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Veselé Vianoce a šťastný nový rok!!!
Vážení spoluobčania,
prichádza ten najkrajší sviatočný a súčasne i tajomný čas
v roku – Vianoce. Čas vianočný
nám prináša prívetivosť, láskavosť a potešenie. Navzájom si
prajeme pokoj, radosť, lásku.
Rodiny sa stretávajú, priatelia
sa navštevujú, zdobíme si svoje príbytky a naše mesto je vysvietené vianočnými ozdobami.
Pod vianočným stromčekom si
nájdeme darčeky. Každý podľa
svojich možností a túžob. V detstve máme takmer nekonečné
množstvo prianí. Zoznam toho,
čo by si deti vedeli pod vianočným stromčekom predstaviť,
býva veľmi dlhý. Čím sme zrelší, vieme zhodnotiť dôležitosť
toho, čo by sme naozaj chceli
a náš zoznam už zvyčajne
nemá veľa bodov. No naozajstné Vianoce zažíva až ten, kto
nemyslí na to, čo dostane, ale
na to, čo daruje. Radosť, ktorú
spravíme druhým, je dvojná-

sobne väčšia. A nemusíme ani
darovať nič veľké. Často stačí,
ak niekomu venujeme svoj čas.
Pretože spoločne prežité chvíle
radosti, pokory a odpustenie sú
tým najkrajším darom, ktorý si
môžeme dať. Venujme si teda
navzájom kúsok nášho času.
Práve vtedy sa sekundy, minúty či hodiny menia na vianočný
čas. Zachovajme si posvätnú
úctu k týmto sviatkom pokoja,
lásky a porozumenia.
Milí Senčania, dovoľte, aby som
Vám zaželal nielen vo svojom
mene, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu ako aj
poslancov mestského zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a aby
nadchádzajúci rok 2013 bol pre
Vás rokom osobných úspechov
a splnených prianí, očakávaní
a predsavzatí.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
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Ospravedlňujeme sa, že mestské noviny Senčan v poslednom období nevyšli.
Stalo sa tak pre personálne zmeny v redakcii. Novou šéfredaktorkou Senčana
sa stala Martina Ostatníková, ktorá bude od januára aj hovorkyňou mesta Senec.

Príbeh vianočného
stromčeka
Kde bolo, tam bolo, bol raz
jeden malý stromček. Volal sa
smrek obyčajný. Rástol v Senci na Trnavskej ulici číslo 52,
na dvore pani Evy Vargovej.
Rástol tak rýchlo a do takej
výšky, že sa už pani Vargovej
nezmestil na dvor. Tlačil sa na
jej dom a jeho konáre už siahali až na strechu. Jedného dňa
prišli ľudia s motorovou pílou
a priviezli so sebou aj žeriav
a náves. Stromček sa najprv
zľakol, lebo vedel, že ho idú
spíliť. A mal pravdu. Motorová
píla naštartovala, jej zuby sa
zaborili do kmeňa smreka, až
ho celý prepílili. Žeriav smrek
chytil, správne ho otočil a položil na náves. Náves odviezol

smrek na senecké Námestie
1. mája. Tam náves zaparkoval a žeriav sa pustil do práce.
Uchopil smrek a osadil ho do
stojana. Vtedy smrek zistil, že
už nie je obyčajným smrekom,
ale že sa z neho stal senecký
vianočný stromček. Veľmi sa
potešil. Veď práve preto tak
vysoko rástol, aby bol tým najvyšším a najkrajším stromom
v Senci. Ľudia stromček ozdobili a spolu so seneckými deťmi
ho prišli presne na Mikuláša, 6.
decembra o 17.30 rozsvietiť.
Deti nezabudnite, senecký
vianočný stromček vám bude
svietiť počas celých vianočných
sviatkov!

Pokojné, požehnané a milostiplné Vianoce a šťastný
nový rok prajú všetkým obyvateľom Senca
poslanci Mestského zastupiteľstva.
Minen kedves szenci lakosnak kegyelemteljes, áldott,
békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog
Új Évet kíván a városi önkormányzat képviselőtestülete.
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Jesenný okrúhly stôl
Poslanec Mestského zastupiteľstva Gašpar Józan opäť zorganizoval neformálnu diskusiu
občanov s predstaviteľmi mesta Senec. K aktuálnym témam
sa vyjadroval najmä primátor
Ing. Karol Kvál za prítomnosti
zástupkyne primátora Heleny
Nemcovej, vicežupanky BSK
Gabrielly Németh, poslankýň
a poslancov mestského zastupiteľstva, prednostky Mestského úradu Ing. Répássyovej
a zamestnancov Mestského
úradu.
Hlavnými témami boli aktuálne
plány a udalosti v pôsobnosti
mesta. Občania sa dozvedeli,
že tzv. Čínska štvrť budú vlastne sklady na tovar a nie obytná

zóna. Rozoberali zámer spojiť
odľahlejšie časti Senca mestskou dopravou, nie však seneckým vláčikom, ale autobusom.
Tých, ktorých zaujala asanácia
budovy starej polikliniky, určite zaujalo, že zostala pivnica
a deka nad pivnicou a že sa už
robia projekty na novú budovu,
v ktorej by mala byť sobášna
sieň, zasadačka, kancelárie,
kluby a služby.
Športových fanúšikov inšpirovala debata o potrebe športovej haly, ktorá bude stáť pri
Gymnáziu a taktiež o podrobnostiach vypracovanej trasy
cyklodráhy. Pre pokles spodných vôd bolo možné vyčistiť

Kővécstó a upraviť jeho brehy.
Zamestnaných v Bratislave zaujal plán rekonštrukcie kruhového objazdu pri Veľkom Bieli
a plánovaný dočasný výjazd
z diaľnice pri Blatnom v roku
2013. Obyvateľov domov pri
Veľkom Bieli zasa plán výstavby chodníka do Senca.
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Stretnutie
občanov
s poslancami

20.decembra 2012 od 17.00
do 19.00 bude v sobášnej sieni Mestského úradu tradičné
stretnutie občanov s poslancami Mestského zastupiteľstva.
Všetci obyvatelia Senca sú vítaní, aby sa takto na konci roka
Mesto dostalo viacero žiadostí mohli obrátiť na mestských
o uskladnenie nebezpečného poslancov so svojimi otázkami,
odpadu, ale Mestské zastupi- návrhmi a pripomienkami.
teľstvo sa uznieslo na tom, že
nesúhlasí, aby sa na území
POZVÁNKY
mesta povoľovali takéto skládky, pretože Senec je rekreačné
mesto a leží na zdrojoch pitnej Miestny odbor Matice slovenvody. Práve preto chce mesto skej v Senci vás pozýva na
KONCERT,
spracovávať len vlastný odpad. TROJKRÁĽOVÝ
ktorý bude 6. januára 2013
o 15.00 v Evanjelickom kostole.

Vážení návštevníci kina pozor!

Blíži sa koniec roka 2012 a pri tejto príležitosti filmovým divákom. Pozývame vás na nový film
sme pre Vás pripravili netradičný filmový mara- Sammyho dobrodružstvá 2 - o dvoch nerozlučtón, počas ktorého budete mať možnosť poz- ných korytnačích priateľoch.
rieť si najúspešnejšie filmové tituly roku 2012.
Všetkým návštevníkom kina ďakujeme za
Podujatie sa bude konať 28. decembra 2012 ich priazeň v tomto roku. Dúfame, že ste pood 10.00. Začíname filmami určenými pre deti strehli zlepšenie kvality filmových predstavení,
(Hurá do Afriky, Madagaskar 3, Hotel Transyl- premietanie filmov v 3D formáte a aktuálnosť
vánia, Doba ľadová 4: Zem v pohybe) a filmový ponuky, ktoré nám priniesla digitalizácia zreamaratón vyvrcholí o 20.00 americkým filmom lizovaná v tomto roku. Veríme, že nás poctíte
svojou návštevou aj v budúcom roku.
Twilight Sága: Úsvit 2.časť.
Posledný deň v tomto roku, t.j. 31. decembra,
máme pre vás pripravené filmové silvestrovské predpoludnie určené našim najmenším

Prajeme úspešný, šťastný nový rok 2013.
Alžbeta Ležáková
vedúca kina Mier

Dychová hudba Senčanka pozýva všetkých svojich priaznivcov a milovníkov dychovej
hudby na TRADIČNÝ NOVOROČNÝ KONCERT, ktorý sa
uskutoční 16. januára 2013
v Mestskom kultúrnom stredisku.
Pozývame vás na vianočný
benefičný koncert zboru Radosť VIANOČNÝ ČAS, ktorý
sa bude konať dňa 23.12.2012
o 16.00 v kostole sv. Mikuláša
v Senci. Výťažok z koncertu
bude venovaný Dobrej novine.

Na Silvestra sa stretneme
presne o polnoci privítať
rok 2013.
Po slávnostnom prípitku
s primátorom
Ing. Karolom Kválom
sa začne novoročný
ohňostroj.

