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Štatistika počtu
obyvateľov za rok 2012
K 31.12.2012 malo mesto
Senec 17 407 obyvateľov.
Počas roka sa na trvalý pobyt v Senci prihlásilo 521
občanov: 240 žien a 281
mužov. Narodilo sa nám
226 nových Senčanov, v
rovnakom pomere chlapcov (113) a dievčat (113).
Odhlásilo sa 371 občanov:
167 mužov a 204 žien. Tých
čo nás opustili navždy bolo
132, 71 mužov a 61 žien.
Celkový prírastok za rok
2012 bol 747 občanov: 353
mužov a 394 žien. Celkový
úbytok zasa 503 občanov:
238 mužov a 265 žien.
Prvou Senčankou v roku
2013 je Ester Szabóová,
ktorá prišla na svet už v
prvý deň roka.

Január nám
nadelil poriadnu perinu
snehu. Inšpiroval deti
aj dospelých.
V uliciach Senca vznikol
štvormetrový snehuliak
alebo aj naozaj funkčné
iglu.

Mestské kultúrne stredisko bude mať výťah
Od polovice februára sa už budeme môcť viezť na poschodia Mestského kultúrneho strediska výťahom. O tejto novinke som sa porozprávala s riaditeľom MsKS Mgr. Petrom
Szabom.
Práce sú už v plnom prúde,
kedy sa budeme môcť v novom výťahu odviezť na poschodie do kina alebo do Labyrintu?
Výťah má byť podľa plánu dokončený do 15. februára 2013.
V druhej polovici februára sa
už budeme môcť voziť.
Prečo sa výťah robí?
Po tom, čo sme nadstavili kultúrny dom, to bolo potrebné.
Najmä starší občania a hendikepovaní mali problém vyjsť
po schodoch. Teraz budeme
mať bezbariérový prístup na
všetky poschodia.

Ako bude výťah vyzerať?
Bude presklený, dizajnovo
zaujímavý, aby bol zakomponovaný do nášho prostredia.
Následne prispôsobíme prízemie, aby sme spodnú časť
kultúrneho domu aj dizajnovo
prepojili s vrchom a s okolím.
Čo vás ešte v budúcnosti
čaká?
V tomto roku nás čaká ešte
veľká investícia. Výmena
okien, zateplenie fasády, vestibulových dverí a výmena
obkladov, čím kultúrny dom
získa novú tvár. Pribudne elektronická reklamná tabuľa. Už

nám zostanú nevyriešené len
pivničné priestory. Ale to už
sú veľmi malé položky oproti
týmto veľkým. Takto dovŕšime
rekonštrukciu všetkých kultúrnych objektov. V Senci máme
pre kultúru vytvorené dobré
podmienky vďaka spolupráci
s Mestským úradom a poslancami Mestského zastupiteľstva.
Obyvatelia Senca si možno ani
neuvedomujú, že sme jedno
z mála miest, ktoré si udržuje
v prevádzke amfiteáter a ešte
aj zrekonštruovaný, aj s parkom oddychu a detským ihriskom, ktoré sú jeho súčasťou.
V Senci sme založili aj múzeum,
zrekonštruovali sme knižnicu,
postavili sme centrum voľného
času – Labyrint, zdigitalizovali
sme kino a zrekonštruovali kinosálu.
– mo –

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Prvé novoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
sa uskutoční
vo štvrtok 21. februára 2013
o 9.00 v reštaurácii Nostalgia.

Cena primátora a Cena mesta
Aj v roku 2013 sa bude udeľovať Cena
mesta a Cena primátora. Návrhy je
možné predložiť d o 15. marca 2013
do podateľne Mestského úradu.
Cena mesta sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejnoprospešnej činnosti,
• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta,
jeho propagáciu doma i v zahraničí,
• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta
a jeho obyvateľov,
• získanie Jánskeho diamantovej
plakety.
Cena primátora sa udeľuje za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta.
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Miestne dane a miestny poplatok
Každý občan, ktorý má povinnosť platiť miestne dane
za nehnuteľnosti, psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty a nevýherné
hracie prístroje a miestny
poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady, dostane Rozhodnutie o vyrubení týchto daní
a poplatku, v ktorom bude
uvedená výška, splatnosť
dane, tiež bude uvedené,
ktorú daň, na aký účet a s
akým variabilným symbolom musí zaplatiť. Pri platbe treba dbať o dodržanie
podmienok platenia. Treba
si dať pozor, aby bola úhrada realizovaná na správne
číslo účtu so správnym variabilným symbolom. Daň
je možné aj naďalej zaplatiť
aj cez pokladňu Mestského
úradu.
Pokiaľ sa občan dlhodobo
(viac ako 90 dní) nezdržiava na území mesta, môže
požiadať o zníženie poplatku, ak odo dňa zmeny
do 30 dní dodá nasledovné
doklady:

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o
výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia
poskytujúceho
sociálne
služby pobytovou formou,
c) potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte
v zahraničí, pracovného
povolenia dokladujúceho
potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných,
služobných povinností, z
dôvodu štúdia v zahraničí
atď.)
V prípade, že potvrdenie
nie je v slovenskom alebo v
českom jazyku, je potrebné
doložiť aj preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu
o ubytovaní,
e) potvrdenie o zaplatení
poplatku v inej obci, kde
sa v skutočnosti zdržiava,
pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný
domček.

Poskytovanie prepravnej služby
Mesto Senec poskytuje
prepravnú službu pre občanov, ktorí sú odkázaní
na individuálnu prepravu.
Bližšie podmienky poskytovania sociálnej služby –
prepravnej služby a cenník
sú uvedené v dodatku č.
1. Všeobecne záväzného
nariadenia č. 6 o bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o
spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za sociálne služby poskytované
Mestom Senec z roku 2011.
Podrobnejšie informácie k
poskytovaniu prepravnej
služby získate osobne alebo telefonicky na Odbore
sociálnych služieb mesta,
kde sa môžete informovať
osobne alebo na telefónnych číslach 02/20205 122
a 02/20205 145. Preprava sa bude poskytovať
špeciálne upraveným de-

väťmiestnym motorovým
vozidlom, na ktoré mesto
dostalo čiastočnú dotáciu
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Cenník prepravnej služby:
Ak má občan trvalý pobyt
na území mesta Senec, a
splní podmienky na poskytovanie prepravnej služby, úhrada sa pohybuje v
rozmedzí od 0,25 eura až
po 0,50 eura za kilometer.
Minimálny poplatok za jednu jazdu sa v jednotlivých
prípadoch pohybuje od 1
eura do 2 eur.
Ak občan nemá trvalý pobyt na území mesta Senec,
a splní podmienky na poskytovanie prepravnej služby, úhrada sa pohybuje od
0,40 eura do 0,70 eura za
kilometer. Minimálny poplatok za jednu jazdu sa v jednotlivých prípadoch pohybuje od 1,60 eura do 2 eur.

Platiť za parkovanie môžete aj SMS správou
Od 1. januára je spoplatnené
parkovanie pred MsÚ, MsKS a
za Tureckým domom. Poplatok je možné uhradiť aj „esemeskou“.
Mestská polícia bude kontrolovať, či šoféri parkujúci
na týchto miestach zaplatili
poplatok a tých, ktorí si svoju povinnosť nesplnili, môže
sankcionovať pokutou až do

výšky 60 eur.
Ako platiť?
Stačí poslať SMS v tvare:
SC A1 EČV
SC A2 EČV
na tel. číslo 2200
A1 = 30 min./0,20 eura
A2 = 60 min./0,40 eura
EČV = evidenčné číslo vozidla
Nedeľa a štátny sviatok sú
bezplatné.

