.
mája športový kanál Eurosport
2, a tak 17-ročného seneckého
pretekára mohol vidieť v akcii na
trati takmer celý svet.

publikom ukázať v dobrom svetle. Môj cieľ bola debna, čo sa mi
splnilo. Som veľmi šťastný, že to
v oboch pretekoch vyšlo na tretie miesto. Stáť na stupni víťazov
pred toľkými fanúšikmi je neopísateľný pocit. Touto cestou by
som chcel poďakovať všetkým
osobám, ktoré sa na našom
úspechu podieľali. Som rád, že
moje prvé európske vystúpenie

(r)

Lucia s dvojnásobnou zlatou radosťou
Najlepšej slovenskej pretláčačke Lucii Debnárovej (vľavo)
sa splnil športový sen. Z majstrovstiev Európy v poľskom
Gdaňsku si priviezla dve zlaté
medaily, v kategórii do 60 kg
ju podržali ľavačka aj pravačka. „Konečne,“ vraví. Aj keď má
medailí neúrekom, dve zlaté zo
seniorskej európskej súťaže jej
chýbali. „Hoci na šampionáte
pre ročný dištanc chýbala moja
najväčšia konkurentka Jekaterina Larinova, nebolo to ľahké.
V oboch finále som porazila výbornú Turkyňu.“ Lucia však žala
úspechy aj na trénerskom poli.
Jej zverenkyňa Rebeka Martinkovičová, rovnako členka AWK
Senec, ale žijúci v Hrubom Šúri,

na svojej juniorskej premiére na
majstrovstvách Európy získala
zlatú a striebornú medailu. Ne-

čakala to ani Lucia, ktorá ju trénuje od jej začiatkov. „Mala som
veľkú radosť. Rebeka štartova-

la v kategórii do 70 kg. Za rok
a pol tréningu dokázala toho
naozaj veľa. Teší ma aj fakt, že
si vychovávam svoju nasledovníčku.“ Nezabudla pochváliť aj
svojho kamaráta zo seneckého
klubu Ladislava Hervaya: „Po
veľmi ťažkých a vyrovnaných
zápasoch obsadil krásne 6.
miesto. Je to nádejný pretekárov, len to chce ešte čas.“
Po týždňovom oddychu Lucia
začala s prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v
septembri v brazílskom Sao
Paule. „V rámci prípravy sa
zúčastním aj na júnových majstrovstvách Slovenska.“
Eva Lauková
foto www.armpower.net

Na futbalovom MEGATURNAJI 87 mužstiev
Už 14. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja detí vo veku od šesť do pätnásť rokov Okres Senec a jeho priatelia sa koná 15.
- 17. júna v Senci a okolitých obciach. Na Megaturnaji sa zúčastní 87 mužstiev, z toho 22 zo zahraničia (Bosna a Hercegovina, Srbsko,
Česko, Rakúsko, Poľsko), ostatné zo Slovenska. Celkovo sa na turnaji zúčastní 47 klubov, hráči odohrajú 220 zápasov.
Účastníci turnaja v piatok 15. júna prejdú pešou zónou na Mierové námestie, kde o 20. hod pred mestským úradom mega akciu
slávnostne otvoria. Finále jednotlivých kategórií od najmenších pusiniek po starších žiakov sa uskutoční na štadióne vo Veľkom Bieli
v nedeľu 17. júna od 10. do 16. hod. (r)