PF 2013!
foto Ján Lauko
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V Senci pri vínečku
so Senčankou
Dychová hudba Senčanka vydáva pri príležitosti 25. výročia
svojej novodobej histórie prvé
CD s názvom „V Senci pri vínečku“.
Pieseň s rovnakým názvom
špeciálne pre Senčanku zložil
skladateľ Ikov Kopáčik. Orchestrálnu skladbu „Senecká“ a pie-

seň „Zavolaj, šuhajku“ napísal
Peter Burica.
Tieto skladby a ďalšie slovenské a moravské ľudové piesne
nájdete na novom CD Senčanky spolu so zmesou piesní
v úprave Pavla Špačeka, ktorú
zostavil Jozef Baláž.
www.sencanka.sk

Senec – stáročia mesta

Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o našom
meste usporiadalo Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko Senec a Mestské múzeum
v Senci vedeckú konferenciu
s medzinárodnou účasťou pod
názvom „Senec – stáročia
mesta“. 28. a 29. novembra sa
v kultúrnom centre Labyrint zišli
prírodovedci, historici, archivári,
archeológovia a ďalší vedci, ktorí
sa zaoberali témami súvisiacimi
s naším mestom. Primátor Senca Ing. Karol Kvál slávnostne
otvoril konferenciu svojim príhovorom.

ale napr. aj z Komárna a Kremnice. Prínosom tejto interdisciplinárnej konferencie sú mnohé
nové informácie dokresľujúce
detaily našej minulosti, ktoré sú
výsledkom najnovších výskumných prác. Príspevky plánujeme
v budúcnosti vydať v podobe
zborníka. Na záver dvojdňového
podujatia bola v Mestskom múzeu v Senci otvorená nová výstava o nálezoch mincí v Senci
i na okolí, ktorá bude prístupná
aj v dňoch medzi blížiacimi sa
sviatkami. Bližšie informácie nájdete na stránke múzea: www.
msks-senec.sk/muzeum

Medzi prednášajúcimi boli aj Muzeologická spoločnosť na
Senčania. Doc. RNDr. Peter Fe- Matúšovej zemi, MsKS a Mestdor, PhD. sa venoval téme Mar- ské múzeum v Senci vás pozýtinského lesa a okolitých dúbrav. vajú na výstavu Mince zo Senca
Mgr. Tomáš Kőnig, PhD. hovoril a okolia, Nálezy a zbierky v odo Senci v stredoveku z pohľadu bornej spolupráci Mgr. Mareka
archeológie. Mgr. Gábor Streš- Budaja, PhD., ktorá bude otvoňák predniesol svoju tému: Trid- rená do septembra budúceho
siatková stanica v Senci v no- roka.
voveku. Na konferencii sa však
Otváracie hodiny:
aktívne zúčastnili aj vedci z Bratislavy, Trnavy a Budapešti. Jed- Ut: 10:00 - 12.00, 13:00 - 16:00
notlivé témy oslovili odborníkov St-Pi: 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Dychová hudba Senčanka koncert, ktorý sa uskutoční 16. i širokú verejnosť nielen zo Senca So: 09:00 - 13:00
pozýva všetkých svojich priaz- januára 2013 v Mestskom kulnivcov a milovníkov dychovej túrnom stredisku.
Spoplatnené parkovanie pred MsÚ,
hudby na tradičný novoročný

Novoročný koncert Senčanky

MsKS a za Tureckým domom

Stretnutie s Jurajom Gubánim
Mestský poslanec Ing. Juraj
Gubáni pozýva všetkých občanov mesta, no najmä obyvateľov volebného obvodu č.1,
na osobné stretnutie, ktoré
sa uskutoční 17.12.2012 od
16.00 do 18:00 v sobášnej sieni
Mestského úradu.

Na tradičnom stretnutí môžu
občania mesta predložiť svoje
postrehy, pripomienky a nápady k dianiu v meste.
V prípade, že sa nemôžete
v danom termíne zúčastniť,
poslanec je k dispozícii aj na
juraj.gubani@gmail.com.

Od 1. 1. 2013 budú v Senci
spoplatnené ďalšie parkovacie
miesta. Na vyhradených parkoviskách pred Mestským úradom, Mestským kultúrnym strediskom a za Tureckým domom
budú platiť rovnaké pravidlá
ako na parkovisku pri pošte. V
pondelok až piatok od 8:00 do
18:00 a v sobotu od 8:00 do

12:00 bude parkovné 0,20€ za
30 minút a 0,40€ za hodinu.
Fyzické osoby s trvalým pobytom a právnické osoby či
fyzické osoby – podnikatelia
so sídlom prevádzky v týchto
miestach si budú môcť zakúpiť
celoročné parkovacie karty.
Bližšie informácie na číslach:
02/4592 8224, 02/4592 3324.

Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica v Senci
vás srdečne pozýva dňa 12.12.2012 o 17. hod. na besedu s Prof. PhDr. Andrejom
Tušerom, CSc. žurnalistom, novinovedcom, mediológom a pedagógom, poradcom dekana Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, laureátom najprestížnejšej slovenskej novinárskej ceny Mercurius Veridicus ex Slovakia a nositeľom Ceny mesta Senec.

Téma: O novinárstve, bulvári a nepravdách
Program:
- hudba Mgr. Ján Krigovský
- poézia A. Tušera
- video a diskusia
- knihy za akciové ceny + autogramiáda
- občerstvenie
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Boh na slame a sene Príhovor
V istom mestečku, ktoré sa snažilo o maximálnu toleranciu, sa
ľudia dohodli, aby mohli všetci
spoločne sláviť čarovné vianočné
sviatky, že si vyberú symboly, názov, zvyky a piesne, ktoré budú
zohľadňovať úplne všetkých obyvateľov. Niektorí navrhli Ježiška,
no ten neprešiel, lebo bol príliš
„náboženský“. Iní Deda Mráza,
ten zas zaváňal ruským dovozom. Odmietli aj Santa Clausa,
ktorý bol zase príliš „komerčný“
a „tuctový“. A tak niekto navrhol, že by to mohla byť snehová
vločka. No, kto už môže mať niečo proti zmrznutej vode. Návrh
prešiel! Problémom však zostala otázka, čo sa dá na snehovej
vločke oslavovať? „To je už len
detail“, povedali niektorí. A tak
Vianoce premenovali na „Zimnice“; koledu „Tichá noc a svätá noc“ prepísali na „Tichú noc
a zasneženú noc“; namiesto Ježiška začal nosiť darčeky „Vločkový trpaslík“; namiesto Betlehema vymysleli „Vločkolem“
– ľadovú jaskynku s fantastickými
tvarmi vločiek od výmyslu sveta
a namiesto polnoč-nej omše sa
plánovali polnočné zimné hry:
mestská guľovačka, korčuľovanie na uliciach, súťaž o najväčšieho snehuliaka a najdlhší cencúľ
na dome... Pán Boh sa v nebi na
týmto novým ľudským výmyslom
len jemne pousmial. Premenil
sa na malého chlapca, vybral sa
do ulíc mestečka a každého sa
pýtal, či náhodou nevideli Ježiška, že vraj sa tu niekde narodil...
Všetci onemeli...
Vianoce bez nášho „Ježiška“
sú skutočne akoby zvonom bez
srdca, tupým zvonom bez zvuku. Betlehemské dieťa je jadrom
Vianoc, bez Neho sú všetko kulisy. No v maštali, alebo tmavej
pastierskej jaskynke sa nestretávame len s romantikou malého
nemluvniatka na slame a sene,
zababušeného v plienkach.
Uprostred ticha vianočnej noci
sa stretávame s tajomstvom
oveľa hlbším a väčším. Stretávame sa tu s pokorným Bohom,
so „zraniteľným“, „kŕmiteľným“,
„maličkým“ Bohom. S Bohom,
ktorý sa k nám sklonil, aby sme
sa ho už nikdy nemuseli báť. Ten,
čo nepotreboval nič a nikoho,
dokonalý sám v sebe, sa dobrovoľne stal úplne odkázaným na

starostlivosť človeka. Ukázal nám
tak, že v Ňom nie je len sila, múdrosť a majestát, ale aj detstvo,
nevinnosť a nekonečná nežnosť,
pretože on je Otec, nekonečne
Otec. On, nekonečne veľký Boh,
stal sa takým malým a pokorným
pred nami, že ho môžu spoznať
len oči viery a oči maličkých (porov. Mt 11,25). A tak urobil otáznym náš prirodzený ťah po uplatnení, ktorý v nás panuje: „byť ako
Boh“. Tak je to! Boh sa ukázal na
zemi ako dieťa. Teraz vieme, aký
je Boh: Je ako dieťa.
A toto je posolstvo Vianoc: On sa
postavil proti našej nárokujúcej
si túžbe prevýšiť iných; On otočil smer a navrhol nám postaviť
túto túžbu do služby lásky; áno,
prevýšiť, ale ako najpokornejší,
najohľaduplnejší,
najveľkodušnejší a najobetavejší zo všetkých:
služobník všetkých a posledný
zo všetkých. Boh ako dieťa, ktorý
je nám blízko, ktorého sa nemusíme báť a ktorý nás má rád...
otec Tomáš
kaplán

Počas Vianoc sedel osamotený
muž vo svojej obývačke pred krbom a premýšľal, načo vlastne sú
vianočné sviatky. Vonku bola poriadna decembrová zima, v rádiu
hrali koledy. Narodil sa Kristus
Pán, veseľme sa.... Možno preto
všetky jeho myšlienky smerovali
k nepochopiteľnej záhade, ako
sa mohol ten „vianočný Ježiško“
narodiť v takej zime, v studenej
maštali, kdesi v pustatine... A ako
to, že Biblia hovorí, že to sa Boh
stal človekom... načo by sa už
ten veľký a všemocný Boh stal
maličkým dieťaťom. To by predsa
žiadny skutočný Boh neurobil!
A keby to aj bola pravda, čo ja
mám z toho? Aj tak mi nerozumie, mojim problémom, nerozumie tomuto novému svetu. Lebo
keby nám rozumel, všetko by vyzeralo inak. Nech si len zostane
vianočnou dekoráciou!
Zrazu začul vonku akýsi šum
a gagotanie. Vyplašené kačice
z blízkeho jazera sa ktovie prečo
zhŕkli do jeho dvora. Pobehovali hore-dolu, trepotali krídlami,
nevedeli, kam sa uchýliť a ukryť.
Zrejme ich vyplašila hladná líška.