Pozvánka
Komisia výstavby a územného plánovania pozýva
občanov mesta (širšiu odbornú verejnosť) na zasadnutie komisie týkajúce sa prerokovania regulatívov
do pripravovaného Územného plánu mesta Senec,
ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2013 o 16.00 na
MsÚ Senec v sobášnej miestnosti na prízemí.

Zvýšenie úhrady za stravovanie v SSS
Vzhľadom na to, že v ostatnom období prišlo k nárastu
cien potravín, mesto Senec pristúpilo k zvýšeniu úhrady
za stravovanie v jedálni Strediska sociálnych služieb. Z pôvodnej sumy 1,26 eura na sumu 1,60 eura za jeden obed.
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Alžbeta Mrázová seniorkou roka

vajú záslužnú a
neoceniteľnú prácu, často sa až
nadľudsky namáhajú a nedostanú
ocenenie ani od svojich blízkych, či
okolia. Fórum pre pomoc starších,
ktoré organizuje SENIORA ROKA,
neoceňuje známe osobnosti, ale
práve tých, na ktorých sa často zabúda a predsa ich môžeme zaradiť medzi neobyčajných ľudí, ktorí
sú užitoční a potrební, sú zdrojom
múdrosti, skúseností, sú koreňmi
našich rodín a príkladmi aktívneho
starnutia.
Jednou z ocenených bola aj pani
Alžbeta Mrázová, ktorá žije v
Senci od narodenia. Po odchode do dôchodku
v roku 1993 vstúpila do Klubu
dôchodcov pri
MSÚ v Senci,

Neoficiálnym záverom Medzinárodného roka aktívneho starnutia bola
akcia SENIOR ROKA 2012, ktorá sa
uskutočnila 10. decembra v Zlatej
sále Bojnického zámku. Aj na siedmom ročníku vyhodnotenia celoslovenskej ankety „Senior roka“ ocenili
starších ľudí za ich prínos pre spoločnosť, rodinu, obec či mesto, alebo vlastné okolie. Na tejto akcii boli
predstavení aktívni seniori z mnohých regiónov Slovenska, ktorí preukázali svoje schopnosti, múdrosť,
skúsenosti, zručnosti a obetavosť.
Žije medzi nami množstvo starších
ľudí, niekedy na prvý pohľad obyčajných a nenápadných, ktorí sú
výnimoční. Ovplyvňujú naše životy,
sú obetaví a nezištne pomáhajú.
Často im nevenujeme špeciálnu pozornosť. Ich námahu a dobrovoľnú
obetavosť považujeme za samozrejmú. Napriek tomu, že vykoná-
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kde pracovala vo výbore a 6 rokov
vykonávala funkciu pokladníčky.
Aktívne sa zapájala do činnosti klubu a prípravy kultúrneho programu
pre dôchodcov a bola členkou speváckej skupiny Klubu dôchodcov.
Ako 71-ročná absolvovala štátom
predpísaný opatrovateľský kurz, v
ktorom bola príkladom pre mladé
opatrovateľky. Tieto aktivity vykonávala mimo toho, že doma už 24
rokov nezištne opatrovala svoju 94
ročnú matku Zlaticu Füzikovú, narodenú v roku 1918. 25. februára oslávi seniorka roka Alžbeta Mrázová
krásne 73. narodeniny.

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

®

Directreal Sunny realitná kancelária
poz.

3-izb.

65 EUR

57.500 EUR

PREDAJ - Hurbanova Ves

Ponúkame na predaj krásny pozemok
994m2, IS na pozemku v tichej lokalite.

0908 039 076

1-izb.

ID322952

poz.

PREDAJ - Nový Život, Eliášovce

Veľkometrážny byt, 72m , s garážou
a záhradkou v tichej lokalite.
2

0948 350 666

ID224720

rod. d.

rod. d.

52.500 EUR

PREDAJ - Pezinok, Drobiševa

Byt v tichej lok. 31m ,výborný aj pre
mladých ľudí, kúsok od centra Pezinka.
2

0948 350 666

49.000 EUR

PREDAJ - Čataj

Predáme starší 4-izbový rodinný dom po
čiastočnej rekonštrukci, na 3,5 á pozemku.

ID224717 0904 106 034

3-izb.

ID124530

rod. d.

Lic
903hnero
Sm 01 S va 21
e tu
e
pre nec
Vás
!
rod. d.

24.000 EUR

PREDAJ - Horná Potôň

17 x 34m2 na začiatku obce. Grátis
projekt. dokument domu + žumpy.

0905 637 632

125.000 EUR

67.500 EUR

5-izb., UP 300m2, pozemok 548m2,suterén
a 2. podl. PRI PÝCHLOM JEDNANÍ ZĽAVA!

Útulný 3-izbový byt v tichej lokalite 68m2,
2/4 v povodnom stave.

PREDAJ - Čataj, Nová TOP PONUKA PREDAJ - Senec, Inovecká

ID324705

rod. d.

0905 353 284

ID123324

4-izb.

0903 260 596

99.000 EUR

PREDAJ - Hrubý Šúr TOP PONUKA
Nádherná 5-izb. novostavba v tichej lok.
UP171, pozemok 556m2.

ID222271 0944 350 887

3-izb.

145.000 EUR
ID124647 PREDAJ - Hrubá Borša, Green

Nádherný 5-izb. RD s výhľadom na jazero
priamo v golfovom areáli pozemok 706m2.

rod. d.

0944 350 887

ID124713

rod. d.

106.000 EUR

59.000 EUR

PREDAJ - Hrubá Borša

3-izb. Exkluzívny dom v tichej lokalite
v blízkosti golfového areálu Green resort.

0944 350 887

ID124423

PREDAJ - Veľký Grob

TOP PONUKA!! 4-izb. po čiast. rekonštrukcii
76m2,1/2, vlastné kúrenie.

0905 353 284

ID224524

64.800 EUR

PREDAJ - Senec, Inovecká

SUPER CENA !! Perfektný 3-izb. byt po
čiast. rekonštrukcii 66m2, 3/4.

0944 350 887

110.000 EUR

PREDAJ - Kaplna

Starší obývateľný dom s obrovským
pozemkom aj na viac domov.

ID220015 0944 350 887

175.000 EUR
ID122620 PREDAJ - Veľké Úľany, Krížna

Ste ambiciózny? Máte sny? Pridajte sa do nášho tímu realitných maklérov 0905 353 284
PREDAJ • KÚPA • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

7-izb. RD, UP280m2, pozemok 719m2,
v centre obce v tichej uličke.

0905 353 284

ID122017

www.directreal.sk/sunny, sunny@directreal.sk
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Trojkráľový koncert ženského speváckeho zboru

Evanjelický kostol sa na
troch kráľov rozozvučal
koledami. Miestny odbor
Matice slovenskej zorganizoval koncert Ženského
speváckeho zboru s prizvanými hosťami. Tradičné
koledy, ktoré si zbor pripravil pod vedením dirigenta
pána Macháčka, nenechali

nikoho chladným. Tlieskali
veľkí i tí najmenší diváci. Na
spestrenie organizátori prizvali folklórnu skupinu Mladý heligón. Krásne boli ich
ľudové odevy, ale aj spev
a umenie na heligónkach.
Aj najmenší hrali, spievali a
tancovali tak krásne, že zožali veľký potlesk.