Mužovi sa uľútostilo vyčerpaných
kačíc, otvoril teplú garáž a snažil
sa ich do nej zahnať. Nedarilo sa
mu to, len gagotali a ignorovali
nové bezpečné útočisko. Muž si
nervózne pomyslel: Keby som
tak ovládal to ich gagotanie, tak
by som im to povedal ich rečou,
išli by sa schovať. Alebo, ešte
lepšie, keby som sa na chvíľu
stal jednou z nich, tak by som ich
do tej teplej garáže jednoducho
zaviedol a boli by v bezpečí pred
líškou. Sám sa pobavil nad svojou detinskou predstavou.
Náhle to v ňom hrklo. Veď to sa
podobá na ten vianočný príbeh
s Bohom a Ježišom ...Boh sa
stal človekom a narodil sa ako
človek, aby iných ľudí odviedol
od nebezpečenstva večnej smrti
k večnému a živému Bohu! Už
mu to bolo jasné.
Milí Senčania, Boh naozaj prišiel
na svet ako človek v podobe svojho Syna Ježiša Krista, toho, ktorý
zomrel za naše hriechy. A nielen
to. List Židom 2,17-18 hovorí:
„Preto vo všetkom sa musel stať
podobným bratom, aby sa stal
milosrdným a verným veľkňazom
vo veciach Božích a odpykal za
hriechy ľudu; lebo tým, že sám
trpel, keď bol pokúšaný, môže
pomáhať pokúšaným.“ Pozná život každého z nás a pri každom
očakáva, a teší sa, že aj v nás „to
hrkne“ – snáď už tieto Vianoce.
Želám nám všetkým požehnaný
a tichý čas Vianoc, aby sme prijali skutočnú pravdu o Pánovi Ježišovi a aby nebol len dekoráciou
decembrových sviatkov.
Tibor Jančík
farár evanjelického zboru

Časy Služieb božích počas
Vianočných sviatkov:
24.12. Štedrý večer
17:00
25.12. 1. Sviatok Vianočný
s Večerou Pánovou
9:30
26.12. 2. Sviatok Vianočný
Štefan
9:30
31.12. záver roka
17:00
1.1.2013 Nový rok
9:30
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BSK: Fotosúťažou chce
župa vtiahnuť ľudí do
diania v regióne
Vtiahnuť ľudí do diania v regióne chce Bratislavská župa
aj prostredníctvom fotosúťaže
„Život v Bratislavskom kraji“.
Určená je prioritne pre obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Vybrané fotografie budú slúžiť
na propagáciu Bratislavského
kraja ako modernej, atraktívnej
a aktívnej turistickej destinácie. Nad súťažou prevzal záštitu predseda BSK Pavol Frešo. Organizátorom je Krajská
organizácia cestovného ruchu
a Bratislavský kraj.
„Súťažou chceme osloviť čo
najviac aktívnych ľudí, ktorí
trávia svoj čas v Bratislavskom kraji. Je to zároveň možnosť, ako spoznať krásy našej
župy a stráviť čas v príjemnom prostredí,“ priblížil projekt
podpredseda BSK a predseda
KO CR Ivo Nesrovnal. Ako ďalej
uviedol, súťažiť chcú prostredníctvom cestovného ruchu, ktorý je jednou z priorít župy a tiež
jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najefektívnejších
oblasti priemyslu, vytvára pra-

covné miesta a zvyšuje životnú
úroveň. „Chceme predstaviť
kraj ako kultúrne, historicky
a priemyselne atraktívny región, ktorý má čo ponúknuť
nielen návštevníkom, ale aj
svojim obyvateľom,“ dodal Ivo
Nesrovnal.
Fotosúťaž bude prebiehať na
portáli www.e-photo.sk od do
30. decembra 2012 a súťažiť sa
bude v troch kategóriách - Pamiatky a architektúra, Kultúra
a šport, Ľudia. Fotografie, ktoré
zachytávajú „Život v Bratislavskom kraji“, možno posielať
prostredníctvom
webstránky
http://www.ephoto.sk/sutaze/
zivot-v-bratislavkom-regione/.
Súťaž bude vyhodnotená v polovici januára 2013. Pre výhercov sú pripravené zaujímavé
ceny, víkendové wellness pobyty pre dve osoby, večera
pre dvoch, balíky s vybavením
pre fotografov v hodnote sto
eur či darčekové poukážky na
tlač fotografií v hodnote 70 eur.
Z víťazných fotografií bude vo
februári inštalovaná výstava.

BSK: Na skvalitnení
Geoportálu BSK sa môže
podieľať aj verejnosť
Námety
na
skvalitnenie
obsahu
a
funkcionality
Geoportálu BSK možno posielať na e-mailovú adresu:
geoportal@region-bsk.sk do
konca tohto roka.
„Bratislavská župa sa snaží skvalitniť mapové služby
a priblížiť ich ľuďom. Geoportál BSK sa teší veľkému
záujmu verejnosti. Chceme,
aby bol čo najfunkčnejší,
preto sme sa rozhodli získať
námety od ľudí, ktorí Geoportál využívajú,“ povedal
bratislavský župan Pavol Frešo.
Na Geoportáli BSK si možno
pozrieť historické mapy starej

Bratislavskej župy, cyklotrasy
či prvú etapu obstarávania
Územného plánu regiónu
BSK - Prieskumy a rozbory
vo forme geografickej databázy. Praktickou a často využívanou časťou Geoportálu je
Orientačná mapa, ktorá umožňuje vyhľadávanie adresných
bodov a ulíc.
Návrhy funkcionality geografického informačného systému BSK ako aj námety k jeho
obsahovej štruktúre, môže
verejnosť posielať do 31. decembra.
Najzaujímavejšie
a inšpiratívne podnety budú
podkladom efektívneho riešenia geografického informačného systému BSK.
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Zberné kontajnery
na textílie
Od októbra je v Senci osadených 25 kontajnerov na šatstvo,
textílie a obuv. Všetok vyzbieraný odev je určený pre potreby
sociálne slabších ľudí. Všetky
veci by mali byť čisté, vyprané,
aj keď sú obnosené.
Aj takýmto spôsobom môžeme
prispieť k tomu, aby mali naozaj
všetci ľudia pokojné a štedré
Vianoce.
foto Ján Lauko

Aké bolo jesenné upratovanie
Mesto Senec usporadúva dvakrát v roku, na jar a na jeseň,
veľké upratovanie.
Tohtoročné jesenné upratovanie sa konalo postupne dvakrát

v meste a raz na Slnečných
jazerách.
Obyvatelia si čistili povaly,
záhrady, pivnice. V 86 kontajneroch sa vyzbieralo 200 ton

odpadu, ktorý po pretriedení
skončil na skládke komunálneho odpadu a na zbernom
dvore.
foto Ján Lauko

Odporúčania Mestskej polície na sviatky
Mestská polícia praje všetkým obyvateľom Senca šťastné, veselé a hlavne bezpečné
prežitie sviatkov. Zároveň
ďakujeme všetkým občanom
mesta Senec, ktorí boli svojim aktívnym prístupom nápomocní v oblasti bezpečnosti
v meste Senec.
V mesiaci december 2012 sa
príslušníci MsP Senec zamerajú hlavne na prevenciu. Pravdaže, závažnejšie priestupky sa
budú riešiť naďalej v blokovom
konaní alebo v zmysle platnej
legislatívy (Zákon č. 372/1990
Zb. o priestupkoch). Žiadame
preto občanov o ohľaduplnosť
voči ostatným občanom, ale
aj voči príslušníkom Mestskej
polície.
Počas sviatkov hrozia rôzne
riziká, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť náš život. Často dochádza k rôznym úrazom, ne-

hodám (požiare, výbuchy a podobne) a musíme skonštatovať,
že aj k mnohým krádežiam. Je
preto potrebné, aby sme pristupovali pri zabezpečení nášho
majetku, ako aj pri manipulácii
s horľavými, či výbušnými materiálmi zodpovedne, aby sme
sa vyhli neskorším problémom.

rieme autorádio (ak sa dá), odstránime, z motorového vozidla
všetky predmety, ktoré by mohli
pritiahnuť pozornosť osôb, ktoré sa zaoberajú krádežami.