Chcete pomôcť druhým?
Aj v dnešnej dobe sa nájdu
ľudia, ktorí nás presviedčajú o tom, že svet je dobrý
a ľudia si vedia pomáhať.
Sú medzi nami dobrodinci,
ktorí ani nechcú, aby sme
ich menovali a ochotne pomáhajú tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Mesačne posielajú finančné prostriedky sociálne
slabým rodinám. Ak aj vy
máte pocit, že by ste radi
zlepšili život niekoho iného
tým, že sa s ním podelíte, radi vám pomôžeme a
sprostredkujeme kontakt
na tých, ktorí si nevedia
inak pomôcť.
Odbor sociálnych služieb
Mestského úradu v Senci

Neviete, čo darovať na Valentína?
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Senci Vás pozýva na

PREDVALENTÍNSKE DAROVANIE KRVI
ktoré sa uskutoční 7. februára 2012 (štvrtok) v čase od 8.00 do 11.00
v Stredisku sociálnych služieb (Klub dôchodcov)
na Hviezdoslavovej ulici č. 55 v Senci.

Poďte s nami, bude to od srdca!
Urobiť dobrý skutok nie je také ťažké, stačí v správny čas podať pomocnú ruku.
tešíme sa na Vás!!!
KONTAKT: mariana.galovicova@gmail.com

Tvorivé dielne seniorov
V minulom roku Odbor sociálnych služieb mestského úradu v Senci organizoval tvorivé
dielne pre seneckých seniorov.
Naučili sa nové techniky a vyrábali adventné vence, vianočnú
výzdobu či svietniky. Nielenže
sa dobre spolu zabavili pri ich
výrobe, ale aj trénovali jemnú
motoriku a skutočne efektívne
trávili svoj voľný čas. Po úspechu minuloročných tvorivých
dielní pozývame všetkých seniorov, aby sa pripojili a 27.
februára od 14.00 si prišli spoločne vytvoriť veľkonočné dekorácie do Klubu dôchodcov
na Hviezdoslavovej 55.

Kalendár podujatí vo februári
3. 2. 2013 Rozprávková nedeľa
pre deti (kinosála MsKS)
8. 2. 2013 Ples rodičov a priateľov
školy (Rada rodičov pri Spojenej
škole s vyuč. jazykom maď.)
9. 2. 2013 Ples Piccard Senec
(novotradičná zábava s bohatým
programom v SOŠ)
10. 2. 2013 Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (parkovisko pri amfiteátri)
10. 2. 2013 Slávnostná akadémia
pri príležitosti 20. výročia vzniku
SR o 16.30 v Labyrinte. V programe vystúpia pedagógovia ZUŠ.
13. 2. 2013 Výročná členská
schôdza členov MS SČK Senec
(ZŠ Tajovského o 18.00 hod.)
14. 2. 2013 Hromadný odber krvi
MOJ (Stredisko sociálnych služieb, Hviezdoslavova 55, od 8.00
do 11.00)
18. – 19. 2. 2013 Dni otvorených
dverí v SOŠ (Stredná odborná
škola, Senec)
18. – 19. 2. 2013 Orion Floorball
Cup – obvodné kolo starších žiakov a žiačok na ZŠ s VJM A. M.
Szenciho
20. 2. 2013 Absolventský koncert tanečného odboru a hudobného odboru Súkromnej ZUŠ
Renaty Madarászovej (MsKS o
18.00)
20. 2. 2013 Senecká latka na ZŠ
J. G. Tajovského
21. 2. 2013 Orion floorball Cup
mladších žiakov na ZŠ J. G. Tajovského
22. 2. 2013 Agrotechnika pestovania zeleniny (ZŠ Tajovského o
18.00 hod.)
22. 2. 2013 Ochrana ovocia, zeleniny a kvetov (ZŠ Tajovského o
19.00 hod.)
23. 2. 2013 Repríza absolventského koncertu tanečného odboru Súkromnej ZUŠ Renaty
Madarászovej (MsKS o 16.00 a
18.00)
24. 2. 2013 Výročná schôdza členov Csemadoku (MsKS)
27. 2. 2013 Ing. Zbyšek Šustek,
CSc.: Menová reforma v roku
1953 – mýty a realita (Mestské
múzeum o 19.00 hod.)
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Zásahy hasičov a polície
01. 01. 2013 horeli plastové
kontajnery na Bratislavskej
ulici. Hasiči požiar zlikvidovali
vysokotlakovým prúdom.
02. 01. 2013 vykonali hasiči
technický zásah na streche
polikliniky na Námestí
1.
mája. Vplyvom silného vetra
bolo čiastočne strhnuté oplechovanie komína kotolne polikliniky. Hasiči museli vyliezť
na strechu cez schodisko a
pomocou výsuvného rebríka
sa dostať na vrchol komína.
Príslušníci plechy vyrovnali a
prichytili drôtom o konštrukciu komína.
08. 01. 2013 sa stala dopravná nehoda na kruhovom
objazde v Senci smerom na
Galantu. Zrazili sa dva kamióny. Jednotka ohraničila
miesto zásahu svetelnými kužeľmi a odpojila akumulátory,

REGIÓN/INZERCIA

aby zabránila vzniku požiaru.
Vodiči boli v opatere Rýchlej záchrannej pomoci. Jednotka následne začala riadiť
dopravu, aby predišla vzniku
kolóny. Hrozili ďalšie dopravné kolízie. Za pomoci navijaka
jednotka presunula havarovaný kamión späť na vozovku.
08. 01. 2013 zavolali jednotku
k zrazenej osobe na železničnú stanicu v Senci. Železničná polícia zrazenú osobu
našla a odovzdala do opatery Rýchlej lekárskej pomoci.
Rušňovodič tvrdil, že videl
pravdepodobne dve osoby,
ale ďalšia osoba sa nenašla.
10. 01. 2013 bol jednotke
nahlásený rozsiahly požiar v
objekte bývalej tehelne. Požiarom bola zachvátená časť
strechy a prízemie opustenej
budovy pripravenej na demoláciu.

10. 01. 2013 horel odpad a
staré zariadenie, ktorý sa nachádzal v rekonštruovanej
budove na Krátkej ulici. Jednotka požiar zlikvidovala. Pri
zásahu asistovala mestská
Polícia.
15. 01. 2013 senecká polícia
prijala oznámenie o krádeži
platobnej karty. Karta bola
následne použitá na neoprávnený výber finančnej hotovosti z bankomatov, spolu
v sume 120 eur. Vyšetrovateľ
Okresného riaditeľstva PZ v
Senci vo veci začal trestné
stíhanie za zločin neoprávneného vyrobenia a používania
platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej
platobnej karty. Po páchateľovi polícia intenzívne pátra.
Za tento čin páchateľovi hrozí
trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Predaj jabĺk

z vlastnej produkcie
už od 0,20 eur za kg.

Jablkáreň Lichnerova 30,
Senec (v uličke oproti Kocke
vedľa DM drogérie)

Otváracie hodiny:
Pondelok
12.00 – 17.30
Utorok až piatok 9.30 – 17.30
Sobota 		
8.00
–
12.00
Informácie na telefónnom čísle: 0915 971 732

� Guláš z diviny s brusnicami, červeným vínom,
rozmarínom a žemľovou knedľou
� Srnčie stehno pečené na víne a rozmaríne s ﬂambovanou
hruškou a zapečenou baby mrkvou na masle s bylinkami,
zemiakové pyré zjemnené krémovou smotanou.
� Francúzke kačacie prsia, dusená kapusta s karamelom,
parená knedľa

Celoročná prevádzka Lobster, Slnečné jazerá pozýva do
novootvorených priestorov podpalubia pirátskej lode.
Ubytovanie nad vodou počas celého roka.