- používame kvalitné vianočné
osvetlenie, ktoré vyhovuje bezpečnostným normám
- ak opustíme byt, vianočné
osvetlenie vypneme, toto je potrebné spraviť, aj keď sa ukladáme k spánku
- zábavnú pyrotechniku kupujeme len u predajcov s príslušnou odbornou spôsobilosťou
a pri jej používaní dodržiavame
zásady bezpečného zaobchádzania podľa priloženého manuálu
- v prípade nehody okamžite
žiadame o pomoc odborníkov.

Všeobecne:
- vianočnému stromčeku dodávame dostatok vody, aby nevyschol (suchý horí ako fakľa)
Niekoľko zásad, ktoré by sme - horiace sviečky umiestnime
čo najďalej od horiacich matemali dodržiavať:
riálov
- v miestnosti, kde sú horiace
Pri odcestovaní z domu:
sviečky, nenechávame bez do- odstaviť plyn, vodu, elektrinu
- riadne uzamknúť dvere, okná zoru deti ani zvieratá
- nesťahovať na každom okne
žalúzie (po dôslednom sleHasičská a záchranná služba, polícia: 112
dovaní zlodej zistí, že nie ste
Hasičská služba: 150, 112
doma)
- požiadať susedov, aby venoZáchranná služba: 155, 112
vali zvýšenú pozornosť Vašej
nehnuteľnosti
Polícia: 158, 112
- ak nechávame v mieste bydliska aj svoje motorové vozidlo,
Mestská polícia: 159
riadne uzavrieme okná, vybe-
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Adventné dielne
v Pastoračnom centre
V predvečer prvej adventnej ne- sa zišli desiatky detí s rodičmi
dele sa v našom pastoračnom i animátormi. Vence si mohli dať
centre v Senci konali Adventné posvätiť na svätých omšiach.
dielne. V príjemnej atmosfére
Lýdia Koleková

Vianočné prázdniny
Deti základných a stredných škôl budú mať vianočné prázdniny od 27.12.2012
do 7.1.2013. Posledný krát
v starom roku pôjdu do školy
21.decembra a prvýkrát v novom roku 8.januára.

Deti predškolského veku budú
prázdninovať podobne - od
27.12.2012 do 7.1.2013.
V škôlkach sa prvýkrát po novom roku stretnú 8.januára,
v Materskej škole na Kollárovej 23 však už 7.januára.

Literárno-dramatický
odbor na PAN 2012
Najstarší žiaci LDO z divadelného súboru effecteD sa
posledný novembrový týždeň
zúčastnili
celoslovenského
festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2012
v Liptovskom Mikuláši. Súbor
reprezentoval ZUŠ v Senci krátkou etudou na motívy
W. Shakeaspeara a inscenáciou Cisárove nové šaty.
Hlavná protagonistka Katka

Čarovná
Flauta 2012
Žiaci Základnej umeleckej školy Fándlyho 20 sa úspešne zapojili do 11. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej
flaute a drevených dychových
nástrojoch v Nižnej. A dopadli
veľmi dobre:
Mária Maršalková - 3. miesto
v 3. kategórii - saxofón (pedagóg Jaroslav Meliš)
Samuel Kapustík - čestné
uznanie v 2. kategórii - klarinet
(pedagóg Zoltán Grunza)
Sandra Konečná - čestné
uznanie v 3. kategórii - flauta (pedagóg Mgr. art. Gabriel
Škriečka)
Kvetoslava Vargová - čestné
uznanie v 3. kategórii - klarinet
(pedagóg Zoltán Grunza)
Všetkých žiakov na klavíri sprevádzala Mgr. art. Ilona Takácsová

Prejsová získala za svoj herecký výkon v úlohe Cisára
špeciálnu cenu poroty.
Žiaci LDO pod vedením Mgr.
Art. Zuzany Bírešovej pripravujú betlehemskú hru
s názvom Vyšla hviezda nad
Betlehemom, ktorej úryvok
budete mať možnosť vidieť
na Vianočnom koncerte ZUŠ
Senec v stredu 12.12.2012
o 17:30.

SENČAN december 2012

SPEKTRUM

Školský klub detí
vo vianočnom šate

Viac ako 300 detí zo školskej družiny pri ZŠ J. G. Tajovského a 16
vychovávateliek pripravuje množstvo akcií po celý školský rok. Od
jeho začiatku sa u striedajú aktivity, ktoré preverujú šikovnosť,
pohyb, vedomosti i zručnosti
detí. V 16 oddeleniach to však
najviac vrie asi v predvianočnom
období.
Obdobie adventu už tradične otvára svätý Mikuláš (P. Škovránek
ml.), ktorý už niekoľko rokov rozžiari deťom očká v období vyučovania a popoludní aj v školskej
družine.
Aj tento rok, 10. až 12. decemb-

ra môžu deti ukázať svoju fantáziu v tvorivých dielňach s témou
Vianoc. Tradíciou sa stala aj vianočná burza, ktorú prezentuje
krásna výzdoba, hodnotné ručne
vyrobené predmety na predaj
a nesmie chýbať ani detský punč
a čerstvý mastný chlieb s cibuľou.
Na túto akciu sa spolu s deťmi
tešia rodičia, príbuzní i kamaráti,
ktorí každoročne burzu navštívia.
Tento rok sa dvere školskej družiny otvoria 12. – 13. decembra.
Sviatočnú atmosféru, chuť punču a voňavé chlebíky podfarbia
i tóny vianočných kolied.
monškov

Listy pre Ježiška
Detí z 3. F a 3. A zo ZŠ J. G. Tajovského - školského
klub detí písali o svojich vianočných túžbach
Milý Ježiško,
Chcel by som kompas – potom
by som sa už nebil, sľubujem.
A chcel by som aj ďalekohľad
– potom by som počúval pani
učiteľku a pani vychovávateľku.

Roderik Meszároš, 3. F

Ježiško,
chcel by som červené PSP. Ja
viem, najprv budem počúvať, poslúchať a upratovať si izbu. Len
potom si ho zaslúžim. Sľubujem.
Roman Horeličan, 3. F

Pre Ježiška
Rád by som dostal čierno-červenú kolobežku. Spravím pre to
všetko – budem dobrý. A ešte

keby som dostal PSP 3 plus Balistick, budem poslúchať mamu a
nebudem klamať.
Adam Strnad, 3. A

Milý Ježiško,
pod vianočný stromček by som
si želal bonsaj. Aby som ho však
dostal, budem robiť samé dobré
skutky.

Samko Varga, 3. A

Milý Ježiško,
ja nechcem darčeky. Pre mňa by
bol najkrajší zážitok, keby som
konečne mohla spať pod vianočným stromčekom. Urobím pre to
všetko, ver mi.
Nina Jasenická, 3. A
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Simona Duchoňová, Simona Šeboková, Adam
Dian, Ema Hirešová, Diana Naništová, Adriana
Ema Menyhártová, Natália Keveždová, Lukáš
Vaš, Amy Vinšová, Simona Klinčoková, Bianka
Ondrejkovičová, Izabela Schniererová, Martin
Vrškový, Adam Róka, Jakab Simon, Brigita
Sninčáková, Dorota Šemrincová, Samuel Katerinčin, Hana Červená, Ema Gašparovičová,
Dominika Tornócziová, Lucas Žiačik, Nikola
Liptáková, Caroline Helfer, Stela Pullmanová,
Kristián Hóbor, Viktória Ondríková, Filip Paluga,
Martin Urban, Andrea Hrušecká, Soňa Vargová, Márk Rácz, Karin Ivančová, Alexander Žlebek, Dominik Žlebek, Ela Čajkovičová, Oliver
Kotúč, Filip Štefančík, Tomáš Biskupič, Katarína Oršulová, Lukáš Mráz, Nina Kášová, Adam
Dzielava, Karolína Murgašová, Marek Alejandro Pilo, Katarína Závodská, Laura Galbavá,
Rudolf Nemec, Adam Targoš, Nela Ebertová,
Nela Ticháková, Filip Struhár, Samuel Tomášek, Paulína Pintérová, Tobias Ilavský, Samuel
Zálesňák, Miriama Guldanová, Tomáš Oliver
Juríček, Paulína Pupkayová, Sofia Pupkayová,
Sára Pešková, Tomáš Žabka, Maroš Ihnát, Ema
Fekiačová, Oliver Pauer, Filip Božidar, Nela Belicová.

Manželstvo uzatvorili
Martin Beke – Laura Vargová, Attila Dömötör
– Ildikó Molnárová, Miloš Magula – Martina
Hoštáková, Dalibor Tahotný – Dáša Pätoprstá, Michal Leštinský – Beata Gajdáčová, Peter
Krajčír – Simona Labudová, Mário Denkócy –
Veronika Takácsová, Jakub Ruttkay - Denisa
Slamová, Martin Púry – Martina Lehotská, Peter
Majerník – Jitka Krokusová, Alexander Gábriš
– Renáta Žilincová, Ľuboš Pavelka – Jana Taragelová, Richard Šildek – Nadežda Šmondrková, Peter Bilský – Petronela Scherhauferová,
Adrián Sládeček – Lucia Ferencová, Tomáš Kögler – Zuzana Takácsová, Juraj Kunetka – Alena Kostiviarová, Milan Ďurkovič – Silvia Šuverová, Marcel Hulík – Andrea Podobeková, Ján
Bohuš – Veronika Kubičková, Mirko Husejnovič
– Rozália Kovácsová, Ján Opavský – Erika Rafaelová, Mário Debnár – Mária Gécziová, Juraj Bittera – Klaudia Farkašová, Ing. František
Mego – Lucia Kvalová, Mário Karkes – Silvia
Fülöpová, Karol Herda – Františka Mériová, Imrich Őszi – Ing. Enikö Šulejová, Robert Čermák
– Gabriela Bordáčová, Kristián Bozsik – Alena
Vysučanyová, Matúš Poizl – Monika Sabová,
Eugen Kiss – Silvia Klčová, Martin Homola –
Zuzana Gajdošová, Zoltán Mészároš – Diana
Egyedová, Branislav Kollát – Ivana Lovciová,
Karol Vávro - Anna Nikolajevna Popkova, Jozef
Dudáš – Gabriela Šišková, Marián Klisenbauer
– Katarína Sedíleková, Doreid Al Ansari – Katarína Bordácsová, René Baláž – Alexandra
Lomenová, Ján Pavličko – Zuzana Kissová,

Ing. Pavel Čech – Silvia Salamaová, Marek Majerník – Katarína Digaňová, Štefan Rigó – Jarmila Hercegová, Jiří Dvořák – Mária Ferenciová,
Ján Kret – Mária Chovancová, Martin Jankura
– Zdenka Konečná, Ernest Šupčík – Beata Szabóová, Marián Fedor – Katarína Kubušová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Anna Viatorisová (60), Štefan Bittner (70), Mária Dóková (70), Ing. Karol Heriban (75), Prof.
PhDr. Andrej Tušer, CSc (75), Ladislav Perička
(70), Eva Szabadošová (70), Zuzana Tamašová (65), Peter Sabo (65), Antónia Jusková (70),
Barbara Molnárová (70), Mária Kodayová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
František Lukáš (65), Eugen Klúčik (65), Júlia
Kakašová (80), Ján Čulík (75), Anna Vietorisová (60), Anna Tairovičová (70), Soňa Fűlepová
(20), Barbora Molnárová (70), Tibor Urgela
(70), Elena Szulányiová (45)

Navždy nás opustili
Michal Hronyecz (1924), Katarína Kausitzová
(1922), Terézia Króliková (1957), Imrich Sallós (1944), Mária Šmogrovičová (1922), Mária Fürstenzellerová (1926), Vojtech Domian
(1961), František Balázs (1926), Bernardína
Časná (1936), Ctibor Poór (1930), Miroslav
Novák (1955), Anna Krišková (1924), Rozália
Moleková (1929), Juliana Lassuová (1938),
Alžbeta Michaleková (1959), Mária Matusová
(1930), Ľudovít Strešňák (1948), Zoltán Krekáč (1956), Stanislav Gábriška (1953), Anna
Mitková (1927), Zlata Füziková (1918), Imrich
Pákozdy (1924), Peter Benko (1930), Ľudovít
Pomšahár (1928, Irena Vargová (1931), Marta
Wirklerová (1934), Ján Kirschner (1944), Milan
Mészároš (1955), Etela Švehlová (1918)
Dňa 6. októbra uplynulo pätnásť rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, Ladislav Sekerka. S láskou spomína manželka
a syn. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
„Umrieť je práve také prirodzené
ako sa narodiť, ba dokonca i rovnako bolestné.“ Dňa 30. októbra
uplynulo 25 rokov, čo nás navždy
opustil náš brat Ondrej Šebok.
S láskou naňho spomínajú brat
i sestra s rodinami.
Odišiel tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád. Dňa
4. novembra si pripomíname 20.
výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otecka, dedka a svokra
Jána Sučáka. S láskou spomíname.

Dňa 4. novembra uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustila
drahá mamička, babička Matilda
Gábrisová rod. Krechnyáková.
S láskou a vďakou na ňu spomína
rodina a známi.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk november 20-án, halálának 1. Évfordulóján drága halottunkra, Sztancsák Lajosnére, szül. Bíró Ilonára. Kőszőnjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek. Lánya Gabriela
és fia Róbert családjukkal.
Roky plynú, ale spomienka je
večná. Dňa 19. októbra si pripomíname 15. výročie úmrtia nášho
drahého zosnulého Viliama Adame. S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia Martin, Viliam,
syn Peter s rodinou a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Tak ako z tvojich očí žiarila láska
a dobrota, tak nám budeš chýbať
do konca života. Dňa 28. novembra uplynulo 5 rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil náš milovaný
syn, vnuk, bratranec a kamarát
Miško Horváth. S láskou spomíname. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 20. novembra uplynie rok,
čo nás po ťažkej chorobe navždy
opustila naša drahá mamička,
babička, svokra Helena Stančáková. S láskou a vďakou na ňu
spomínajú dcéra Gabriela a syn
Róbert s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
28. novembra uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Irena Slováková
a zároveň 27. decembra uplynie už 6 rokov,
odkedy sme sa rozlúčili s oteckom Jurajom
Slovákom. Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
Odišiel si tíško, bez rozlúčky.
Smutná je cesta, čo k hrobu vedie, kde už odpočíva tvoje unavené srdiečko. V mysli a srdci si
ťa stále nosíme. Dňa 9. decembra uplynuli štyri roky od rozlúčky
s naším drahým manželom, oteckom, svokrom
a dedkom Ondrejom Nyárym. S láskou na
Teba spomíname, navždy zostaneš v našich
srdciach. Manželka, deti s rodinami a ostatná
rodina.
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Program na december
Kino MIER SENEC
3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.
Začiatok filmových predstavení o 18.
hod. Večerné predstavenia môžu byť
aj o 20. hod.

4. utorok ARGO 2D
Skupina iránskych študentov obsadila americké veľvyslanectvo v Teheráne – zajali ľudí ktorých držali v zajatí.
Šiestim Američanom sa podarilo ujsť.
Réžia a hlavná úloha: Ben Affleck.
USA MP 12 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur
7. piatok o 18. hod.
ŠMOLKOVIA
3D
Sú malí modrí a roztomilí a nešťastnou
náhodou sa ocitnú priamo uprostred
New Yorku s Gargamelom v pätách.
Filmový príbeh obľúbených modrých
postavičiek. USA MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 6,00 Eur
7. piatok o 20. hod.
7 PSYCHOPATOV 2D
Hlavný hrdina filmu scenárista Marty, píše svoj scenár, ale chýbajú mu
nápady. Vďaka svojim známym sa
pripletie k zločinu, ktorý ho môže stáť
život. Hrajú: Colin Farrell, Woody
Harrelson. USA/VB MP 12 109 min.
Vstupné: 4,00 Eur
8. 9. sobota - nedeľa 3D
CILILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL
Rozprávka o vílach. Celovečerný animovaný film, obľúbené víly po prvýkrát do zimy. USA MP 90 min. dabing
Vstupné: 6,00 Eur
10. pondelok
ANNA KARENINA 2D
Nadčasový príbeh ukazuje silu lásky, ktorá prechádza celým srdcom a spoločnosť v cárskom Rusku. Hrajú:
Keira Knightley, Jude Law a ďalší. VB/
Franc. MP 12 130 min.
Vstupné: 4,00 Eur
11. utorok
SVADBA MEDZI CITRÓNMI
2D
Film spojil tému lásky, absurditu, humor, šteklivé dialógy, jemne vykreslené charaktery a zdanlivo jednoduché
životné pravdy. Všetko, čo je treba
k šťastnému životu, je láska. Aj keď
si myslíme, že je už koniec, možno
práve vtedy všetko začína...V hlavnej
úlohe: Pierce Brosnan. Dáns./Švéds./
Tal./Franc. MP 12 112 min.
Vstupné: 4,00 Eur
13. štvrtok ÁNO, ŠÉFE 2D
Tridsiatnik Jacky Bonnot je talentovaný kuchár a ctiteľ veľkého kuchárskeho umenia. Sní o úspechu a o tom, že
si jedného dňa otvorí vlastnú reštauráciu...V hlavnej úlohe: Jean Reno.
Franc./Špan. MP 12 84 min.
Vstupné: 4,00 Eur