Tešíme sa na Vašu návštevu

www.lobster.sk | lobster@lobster.sk | +421 948 011 210
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Unikátne prostredie je ideálnym
priestorom pre organizovanie
súkromných, rodinných osláv,
stretnutí, svadieb, školení.
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BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Poskytovanie sociálnych služieb v Bruseli

SENČAN február 2013

Margit Polák ocenili Zochovou cenou
Predseda BSK Pavol Frešo ocenil 20. decembra 2012 tých, ktorí
sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kraja a život jeho
občanov výročnou cenou Samuela Zocha. Za svoje päťdesiatročné pôsobenie v seneckom kultúrno-spoločenskom živote
ako knihovníčka Mestskej knižnice, výrazná osobnosť mestskej
organizácie Csemadoku a lektorka mestského múzea získala
toto ocenenie Margit Polák. Margitku poznám od svojho detstva. Vnímam ju s hlbokým rešpektom. Margitka rozšírila duchovný priestor mestskej knižnice tak, aby sa do nej zmestilo
všetko, čo mladí aj dospelí čitatelia potrebujú ku kultúrnemu a
morálnemu rozvoju. V dramatických krúžkoch, v pravidelných
čitateľských a letných táboroch Csemadoku a na ďalších nespočetných kultúrnych podujatiach vychovávala viacero generácií školákov tak, aby pocítili lásku k literatúre a kultúre.

Starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí
do pracovného života, práca
s autistami či pomoc obetiam
domáceho násilia. Tieto a
mnohé ďalšie témy boli predmetom pracovných stretnutí
podpredsedníčky
BSK
Gabrielly Németh a riaditeľky
odboru sociálnych vecí BSK
Michaely Šopovej v Bruseli.
Pracovná návšteva Bruselu
priniesla množstvo podnetov
na zlepšenie podmienok pre
ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.
„Belgická vláda v týchto dňoch
pripravuje novelu zákona o poskytovaní sociálnych služieb.
Podobný proces čaká aj Slovensko. Verím, že novelizácia
zákona o sociálnych službách,
ktorú pripravuje MPSVaR SR,
bude v sebe zahŕňať podobné
progresívne prvky ako belgický model,“ poznamenala Michaela Šopová.
Dôležitým bolo stretnutie s
Christelle Ninforge, ktorá zastupuje organizáciu SUSA,
ktorá pomáha ľuďom postihnutým autizmom. Podobne sa
o autistov starajú zariadenia,
ktoré pôsobia v Bratislavskom
samosprávnom kraji.
„Musíme sa zamyslieť nad
tým, keďže aj naše organizácie poskytujú pomoc ľuďom
postihnutým autizmom, že
neexistuje u nás zariadenie,

ktoré by sa orientovalo výlučne na pomoc deťom do troch
rokov so zdravotným postihnutím a ich rodičom. Budeme
sa zaoberať otázkou podpory
vzniku takýchto služieb,“ povedala Gabriella Németh.
Ďalším podnetným stretnutím
bolo rokovanie s koordinátorkou Platformy pre domáce násilie Carolle Moné. Táto platforma v Bruseli momentálne
poskytuje 24 lôžok pre ženy a
deti, ktoré zažívali domáce násilie. Aj Bratislavská župa vyvíja aktivity na pomoc ľuďom s
týmto problémom. Ako jediná
z ôsmich samosprávnych krajov vytvorila pracovnú skupinu
a odborný materiál, ktoré sa
problematike venujú.
„Domáce násilie páchané na
ženách je problémom, ktorý
nesmie ostať nepovšminutý.
Bratislavská župa vytvorením pracovnej skupiny a jej
činnosti chce domáce násilie
aktívne riešiť. V pláne je vytvorenie bezpečného ženského
domova a iných podporných
služieb, ktoré budú slúžiť ženám, na ktorých je páchané
domáce násilie,“ dodala Šopová.
Pracovná návšteva Bruselu
bola veľmi prínosná, o čom
svedčí aj prísľub predstaviteľov Bratislavskej župy, že
podobné stretnutia sa uskutočnia v budúcnosti aj na Slovensku.

Aké boli tvoje pocity, keď
si získala Výročnú cenu
Samuela Zocha?
Bola som prekvapená a pýtala som sa: Prečo práve ja,
veď toľkí by si to zaslúžili?!
Ale dojalo ma to. A ďakujem župným poslancom,
ktorí ma na cenu navrhli.

Plánujem vybudovať malú
regionálnu knižnicu v múzeu, zrežírovať literárnu inscenáciu v rámci Kincskereső, organizovať literárne
podujatia. Pripravujem jedno alebo dve stretnutia básnika Jánosa Lackfiho s deťmi a dospelými vo februári.

Ako vnímaš súčasnosť a
budúce perspektívy Csemadoku?
Csemadok je dôležitou
ustanovizňou a organizáciou tých ľudí, ktorí chcú a
vedia niečo urobiť pre svoju
maďarskú národnosť, pre
svoj jazyk a kultúru v podmienkach
menšinového
bytia. Našťastie je veľa takých ľudí, ktorí plnia svoju
úlohu v Csemadoku. Preto
má táto organizácia budúcnosť.
Ktoré aktivity sú pre Teba
momentálne najdôležitejšie a aké ďalšie plánuješ?

V marci sa Ágnes Bárdos
bude zhovárať v Labyrinte
mestského kultúrneho strediska s maliarom Lajosom
Szkukálekom pri príležitosti otvorenia jeho výstavy.
Úspešné uskutočnenie projektov mi poskytuje motiváciu a silu vymýšľať ďalšie a
ďalšie plány. Mám šťastie,
že Csemadok, Mestské kultúrne stredisko v Senci a aj
Mestská samospráva mesta Senec podporuje moje
nápady a plány.
rozhovor pripravil
Csaba Vysztavel

SENČAN február 2013

SPEKTRUM

7

Terminál integrovanej dopravy v Senci
Mestu Senec sa v októbri
2012 podarilo získať na
realizáciu projektu „Terminál integrovanej dopravy v
Senci“ finančný príspevok
z fondov EÚ – z Operačného programu Bratislavský kraj, ktorého riadiacim
orgánom je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stavebné
práce sa začali už v polovici októbra 2012 a podľa
schváleného projektu majú
byť ukončené najneskôr v
júli 2013. Ich realizácia bola
rozdelená na dve etapy,
v prvej sa robila pokládka
inžinierskych sietí a zámkovej dlažby na vozovke a
chodníkoch na predstaničnom námestí. Realizátor
stavebných prác bude v
prácach pokračovať hneď
ako budú vhodné poveternostné podmienky a tak
ako doteraz sa bude snažiť
neobmedziť pohyb občanov v tejto lokalite.
V lete sa teda môžeme tešiť na nový terminál integrovanej dopravy, ktorý už
bude vyzerať atraktívne,
bude dostatočne vybavený

a jednotlivé druhy dopravy
budú vzájomne prepojené.
Vodiči sa môžu tešiť na vysokú úroveň dopravnej infraštruktúry a domáci i cezpoľní cestujúci na príjemné
a bezpečnejšie prostredie,
v ktorom budú čakať na
spoje.
Ako to bude vyzerať?
Zámková dlažba, nové autobusové zastávky, mobiliár (lavičky, smetné koše,
stojany pre bicykle so zastrešením) a zábradlie na
ploche pri centrálnej informačnej tabuli. Všetko
toto vybavenie prispeje k
zvýšeniu komfortu cestujúcich a atraktivity celého prostredia terminálu.
Osvetlenie terminálu bude
zabezpečené
výmenou
starých svietidiel a doplnením nových s ekologicky
úspornými žiarivkami. Cestujúci sa budú môcť lepšie
zorientovať v cestovných
poriadkoch na elektronických informačných tabuliach. Celá plocha terminálu bude z bezpečnostných
dôvodov
monitorovaná

pomocou kamier. Zeleň
zostane aj naďalej súčasťou tejto oblasti. Po ukončení stavebnej činnosti sa
budú realizovať terénne a
sadové úpravy „zelených“
plôch terminálu (bude odstránená zaburinená tráva,
navezená kvalitná zemina následne zatrávnená
odolnou trávnou zmesou).
Sadovníckymi
úpravami
sa ošetria dreviny, aby sa
predĺžila ich životnosť na
maximálnu možnú mieru.
Projekt prispeje najmä
k zvýšeniu kvality života
narastajúceho počtu oby-

vateľov mesta Senec a k
zlepšovaniu dostupnosti
obyvateľstva za prácou a
službami.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.

ANGLIČTINA PRE ŠKÔLKAROV
ANGLIČTINA HROU PRE DETI OD 1,5 ROKA

KURZY
ANGLIČTINA
NEMČINA
TALIANČINA
ŠPANIELČINA
ZÁPIS
4. - 7. februára 2013

od 15.30 do 18.00 h
Jazyková škola Andantino
Lichnerova 76, Senec

POLDENNÁ JAZYKOVÁ ŠKÔLKA
KURZY PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ
príprava na certiﬁkáty YLE, PET, KET, FC

KURZY PRE DOSPELÝCH
príprava na certiﬁkáty FC, IELTS
a na prijímacie pohovory do zamestnania
Záloha kurzovného vo výške 50 eur je splatná v hotovosti pri zápise
(vratná do konca februára v prípade, že neotvoríme kurz podľa požiadaviek,
ktoré uvediete pri zápise). V prípade potreby si iný termín zápisu môžete
dohodnúť telefonicky na č. 0908 380 456.

info: www.andantino.sk, 0908 380 456
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PRE DETI A RODIČOV

Sneh prináša aj povinnosti
Sneh na chodníkoch mesta
dokáže skomplikovať život
nielen bežným chodcom,
ale aj ľuďom, ktorí používajú mestské komunikácie
služobne, v záujme občanov. Veľa by o tom vedeli
rozprávať napríklad poštové doručovateľky. Podľa
Zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sú
občania povinní odpratávať
sneh z chodníkov pred domom. Povinnosti majiteľov
nehnuteľností, ktoré susedia s chodníkom sú uvedené predovšetkým v §9 o
zabezpečení zjazdnosti a
schodnosti komunikácií.
Vedenie mesta Senec ďakuje občanom, ktorí nezanedbali svoju povinnosť
udržiavať chodníky v takom stave, aby boli nielen
čisté, ale hlavne bezpečne
schodné.

Lyžiarsky kurz
Žiaci 7. ročníka ZŠ J. G. Tajovského absolvovali lyžiarsky kurz v prekrásnom prostredí stredoslovenskej obce
Hronec. 74 žiakov zvládlo
nielen základy lyžovania,
mnohí z nich sa zdokonalili
a v záverečných pretekoch
ukázali svoje schopnosti.
Počas kurzu absolvovali besedu s pracovníkom lesnej
správy, hasičom – záchranárom, ktorý bol mimochodom
jedným z lyžiarskych inštruktorov. Zaujímavá bola beseda s reprezentantom Slovenska a členom olympijského
výberu v biatlone Tomášom
Hasilom. Každý večer mali
jednotlivé triedy pripravený
program.
Vyvrcholením kurzu boli preteky v slalome a celkom na
záver karneval na snehu.
Najkrajšie z celého pobytu,

SENČAN február 2013

Zápis detí do materských škôl
Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Podľa uvedenej vyhlášky sa do MŠ prijímajú deti vo veku spravidla od troch do
šiestich rokov. Prednostne sa do materskej školy prijímajú
deti, ktoré dovŕšili 5. rok, deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení 2 rokov môžu byť prijaté,
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, priestorové
a iné podmienky.
Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste.
Zákonný zástupca môže zapísať dieťa len do jednej materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.
Čo budete potrebovať:
• vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie
• žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ich stiahnuť z webovej stránky príslušnej MŠ
• písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si ju potvrdiť od
všeobecného lekára pre deti a dorast
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a
potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
MŠÚ Mgr. A. Kubliniak

Zápis detí do materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre
školský rok 2013/2014 sa
uskutoční v termínoch:
MŠ Fándlyho 2
27. 02. 2013 od 13.00 do
17.00
www.skolka-fandlyho.webovka.eu
MŠ s VJM Fándlyho 20
20. 02. 2013 od 09.00 do
16.00
www.szenciovoda.sk
MŠ Kollárova
19. 02. 2013 od 13.00 do
18.00
www.mskollarova.sk
a 20. 02. 2013 od 07.00 do
16.00
MŠ Košická
20. 02. 2013 od 09.00 do
16.00
www.duha-mojaskolka.sk
MŠ Kysucká 9
od 19. 02. 2013 od 13.00
do 18.00
www.mskysuckasenec.sk

GALÉRIA LABYRINT MsKS SENEC
okrem lyžovania na výbornej
zjazdovke, boli slová niektorých žiakov: „Našiel som si
nových kamarátov“, alebo
„zistil som, že ma už spolužiaci majú radšej“.
Víťazi slalomu:
pokročilí: Vanda Bordáčová
a Michal Boroš
začiatočníci: Barbora Szabóvá a Samuel Horváth

V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU KNIŽNICOU MESTA PIEŠŤANY A INTERNATIONAL JAZZ PIEŠŤANY, n.o.

KARIKATÚRA
A JAZZ
2010 - 2012
Medzinárodná výstava diel
českých, bulharských,
poľských, nemeckých
a slovenských karikaturistov.

Vernisáž a výtvarný workshop žiakov seneckých škôl
7.2. 2013 (štvrtok) o 14.30 h

Výstava trvá 5.2. - 28.2. 2013

GALÉRIA LABYRINT MsKS SENEC, 2. POSCHODIE, NÁM. 1. MÁJA 2, SENEC

Návštevné hodiny: Po - Pia / 9.00 h - 11.30 h, 13.30 h - 17.00h, Ut / 9.00 h - 11.30 h, 13.30 h - 19.00 h
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Vianočný čas
Silu prežívania vianočných
sviatkov nám umocnili dva
koncerty speváckeho zboru Radosť pod vedením
Ferka Podolského.
Prvý koncert sa uskutočnil 16. decembra 2012 v
kultúrnom dome v Senci.
Jeho obsahom boli hudobné, spevácke i tanečné
čísla. Veľkým prekvapením
boli malé trojročné sólistky
zboru Nelka a Jasmínka.

Duchovným slovom oslovil
divákov salezián don Jozef
Lančarič.
Bezprostredne pred štedrým dňom v štvrtú adventnú nedeľu nám zbor Radosť
pripravil v rímsko-katolíckom kostole druhý vianočný koncert. Toto podujatie
bolo obohatené „živým
Betlehemom“,
koledami,
básňami a sprievodným
slovom recitátora p. Jozefa
Šimonoviča. Hosť koncertu
Dominika Stará so zborom
zaspievala dve piesne. AD

Šaliansky Maťko v Senci
Vo štvrtok 17. januára sa v
priestoroch seneckej Základnej umeleckej školy
uskutočnilo obvodné kolo
20. ročníka súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera
Hronského, ktoré zorganizoval Mestský školský úrad,
Základaná umelecká škola
v Senci a Miestny odbor
Matice slovenskej. Predsedom poroty bol známy herec a recitátor Jozef Šimonovič. Zo škôl seneckého
obvodu sa zúčastnilo 24
mladých recitátorov. Próza,
ktorú si žiaci vybrali bola
pútavá a niektorí zaujímavým prednesom vtipných
pasáží dokonca publikum
rozosmiali. Senčania boli v

súťaži úspešní. V prvej kategórii sa na treťom mieste
umiestnil Marco Marušinec
zo Základnej školy na Mlynskej ulici. V druhej kategórii
druhé miesto získala Veronika Kupkovičová z Mlynskej a tretie miesto sa ušlo
Márii Lančaričovej, ktorá
reprezentovala Základnú
umeleckú školu v Senci. V
tretej kategórii zvíťazila Mária Košecká zo Základnej
školy na Mlynskej ulici a na
druhom mieste sa umiestnila Michaela Nagyová zo
Základnej školy Jozefa
Gregora Tajovského. Ceny
víťazom venovali Mestský
školský úrad a Miestny odbor Matice slovenskej.