KULTÚRA
15. sobota
96 HODÍN: ODPLATA TAKEN 2 2D
Liam Neeson sa vracia ako bývalý
agent CIA Bryan Mills, ktorý pred rokmi v Paríži nemilosrdne zlikvidoval
gang obchodníkov s bielym mäsom,
aby zachránil život svojej unesenej
dcéry. Fr MP 12. 100 min.
Vstupné: 3,00 Eur
17., 18. pondelok, utorok - 3D
20., 21. štvrtok, piatok - 2D
HOBIT: NEOČAKÁVANÁ CESTA
Príbeh sleduje cestu hlavnej postavy Bilba , ktorého poslaním je znovu
získať stratené trpasličie kráľovstvo
v Osamotenej hore na východe a zbaviť ho strašidelného šarkana Smauga.
Na jeho ceste, okrem čarodejníka
Gandalfa, sprevádzajú trinásti trpaslíci. Od režiséra trilógie – Pán prsteňov,
USA / Nový Zéland MP 130 min.
Vstupné - formát 3D: 6,00 Eur
- formát 2D: 4,00 Eur
22. sobota - 3D
23. nedeľa o 15:30 hod. - 3D
23. nedeľa o 18:00 hod. - 2D
RALP ROZBI-TO
Film Vás zavedie do zákulisia hráčskych postavičiek a netradičných
osudov. Rodinná animovaná komédia. USA MP 7 109 min. slovenský
dabing
Vstupné - formát 3D: 6,00 Eur
- formát 2D: 4,00 Eur
27.štvrtok SKYFALL
2D
Daniel Craig sa opäť predstaví v úlohe Jamesa Bonda, agenta 007. Tento
krát má jeho akcia názov SKYFALL.
Bond musí pátrať a zneškodniť zdroj
ohrozenia – bez ohľadu na to, koľko
bude musieť obetovať on sám. Akčný,
dobrodružný film. USA/V.B. MP 12
110 min.
Vstupné: 4,00 Eur
28. piatok Filmový maratón
Prehliadka najúspešnejších filmov
roku 2012
10 00 hod.
HURÁ DO AFRIKY !
2D
Nehádajte sa ! Zjednoťte sa ! Rozprávka pre deti, v ktorej sa zvieratá
celého sveta spoja aby prežili, aby neboli vyhubené vďaka nezmyselnému
konaniu človeka. Nem. MP pre všetky
vekové skupiny. slov. dabing 93 min.
Vstupné: 3,00 Eur
14 00 hod.
MADAGASCAR 3
2D
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 MP pre všetky vekové
skupiny 90 min. dabing
Vstupné: 3,00 Eur
16. hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2D
Vitajte v hoteli Transylvánia! V Drakulovom luxusnom päť hviezdičkovom

hoteli, kde sa môžu všetky najznámejšie svetové monštrá stretnúť. USA MP
pre všetky vekové skupiny 91 min.
dabing
Vstupné: 3,00 Eur
18. hod.
DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE
2D
Najobľúbenejšia zvieracia partička na
svete je späť! Ako to s našimi obľúbenými pravekými hrdinami skončí,
prídite sa pozrieť! Animovaný dobrodružný film. USA MP pre všetky vekové skupiny, 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur
20. hod. TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT
2. časť 2D
Podarí sa zničiť rodinu Cullenových
? Koľko útrap si bude musieť rodina
vytrpieť – aby si mohli povedať „Sme
šťastní“ Dobrodružný fantastický, romantický film. USA MP 12 115 min.
Vstupné: 4,00 Eur
29. 30. sobota – nedeľa
LADÍME 3D
Dievčina, ktorá nastúpila na novú školu s nikým sa tam nekamaráti. Jej prianím je stať sa úspešnou dýdžejkou,
svojho plánu sa drží až do tej chvíle
pokiaľ... Hudobná komédia. USA MP
112 min.
Vstupné: 6,00 Eur
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a študenti seneckých škôl a škôlky
s vyučovacím jazykom maďarským.
Organizátor ZO CSEMADOK Senec
12. 9. 15. 00 Karácsonyi koncert szenci magyar tanítási nyelvű iskolák
és óvoda tanulóinak és diákjainak
műsora. Szervező a Csemadok Városi Alapszervezete.
16.12. o 15. hod.
„Vianočný čas“ spieva zbor Radosť
Vstupné: 3,00 Eur
Mestská Knižnica:
3.12. – 28.12.
Putovná výstava „Krtko a jeho priatelia“ - Výstava bude spojená s besedami a workshopmi pre deti MŠ, ZŠ, ŠK
pre Senec a okolie.
10.12. – 11.12.
„Chráňme naše deti pred nástrahami internetu!“ - séria prednášok
a preventívnych vzdelávacích aktivít
na ochranu detí pred virtuálnym ohrozením
12.12. (streda) o 17. hod.
Beseda s Prof. PhDr. Andrejom Tušerom, CSc.
„O novinárstve, bulvári a nepravdách“
Kultúrne podujatia: Labyrint

31. pondelok o 10 hod. 2D
Silvestrovské prekvapenie pre deti
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 2
Sammy a Ray, dvaja nerozluční korytnačí priatelia, si užívajú život pri koralovom útese. Jedného dňa ich však
uloví pytliacka loď a oni sa ocitnú v...
USA MP pre všetky vekové skupiny
90 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur

6. 12. (štvrtok) o 15. hod. vernisáž
spojená s vyhodnotením výtvarných
prác a udeľovaním cien za III. ročník
vianočnej mestskej výtvarnej súťaže
„ROZPRÁVKA O ZATÚLANEJ SNEHOVEJ VLOČKE“. Výstava súťažných
žiackych výtvarných prác je obohatená výrobkami chránenej dielne Betánie Senec n.o. Výstava trvá od 5.12
2012 do 2.1. 2013.

Detské predstavenia:

7.12. 2012 (piatok) o 18. hod. vernisáž Luciak Martin „SVET V PANELOCH“. Výstava ilustrácií a komiksu
trvá od 5.12. 2012 do 31.1. 2013.

23. nedeľa o 15:30 hod.
RALP ROZBI-TO
3D
Film Vás zavedie do zákulisia hráčskych postavičiek a netradičných
osudov. Rodinná animovaná komédia. USA MP pre všetky vekové skupiny 109 min. slovenský dabing
Vstupné: 6,00 Eur
30. nedeľa o 15:30 hod.
LEGENDÁRNA PARTIA 3D
Keď sa jeden zloduch rozhodne vziať
deťom na celom svete radosť zo života, dá sa dokopy partia superhrdinov,
a tá sa ho pokúsi zastaviť. USA MP
pre všetky vekové skupiny 90 min.
slovenský dabing
Vstupné: 6,00 Eur
Kultúrne podujatia: kinosála
2.12. o 15:30 hod.
„Dohviezdny večer“ divadlo PIKI, divadlo pre deti
Vstupné: 2,50 Eur
9.12. o 15. hod.
Vianočný koncert - účinkujú žiaci

Mestské múzeum: Turecký dom
Výstavy
Poklady mincí zo Senca a okolia
Výstava prezentuje nálezy mincí nielen zo Senca, ale aj z Boldogu, Čataja, Ivanky pri Dunaji a Novej Dedinky.
Svojim obsahom dokumentuje používanie mincí na našom území od staroveku po 18. storočie.
Stála expozícia prírody a starších
dejín Senca a jeho okolia
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. Vystavujeme aj prvú
písomnú zmienku mesta Senec!
Múzeum je otvorené: utorok: 10:00 –
16:00; streda – piatok: 10:00 – 18:00
www.msks-senec.sk/muzeum
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Ady Endre:
Karácsonyi rege
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
lll.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

SENČAN december 2012

Exkurzia žiakov Spojenej školy s VJM
Senec v historickej župe Novohrad
Aj v tomto školskom roku
2012/2013 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii, ktorá
mala za cieľ spoznať a navštíviť kultúrne pamiatky, ktoré sú
prepojené s históriu našich národov.
Navštívili sme hrady, zrúcaniny, múzeá a pamiatky, ktoré sa
nachádzajú na oboch stranách
štátnych hraníc Slovenska
a Maďarska. Exkurzia trvala
tri dni. Prvý deň sme navštívili
zrúcaniny hradov v Šomoške
a vo Fiľakove a pamätný dom
Kálmána Mikszátha v Sklaboni.
Druhý deň z nášho stanoviska,
z obce Vinica, sme sa vybrali na

hrad Modrý Kameň, kde sme si
prezreli stále a dočasné expozície tohto hradu. Asi najväčším
zážitkom pre našich žiakov bol
strávený čas v Geoparku Ipolytarnóc na maďarskom brehu
rieky Ipeľ. Tu sme sa preniesli
v čase asi o 20 miliónov rokov
dozadu a pomocou modernej
počítačovej techniky sme mohli
vidieť ako to vtedy vyzeralo na
mieste našej exkurzie. Tretí deň
bolo počasie smutné a upršané.
Poslednou lokalitou našej exkurzie bol skanzen a rekonštruovaná zrúcanina hradu Hollókő.
Aj tento hrad v historickej župe