Bezplatná poradňa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie v Senci poskytuje bezplatný psychologický
servis pre deti a ich rodičov,
školy a materské škôlky.
• zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa pred
zaškolením do 1. ročníka (február - marec apríl)
• zisťovanie školskej pripravenosti dieťaťa pred
predčasným zaškolením do 1. ročníka (marec - jún)
• poradenské služby pre
rodičov, špecifické stimulačné programy pre
deti s odkladom školskej dochádzky
• psychologické
poradenské služby pri problémoch vo výchove a
vzdelávaní
• reedukačnú a logopedickú starostlivosť
• otázky
profesionálnej
orientácie mládeže
• poradenstvo pri osobnostných problémoch
detí a mládeže
Prihlásiť sa môžete osobne
v CPPPaP Senec, Lichnerova 61, telefonicky: 02/4592
6708, pri zápise dieťaťa do
ZŠ alebo cez e-mail: riaditel@poradnasenec.sk.

TEATRO
NELINE
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Klub dôchodcov pri MsÚ
v Senci pozýva svojich
členov na tradičné

Fašiangové posedenie
Termín: 6. februára 2013
(streda) o 16.00
Miesto: SOŠ Kysucká 14
(Montostroj)
Večera a príjemná hudba je
zabezpečená. Svoje stoly
môžete obohatiť vlastnými
dobrotami. Do tomboly
môžete prispieť finančnými
alebo vecnými cenami.
Cenník inzercie v Mestských novinách Senčan
Uzávierka: 18. februára
Plocha strany: 185 x 265 mm
Cena plošnej inzercie:
1,25 eura/cm2
1/1 strana 398 eur
1/2 strany 215 eur
1/3 strany 148
1/4 strany 122 eur
1/6 strany 85 eur
Príplatky: prvá a posledná
strana + 100%, vnútorná strana
prvej a poslednej strany + 30%
Zľavy: pri opakovaní 3–5-krát
8%, 6-9-krát 12%, 10-12-krát
15%
Cena riadkovej inzercie:
40 centov slovo
Spoločenská rubrika:
17 centov slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu
nevzťahujú.

LABYRINT MsKS SENEC
2. poschodie, Nám. 1. mája 2, Senec

BÁBKOVÉ
DIVADLO

Danka a Janka
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Michaela Targošová, Jakub Waschina, Alexa
Takáčová, Natália Smrtičová, Alex Goda, Damián Katona, Peter Parajka, Terézia Šipošová,
Yusuf Butt, Jakub Smatana,Peter Sládeček,
Linda Mojžišová, Richard Tužinský, Šimon
Podmanický, Matúš Adamuščín, Olívia Túryová, Bruno Kollát, Lea Pomichalová, Simon
Chovanec, Ester Szabóová, Kristián Šillo, Natália Trojaková, Gabriel Icöz, Sebastian Valent,
Lucas Szabari, Alex Horváth

Manželstvo uzatvorili
Patrik Šuplata – Anita Vargová, Maroš Bureš –
Monika Burešová, Marek Kuštár – Bianka Kamenická, Miloš Takács – Mária Fülöpová, Dominik Cisár – Adriana Augustínová

Blahoželáme jubilantom
Naša drahá Margita Koláriková
sa 11. januára dožila krásneho
životného jubilea 95 rokov. Pri
tejto príležitosti jej touto cestou
želáme všetko najlepšie, predovšetkým lepšie zdravie a životnú
pohodu. Dcéra Oľga, syn Michal
s manželkou, syn Pavol, vnúčatá
Olinka a Miško, pravnúčatá, prapravnúčatá a
ostatná rodina a známi.

Jednota dôchodcov
Ľudmila Antaleková (60), Ing. Pavol Glončák
(65), Dagmar Mercová (65), Mária Vaňátková
(65), Mária Varadyová (70), Mária Chovancová (70), Pavol Boťanský (75), František Csécs
(75), Oľga Poorová (65), Helena Bežuchová
(75), Ján Lošonský (75), Štefan Matej (75), Juraj Kováč (65)

Klub dôchodcov
Judita Eliášová (65), Mária Szabová (65), Emília Heringešová (70), Helena Kramaričová (70),
Helena Majorová (70), Mária Mészárosová (70),
Filoména Maceáková (80), Mária Krišková (85),
Terézia Mókošová (85), Helena Bučanová (65),
Eugen Klúčik (65), Alžbeta Szulányiová (70),
Tibor Urgela (70), Alice Guričová (75), Helena
Gašparová (85), Dušan Lovišek (70), Eva Molnárová (60), Anna Vietorisová (60), Ján Veľkov
(65), Ladislav Perička (70), Eva Szabadošová
(70), Štefan Takács (70), Helena Vörösová (70),
Ján Kollár (75), Alžbeta Kühnelová (80), Gizela
Piacseková (85), Éva Sebök (65), Viera Vörösová (65), Barbora Molnárová (70), Mária Kodayová (80), Alžbeta Maárová (80), Cecília Töröková
(80), Štefan Buchta (85), Zuzana Molnárová
(65), Oľga Palócová (65), Margita Poórová (65),
František Csécs (75), Agáta Klimová (80), Ľudovít Molnár (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 v Senci
Biháry Erik (25), Hartlová Nora (45), Hlaváč Eugen (60), Jurčová Jarmila (65), Zápražná Margita (80)

Navždy nás opustili
Ladislav Pomšár (1926), Pavel Schwarc (1947),
Dagmar Gabrišová (1956), Ján Galgoczi (1928),
Ján Bogár (1960), Karol Rigo (1945), Helena Járková (1930), Ing. Robert Molnár (1959), Melánia
Čulíková (1932), Ing. Andrej Kolarovič Denisov
(1961), Vincent Žilinec (1923), Terézia Gálová
(1922), Mária Bordáčová (1956), Mária Untermayerová (1934), Štefan Rigó (1955), Priska
Lakyová (1961), Rozália Matiašovičová (1951),
Františka Döményová (1922)

Dňa 16. septembra uplynul rok, čo nás opustil manžel, otec, dedko, brat,
švagor, Ján Senný. Janíčko,
Janko, samopašné dieťa, prečo si nás tak rýchlo opustil?
S láskou na teba spomína manželka Zuzana, syn Martin s rodinou, dcéra Stanka s rodinou a
ostatná rodina. Chýbaš mi.
Dňa 11. septembra nás navždy
opustila drahá mamička, svokra,
stará mama, švagriná a teta
Františka Döményová. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 17.12.2012 uplynulo 5 rokov od smrti našej milovanej
matky, babičky Heleny Demovičovej rod. Stupkovej.
Spomína Pali s rodinou.
18. januára uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša teta Matilda
Kormanovičová. S láskou a vďakou na ňu spomína celá smútiaca
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, s nami tichú spomienku.
14. januára sme si pripomenuli 2.
výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný Eugen Ladislav Vincze.
S láskou na neho spomíname, navždy ostane v našich srdciach.
Szívünkben soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk január
14-én halálának 2. évfordulóján
a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra,
Vincze Jenő Lászlóra. Köszönjük mindenkinek,
akik velünk emlékeztek. Szerető felesége, lányai,
vejei, unokái.

Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom z
Polikliniky Senec a z Kolónie ako aj ostatným
známym za odprevadenie na poslednej ceste
nášho drahého Štefana Podmanického, ktorý
sa s nami rozlúčil dňa 7. januára 2013. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sústrasť. S
úctou smútiaca rodina.
16. januára bolo 25 rokov, keď Juraj Laky odišiel
navždy z našej rodiny. Ocko,
veľa na Teba myslíme, a modlíme sa za Teba. Manželka Betka, synovia Róbert a Gábor.
Január 16-án volt 25 éve, hogy
Laky György eltávozott családunkból. Apucikám, sokat
gondolunk rád és imádkozunk
érted. Feleséged Erzsi, fiaid
Róbert és Gábor.

Dňa 28. februára si pripomíname 5. výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko Viliam Horváth.
S láskou na Teba spomíname, navždy ostaneš
v našich srdciach. Manželka,
deti, nevesta a vnuci.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, szívünkben
örökké élni fogsz, mert nagyon
szerettél!“
Szívünkben soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február 28 – án halálának ötödik
évfordulóján a drága jó férjre,
apára és nagyapára Horváth
Vilmosra. Köszönjük mindenkinek, akik velünk
emlékeznek. Szerető felesége, fia, lánya, menye
és unokái.
Dňa 24. decembra sme si pripomenuli 20. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko,
pradedko Ladislav Horváth. S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Smútiaca rodina.
„Már 20 éve, hogy örökre itt
hagytál, Drága emlékeddel szívünkben maradtál. Bármilyen
csodás e világi élet, Pótolni
nem tud senki sem téged.“Fájó
szívvel emlékezünk halálának
20. évfordulóján a drága jó
édesapára, nagyapára, dédapára – Horváth Lászlóra. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Gyászoló családja.

Dňa 4. novembra sme si pripomenuli 3. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný Silvester
Gottgeisel. S láskou na neho spomíname, navždy ostane v našich srdciach.
Szívünkben soha el nem
múló szeretettel emlékeztünk november 4 – én halálának 3. évfordulóján drága
halottunkra, Gottgeisel Szilveszterre. Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeztek. Szerető felesége,
lányai, fia, vejei és unokái.

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880,
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek
Vincze, Ing. Dušan Badinský, Monika Škovránková, Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy
nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku zodpovedá
autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Program na február

Kino MIER SENEC
3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.
Začiatok filmových predstavení o 18.00.
Večerné predstavenia môžu byť aj o 20. 00.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Prázdninové predstavenie:
1.piatok o 15.30 2D o 18.00 3D
PÍ A JEHO ŽIVOT
Film nakrútený podľa slávneho románu, rozpráva príbeh
Pí Patela z Indie, ktorý je synom majiteľa zoologickej
záhrady a má sa neskôr stať jej riaditeľom. Počas výletu
loďou ale stroskotá v oceáne...Dobrodružný film.
USA MP 127 min. dabing
Vstupné: o 15.30 4,00 eur o 18.00 6,00 eur
2.- 3. sobota – nedeľa
MLÁDEŽI NEPRÍSTUPNÉ 2D
Tvorcovia filmov Niečo na tej Mary je a Blbý a blbší
vám prinášajú novú komédiu plnú tých najväčších
hollywoodskych hviezd. Príďte sa pozrieť, ako to dokážu
rozbehnúť Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Barry,
Naomi Watts, Richard Gere, Uma Thurman a ďalší.
USA MP 15 98 min.
Vstupné: 4,00 eur
4. - 5. pondelok – utorok
LOVCI GANGSTROV 2D
V Los Angeles vládne neľútostnou rukou gangster
a brooklynský rodák Mickey Cohen. Riadi všetky
nelegálne aktivity v meste a má v podstate pod kontrolou
všetky miestne orgány, ktoré by ho mohli ohroziť. Akčný
krimi film.
USA MP 15 113 min.
Vstupné: 4,00 eur
7. štvrtok o 18.00 a 8. piatok o 20.00
MANIAK 2D
Majiteľ obchodu s manekýnkami si vyvinie nebezpečnú
mániu voči mladej umelkyni. V hlavnej úlohe Elijah
Wood.
USA/Fr MP 18 93 min.
Vstupné: 4,00 eur
8. piatok o 18.00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 2 2D
Sammy a Ray, dva nerozluční korytnačí priatelia, si
užívajú život u koralového útesu. Jedného dňa ich však
uloví pytliacka loď a oni sa ocitnú v ...
USA MP 90 min. dabing
Vstupné: 4,00 eur
9. – 10. sobota – nedeľa
HITCHCOCK 2D
Film Hitchcock odhaľuje nielen históriu natáčania
jedného z najslávnejších filmov všetkých čias, ale tiež
podmanivý milostný príbeh slávneho režiséra a jeho
ženy Almy. Za filmom, ktorý šokoval svet, sa skrýva ešte
jeden príbeh. Hrajú: Anthony Hopkins, Helen Mirren a
ďalší.
USA MP 98 min.
Vstupné: 4,00 eur
11. pondelok
THE MASTER 2D
„The Master“ Dodd formuje vlastnú skupinu veriacich,
ktorá sa stále rozrastá. Náboženský príbeh je
pozoruhodnou snímkou. Predlohou ústrednej postavy
bol pritom skutočný zakladateľ scientologickej cirkvi.
USA MP 15 144 min.
Vstupné: 4,00 eur
12. utorok
PARALELNÉ SVETY 2D
Adam je obyčajný chlapec žijúci v neobyčajnej realite,
až jedného dňa zhliadne Evu v televízii a nič ho už
nezastaví - ani zákon, ani veda! Hrajú: Kirsten Dunst,
Jayne Heitmeyer a ďalší.
FR/Kanada MP 107 min.
Vstupné: 4,00 eur
14. štvrtok o 18.00, 15. piatok o 20.00
TERAPIA LÁSKOU 2D

Pat Solatano, prišiel o všetko – o dom, o prácu aj o
manželku. Po 8 mesiacoch sa snaží vybudovať vlastný
život, začať pozitívne myslieť a hlavne nájsť cestu k svojej
žene. Ale všetko je oveľa komplikovanejšie... Hrajú: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper a ďalší.
Romantická komédia.
USA MP 15 122 min.
Vstupné: 4,00 eur
15. piatok o 18 00 hod.
VEĽKÉ NÁDEJE 2D
Slávny román Charlesa Dickensa vo filmovej adaptácii.
Jedenásťročný Pip vyrastá u svojej prísnej sestry –
začne pracovať, ďalej má za úlohu robiť aj spoločníka
dvanásťročnej Estelle- tá však tvrdo a bezohľadne zraní
jeho city, ale na Pipa sa usmeje šťastie, keď mu neznámy
dobrodinec odkáže veľké množstvo peňazí...
USA/V. Británia MP 128 min.
Vstupné: 4,00 eur
16. 17. sobota – nedeľa
NIČ NÁS NEROZDELÍ 2D
Nádej nikdy nezomiera. Silný príbeh filmu je založený
na skutočnej udalosti jednej rodiny, ktorá v roku 2004
prežila úder ničivej vlny tsunami v Indickom oceáne. Film
ukazuje pravdivý príbeh ľudskej vytrvalosti, odvahy, lásky
a neotrasiteľnej viery v samého seba.
Hrajú: Naomi Watts, Ewan McGregor a ďalší.
Špan. MP 114 min.
Vstupné: 4,00 eur
18. 19 pondelok – utorok
KONEČNÁ 2D
Šerif Ray /Arnold Schwarzenegger/
šéfuje bande
neschopných policajtov, kde dni sú nudné až dovtedy,
pokiaľ sa nezačne neľútostný boj s nebezpečným
bossom mexickej mafie.
USA MP 15 107 min.
Vstupné: 4,00 eur
21. 22. štvrtok – piatok
LET
2D
Oscarový režisér Robert Zemeckis natočil drámu, ktorá
rieši veľmi zaujímavú dilemu. Čo spraviť s kapitánom
lietadla, ktorý síce ľudsky zlyhal, ale práve vďaka
zlyhaniu sa odhodlal na akciu, ktorá pripomína zázrak?
Neuveriteľnému príbehu dominuje Denzel Washington v
role, ktorá ho pasovala medzi favoritov oscarového boja
za rok 2012.
USA MP 138 min.
Vstupné: 4,00 eur
23. 24. sobota – nedeľa
BABOVŘESKY 2D
Nová komédia Zdeňka Trošku zo života súčasnej
juhočeskej dediny, tak trochu v duchu Slnce, seno...V
príbehu nechýba láska, žiarlivosť, závisť intrigy a najmä
vtipné okamihy v ktorých sa i niektorí nájdu. Slovami
režiséra: „je to proste film tak trošku zo života“.
Hrajú: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš
Langmajer a ďalší.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 eur
26. 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