Novohrad, tvoril s ostatnými
štyridsiatimi dôležitý obranný
bod v protitureckých bojoch
v 16. storočí. Môžeme konštatovať, že sa nám trojdňová exkurzia vydarila. Naši žiaci sa vôbec
nenudili a okrem nevšedného
zážitku z mimoriadnej školskej
akcie, nadobudli aj nové vedomosti, ktoré mohli zužitkovať
a uplatniť posledný večer, keď
pre nich bola zorganizovaná
vedomostná súťaž. Sme veľmi
radi, že sa naši žiaci, aj vďaka
úspešnému projektu, mohli
zúčastniť na tejto výnimočnej
školskej akcii.
Mgr. Zoltán Sándor

Tanulmányi kirándulás a történelmi
Nógrád megyében
A Közös Igazgatású Szakközépiskola és Szenczi Molnár
Albert Gimnázium diákjai ebben a tanítási évben is részt
vehettek olyan tanulmányi
kiránduláson, amelynek célja
nemzetünk ismert történelmi és
irodalmi emlékeinek megtekintése volt. Várakat, várromokat,
múzeumokat és emlékhelyeket
látogattunk meg az Ipoly folyó
mindkét partján.
A tanulmányi kirándulás három napig tartott. Az első nap
Somoskőn és Füleken voltunk,
ahol megnéztük a várromokat. Ezután Szklabonyán álltunk meg és megtekintettük a
Mikszáth Kálmán Emlékházat.

A második napon állandó állomáshelyünkről, amely Ipolynyéken volt, elindultunk Kékkő
várába, ahol megnéztünk a vár
állandó és ideiglenes kiállításait. Diákjaink számára talán a
legnagyobb élményt az Ipolytarnóci Geopark nyújtotta, ahol
a modern számítógépes grafika segítségével 20 millió évet
repültünk vissza az időben és
megtekintettük a meglátogatott
hely akkori élővilágát.
A harmadik nap időjárása esős
volt és kicsit szomorkás. Az
utolsó állomásunk Hollókőn
a felújított várrom és az Ófalu volt. Hollókő vára, hasonlóképpen mint a történelmi

vármegye többi negyven vára
a 16.századi törökellenes harcok egyik fontos erődítménye
volt. Az eseménysorozat végén
leszögezhettük, hogy a tanulmányi kirándulás sikeres volt.
Iskolánk diákjai olyan új ismereteket szereztek, amelyeket
felhasználhattak és kamatoztathattak az utolsó este megszervezett műveltségi vetélkedőn.
Nagyon örülünk, hogy diákjaink
a BGA jóvoltából is részt vehettek egy olyan rendkívüli iskolai
kiránduláson, amely minden
szempontból felejthetetlen élményt és értéket képviselt számukra.
Mgr. Sándor Zoltán
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Vianočné trhy
Vianoce sú sviatky lásky, šťastia
a pohody a presne tak vyzerala
aj atmosféra v našej škole 30.
novembra 2012, kde sme sa
všetci spoločne stretli na vianočných trhoch, na chvíľu sa zastavili
a zabudli na bežné problémy
a povinnosti. Drobné upomienkové predmety, koláčiky, teplý

čaj, piesne, prekvapenia a aj slzičky dojatia... nič z toho u nás
nechýbalo. Tieto príjemné pocity
sme si všetci odniesli so sebou
a posielame Vám ich ďalej, pretože práve o takýchto pocitoch
sú Vianoce. Prajeme krásne Vianoce!
Mgr. Katarína Nagyová

„Extrémne hodnotenie“
Základná škola Alberta Molnára
Szenciho sa zúčastnila na národnom projekte „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce
sebahodnotiace procesy a rozvoj
školy.“ Pomocou dotazníkov získavali spätnú väzbu od rodičov
žiakov. Rodičia hodnotili úroveň
výchovy, vzdelávania, riadenie
školy, materiálne vybavenie školy, kvalitu učiteľov, zapojenie rodičov školy do života školy, klasifikáciu, známkovanie, kontakt
školy s rodičmi a celkovú kvalitu

školy. Väčšina rodičov, viac ako
88%, považovala školu za výbornú až veľmi dobrú. Vedenie školy
na základe zistení z dotazníkov
vytvorilo popis silných a slabých
stránok školy. Výsledky výskumu
z dotazníkov od rodičov škole
pomohli pri reorganizácii jednotlivých krátkodobých a dlhodobých
cieľov financovania s prihliadnutím na názory rodičov. Táto práca
bola prezentovaná pred takmer
250 hosťami na konferencii 27.
septembra.

„Extremely felül“
Iskolánk a tavalyi tanév folyamán,
egyedüli magyar iskolaként,
részt vett az Állami Tanfelügyelet
nemzeti próbaprojektjében, melynek során a szülők kérdőívet
töltöttek ki véleményüket elmondandó az iskolánkban folyó munkáról, valamint pedagógusaink
feldolgozták partneriskolánk, a
Haller János Iskola minőségbiz-

tosítási programját is. Munkánk
részletei bekerültek a valamennyi
szlovákiai iskolába eljuttatott szakdolgozatba is.
Ezt a munkát mutattuk be csaknem 250 meghívott vendség előtt
Pozsonyban, az iskolai minőségbiztosítással foglalkozó konferencián 2012 szeptember 27-én.
Matus Mónika

Prvýkrát aktívne
na jablkovom hodovaní
Študenti Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v Senci sa prvýkrát aktívne zúčastnili na seneckom jablkovom
hodovaní. Zasadla študentská
rada a dohodli sa, že napečú
a prinesú rôzne jablkové dobroty, jablká. Okrem dobrôt vyhotovili aj jablkové ozdoby z papierov
pre tých najmenších. Od začiatku bolo jasné, že „tržba“ pôjde
na študentský ples.
Študenti s veľkým nadšením
predávali a pozvali na dobrý jablkový kompót aj nášho primátora pána inžiniera Karola Kvála,
ktorý pozvanie neodmietol, ba
dokonca sa ochotne dal odfotografovať so študentkami a pedagógmi našej školy.
Z. Kontárová, riaditeľka školy
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Karácsonyi vásár
Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek
újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”
(Vass Albert)
Sok ember ünnepli világszerte a
szeretet ünnepét. Az ünneppel
együtt jár az ajándékozás,
a karácsonyi zene, a különböző
mintázatú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés,
mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, girlandok,
fagyöngyök elhelyezése. Ezt
a hangulatot szerettük volna mi
is megteremteni, mikor első ízben megrendeztük iskolánkban
a karácsonyi vásárt, amelynek
azóta hagyománya van.
Az alsó fokon tanító pedagógusok már október elejétől nagy
munkában voltak, készítették
a sok vásárfiát. A karácsonyi
vásárra pedig 2012. november 30-án került sor a Szenczi
Molnár Albert MTNY Alapiskola
újonnan felavatott színháztermében. A gondosan feldíszített
teremben a gyerekek karácsonyi ill. mikulásos műsorral
kedveskedtek a vendégeknek.
Majd az énekkar dalcsokra
után megjött hozzánk a lappföldi Mikulás, hogy néhány órát

eltöltsön a legkisebbekkel és
kedveskedjen nekik.
Az aulában, a színes vásári
forgatagban számtalan szebbnél szebb portékát kínáltak
a gyerekek, a szülők és a tanárok. Most is népszerűek
voltak a finom mézeskalácsok,
a sok gyönyörű kézzel készített karácsonyfadísz, a sokféle
adventi koszorú és asztali dísz,
a szemet gyönyörködtető ajándékok, finomságok és a sok
szép könyv, melyet a Madách Könyvkiadó szolgáltatott
nekünk.
A vásáron belül játszóházas
foglalkozáson vehettek részt
a gyerekek. És persze a várt
ugrálóvár is a gyerekek rendelkezésére állt, ami e rendezvény
legnépszerűbb programjának
számított.
A foglalkozások alatt a pedagógusok teával, kávéval és süteménnyel kedveskedtek minden
vendégnek. E közös élmény
pillanatai biztosan tovább élnek
a szívekben, az emlékekben...
Mindenkinek nagyon boldog
Karácsonyt!!!
Mgr. Nagy Katalin

Iskolánk diákjai aktívan
az almafesztiválon
Iskolánk diákjai először vettek
részt a szenci almafesztiválon.
Összeült a diáktanács, és megegyeztek abban, ki mit hoz, süt.
Az almákból készült finomságokon kívül papírból is készültek
almák a legkisebbeknek. Diákjaink lelkesedéssel vetették bele
magukat a munkába, hiszen
tudták, hogy a bevétel a diákbálra megy.
Diáklányaink meghívták finom
almakompótra városunk polgármesterét Karol Kvál mérnök
urat is, aki nem utasította el őket,
sőt szívesen pózolt velük a fényképész előtt is, természetesen
a pedagógusokkal is készült fénykép.
Kontár Zs.
az isk. ig.
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2. ročník JAKO Futbalovej miniligy Senca
sa úspešne rozbehol
Futbalová miniliga Senca alebo FMS je súťaž amatérskych
futbalistov zo Senca a okolia
v minifutbale. V septembri
2012 sa začal 2.ročník. Hráva
sa každú sobotu na ihrisku
v areáli ZŠ Mlynská od 9.00.
Liga pozostáva z jesennej
a jarnej časti.

jú FC ROMA Zlaté Klasy, hoci sú
pribežne na 6. mieste, do konca ligy ostáva celá odvetná časť
a sľubujeme si od nich ešte
veľa“, pripomenul Róbert Jonáš.
Vedenie ligy ani cez prestávku nezaháľa. „Čaká nás veľa

práce, či už s hľadaním potenciálnych sponzorov, ktorí by
pomohli lige ku skvalitneniu
a realizácii tribúny, ktorá zostane majetkom mesta a ZŠ Mlynskej, a ktorú máme v pláne postaviť.
Stránka ligy tiež prejde určitými

zmenami, ktoré by mali prilákať
ešte viac priaznivcov pre FMS“,
vysvetlil Ing. Juraj Gubáni.
Odvetná časť Futbalovej miniligy Senca začne v polovici marca 2013, o presnom termíne sa
dozviete na www.fms.sk alebo
na facebooku.

Futbalová miniliga Senca sa
pomaly, ale iste, dostáva do
povedomia domácich Senčanov, ale aj širšieho okolia,
pričom úspešne pokračuje vo
svojom druhom ročníku. Momentálne sa nachádzame vo
fáze prestávky medzi oboma
časťami ligy. „Jesennú časť
sme ukončili 17.11.2012, pretože aj kvôli horším poveternostným podmienkam sme prvýkrát
v histórii súťaže museli odložiť
celé kolo“, dodal predseda občianskeho združenia Radoslav
Dosedel. Súťaž vedú minuloroční víťazi FC Legendy, ktorí
doposiaľ nenašli premožiteľa
v 26. odohratých zápasoch.
Túto sériu sa snažilo prerušiť už
množstvo teamov, ale na skúsenosť a futbalový um Legiend
zatiaľ nikto nevyzrel.
Liga už prešla od svojho vzniku viacerými zmenami, hlavne
z hľadiska tímového obsadenia. Z prvého ročníka sa nám
do súťaže prihlásilo 6 mužstiev,
ktoré boli doplnené 4 novými
tímami. „V najlepšom svetle sa
z nováčikov futbalovo prezentu-

Trojkráľové kúpanie
ľadových medveďov
Mestský úrad Senec, Mestské kultúrne stredisko Senec,
Správa cestovného ruchu Senec, Senecké ľadové medvede – Piccard Senec a Ľadové
medvede Bratislava srdečne
pozývajú všetkých na 15. ročník tradičného Trojkráľového
kúpania ľadových medveďov,
ktoré sa uskutoční 6.1.2013
od 13.30 na pláži pod Hote-

lom Senec na severnej strane
Slnečných jazier. Na tomto
divácky atraktívnom podujatí
sa o zábavu a dobrú náladu
postarajú nielen ľadové medvede, ktoré si s chuťou zaplávajú v studenej vode, ale aj DJ
Robo Matejka a chutné občerstvenie pre divákov. Kto sa
chce pridať a okúpať sa, nech
si prinesie plavky a uterák. ☺

foto Ján Lauko
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Basketbalový
koniec roka

MBK Karlovka a BO Gabbo
Senec v spolupráci s Basketland n. f. a Hotel TP Družba v Senci pozývajú všetkých
športových fanúšikov na prvý
ročník medzinárodného mládežníckeho basketbalového
turnaja International Basket
Cup Senec. Bude sa konať
28.-29. decembra pod záštitou Slovenskej basketbalovej
asociácie.
Predchádzajúce
ročníky turnajov Gabbo Cup

mali také dobré ohlasy, že sa
organizátori rozhodli pokračovať v dobrej tradícii a opäť
umožniť basketbalistom hrať
turnajové zápasy v krásnom
prostredí Slnečných jazier,
na vynovených basketbalových ihriskách v športovom
komplexe Hotela TP Družba
Senec. Očakáva sa účasť
teamov zo Slovenska, Českej
republiky, Maďarska, Rakúska
a Rumunska.

Mikulášska
minihádzaná

V prvý decembrový víkend sa
uskutočnil Mikulášsky turnaj žiakov v minihádzanej.
Naši najmenší hádzanári, narodení v roku 2000 a neskôr,
skončili na krásnom 4. mies-

Senec proti
Zlatnej na Ostrove

te. Hráči narodení v roku 2002
a 2001 skončili taktiež štvrtí
a mladší žiaci, ročníky 2004
a mladší sa umiestnili na druhom mieste.
foto Ján Lauko

Slovenský pohár
v hádzanej
Piccard Senec 1. družstvo or- v hádzanej. Všetci ste srdečne
ganizuje 29. decembra semifi- vítaní podporiť senecké hádzanálový a 30. decembra finálo- nárky v boji o víťazstvo.
vý zápas Slovenského pohára

2. decembra hrali senecké hádzanárky družstvo B v športovej
hale SOŠ v Pezinku proti prvoligovej Zlatnej na Ostrove. Naše
dievčatá prehrali 15:17. Bol to

však dobrý výsledok, hrali sme
dobre. Bol to vyrovnaný zápas. Nádej na víťazstvo si hádzanárky udržali takmer do
konca zápasu.
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Neporaziteľná Lucia Debnárová
Lucia Debnárová je hviezdou svetového armwrestlingu. Znie to prehnane, ale je to tak. Najmä
v roku 2012 sa v jej váhovej kategórii nenašla súperka, ktorá by ju porazila. Lucia je tak úradujúcou
majsterkou sveta v armwrestlingu.
Svetovom pohári, kam sa mi
tento rok z finančných dôvodov
nepodarilo dostať. Je to veľmi
kvalitná súťaž a zároveň jedna
z najprestížnejších.
Trénuješ aj s mužmi?
Áno, v našom klube trénujem
najmä s mužmi. Ale je vtipné,
keď ma vyzve niekto s priateľových kamarátov a ja ho ľahko porazím. Viem, ako vyzerá
ponížené mužské ego. ☺ Pri
pretláčaní ide najmä o techniku. Aj keď je partner silnejší,
ale neovláda techniku, porazím
ho.

Musím cvičiť najmä hornú časť
tela, prsia, ramená, biceps, triceps, predlaktie, zápästie. Ale
trénujem aj nohy. Musím sa
nimi vedieť zaprieť o stolík pri
pretláčaní.
Máš lepšiu pravačku alebo
ľavačku?
Ako sa to vezme. Ľavačka je
technickejšia a pravačka silnejšia. Obe sú dobré v niečom
inom.

Ktoré krajiny majú najväčšiu
tradíciu v armwrestlingu?
Tak ako v ostatných silových
športoch, aj tu dominujú krajiny
Ako vyzerá tréning?
bývalého Sovietskeho zväzu,
Aké budeš mať Vianoce?
Tréning je spojený s posilňo- napríklad Rusi, Ukrajinci, BieloPredovšetkým pokojné, pre- vaním tela, fitness, ale aj tréno- rusi a podobne. Jednou z motože všetky súťaže tohto roka vaním so sparring partnermi. jich najväčších rivaliek je práve
som už absolvovala, povyhrávala som všetko, čo sa dalo.
Majstrovstvá Európy – ľavá,
pravá ruka, Majstrovstvá sveta
– ľavá, pravá ruka, samozrejme
Majstrovstvá Slovenska a všetky ligové súťaže. Tento rok bol
ten najlepší. Bol však zároveň
aj jedným z najhorších, pretože
cítim, že som na vrchole mojej
kariéry a čakala som, že realita
bude trochu iná. Armwrestling
nie je olympijským športom
a možno aj preto je to veľmi
biedne po finančnej stránke.
Štyri zlaté medaily v inom športe by boli ocenené úplne inak.
Každý vrcholový šport vyžaduje veľa práce a driny. Ja musím
však riešiť aj to, či si môžem dovoliť kúpiť letenku.
Ako vyzerá armwrestlingový
rok?
Začína sa národnými kolami.
V máji sú Majstrovstvá Európy,
v lete je akoby pauza, ale len
súťažná, pretože v lete sa pripravujeme na Majstrovstvá
sveta. Moja sezóna sa skončila
septembrovými majstrovstvami
sveta, ktoré som vyhrala. Budúci rok by som chcela súťažiť na

Ruska Jekaterina Larina, ktorá
bola pred dvoma rokmi na Seneckej ruke. S ňou sa doťahujeme takmer odmalička. Za stolmi sme rivalky, ale v bežnom
živote spolu aj komunikujeme,
napríklad cez Facebook.
Čo robíš, aby si bola úspešná?
Jedz, spi, trénuj. To platí. Snažím sa dobre spať, veľa trénovať a dodržiavať správnu výživu. Strava je veľmi dôležitá.
Človek je silný podľa toho, čo
je. V súťažnom období si nemôžem dovoliť prehrešky akými sú
napríklad sladkosti, keďže súťažím v kategórii do 60kg. Od januára mi začína príprava, takže
začnem viac zarezávať.
foto Ján Lauko