28. štvrtok
JANÍČKO A MARIENKA – LOVCI ČARODEJNÍC 3D
Pomsta je sladšia než perník. Čo sa v mladosti naučíš,
v starobe ako by si našiel – ide o fantastickú komédiu
s množstvom temných podtónov, drastických záberov a
pod.
USA MP 83 min.
Vstupné: 6,00 eur

Detské filmové predstavenia:
10. nedeľa o 15 30 hod.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 2
2D
Sammy a Ray, dva nerozluční korytnačí priatelia, si
užívajú život u koralového útesu. Jedného dňa ich však
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uloví pytliacka loď a oni sa ocitnú v ...
USA MP 90 min. dabing
Vstupné: 4,00 eur
17. nedeľa o 15 30 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA
2D
Vitajte v hoteli Transylvánia ! V Drakulovom luxusnom päť
hviezdičkovom hoteli, kde sa môžu všetky najznámejšie
svetové monštrá stretnúť.
USA MP 91 min. dabing
Vstupné: 3,00 eur

Kultúrne podujatia: kinosála
3.2. nedeľa o 15.30
„O Snehulienke“ divadlo Žihadlo
Klasická
rozprávka,
popretkávaná
humorom
charakteristickým pre divadlo Žihadlo. Interaktívne
predstavenie. Vstupné: 2.50 Eur
20.2 streda o 18.00
23.2. sobota o 14.00 a 16.00
„Absolventský koncert“
súkromnej ZUŠ R. Madarászovej
25.2. pond. o 19.00 hod
„Na koho to slovo padne“
Divadlo Astorka. Vstupné: 13,00 eur
Kultúrne podujatia: Labyrint
2. sobota 10.00 - 16.00 h – III. ročník „ Celodenný
tanečný HIP – HOP WORKSHOP PRE DETI “. Katka,
Ferdo. Branu ONE. Vstupné: 10,00 eur.
7. štvrtok o 14.30 h – vernisáž a výtvarný workshop
žiakov seneckých škôl.
Výstava karikatúry: „KARIKATÚRA A JAZZ 2010 - 2012“
Medzinárodná výstava diel českých, bulharských,
poľských, nemeckých a slovenských karikaturistov.
Výstava trvá od 5. do 28. februára.
Výstava je v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany a
International Jazz Piešťany, n.o.
16. sobota o 16.00 h
„DANKA A JANKA“
detské bábkové predstavenie Teatro Neline Vhodne pre
deti 3 – 9 rokov. Vstupné: 2,50 eur.
MsKS Senec – LABYRINT ponúka širokej verejnosti
rôzne priestory na spoločenské, pohybové a
relaxačné aktivity. Veľkú halu, štyri galérie a menšie
miestnosti: výtvarnú Art-galériu, detský kútik,
pohybovú skúšobňu so zrkadlami, konferenčnú
zasadačku, relaxačnú s masážnym kútikom, hereckú
a spevácku skúšobňu, hudobné štúdio a miestnosť
na spoločenské hry. www.msks-senec/labyrint.sk

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.
Prednášky
27. február (streda), 19.00
Ing. Zbyšek Šustek, CSc. : Menová reforma v roku 1953
– mýty a realita.
60 rokov od menovej reformy, ktorá zobrala
československým občanom úspory...
Múzeum je otvorené: utorok: 10.00 – 16.00; streda –
piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum
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24 kiselsős a SZ. M. A. Alapiskolában

A Szenczi Molnár Albert Alapiskolában január 18-án került
sor az ünnepélyes beíratkozásra az első évfolyamba. Délután 15 órától az alsó tagozatos tanulók kedveskedtek egy
rövid farsangi műsorral a leendő elsősöknek, majd a Kuttyomfitty Társulat Az eltáncolt cipellők című, néptáncbetétekkel tarkított műsorát nézhették meg. Kati és Erika tanító
néni nyomozóirodává alakította az első osztályt, a kicsik
detektívvé változva keresték a nyomokat, követve a feladatok megoldásait. A szombat déli ügyelet végéig 24 tanulót
írattak be szüleik alapiskolánkba, ez 7-tel több, mint a tavalyi évben. A beíratkozásról forgatott riportfilm megtekinthető az STV2 Magyar magazinjának videoarchívumában.

24 prvákov v ZŠ A. M. Szenciho

Slávnostný zápis do prvej triedy ZŠ s VJM Alberta Molnára
Szencziho sa konal v príjemnej, hravej atmosfére. Do prvej
triedy sa prihlásilo spolu 24 detí. Oproti minulému roku je
to o 7 žiakov viac. Reportáž o slávnostnom zápise nájdete
vo videoarchíve Maďarského magazínu STV2.

A Szenczi Molnár Albert
Alapiskola udvara megújul

A Szenczi Molnár Albert
Alapiskola a Pozsony Megyei Önkormányzat (Bratislavský samosprávny kraj) és
Németh Gabriella megyei
alelnök segítségével sikeresen pályázott az iskolaudvar
revitalizációjára. A projekt
célja az, hogy létrehozzanak
egy többfunkciós teret a jelenlegi iskolaudvaron a gépkocsiparkoló leválasztásával
az udvar azon részéről, ahol
kosárlabdapálya kerül kialakításra a projekt keretében.
Az egész udvart térkővel
borítják be. A parkolót és a
kosárlabdapályát virágtartósorral választják el egymástól. „Idén a betont távolítjuk el
az udvarról, és elhelyezzük a
virágtartókat. Reméljük, hogy
sikerül a projektet folytatni,
és sikerül kialakítani egy élhetőbb és tetszetősebb udvart gyermekeink számára“,
mondta el Matus Mónika, az
iskola igazgatója.

Dvor ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
opeknie

SONDAR – Talajmegóvás a Duna menti régióban
Pongrácz tanító néni vezetésével tavaly egy nemzetközi projektben vettek részt a Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákjai. Az osztrák – szlovák projektnek az volt a célkitűzése, hogy
olyan ismeret alapú kapcsolatok alakuljanak ki nemzetközi és
nemzeti szinten, amelyek a talaj jelentőségének megértéséhez vezetnek. A diákoknak a föld, az ásványok és egyéb természetes anyagok segítségével kellett kompozíciót készíteniük a
pályázatra. Nagy siker volt, hogy a zsűri a 7., illetve a 9. hellyel
jutalmazta a Szenczi Molnár Albert Alapiskola két diákjának
az alkotását a projektbe bekapcsolódott 300 (!) iskola diákjainak művei közül. A Záhorská Bystricán megtartott kiállításon
a rohozsnyíki iskolát, valamint a Szenczi Molnár Albert Alapiskolátválasztotta ki a zsűri, akik képviselhették országunkat a
nemzetközi workshopon. Párkány Antónia igazgatóhelyettes
így emlékszik a projekt ausztriai Sankt Pöltenben lezajlott folytatására: „Alsó–Ausztria székhelyén, Sankt Pöltenben megtekintettük a gyönyörű természettudományi múzeumot, mely a
Duna mente élővilágát és természeti kincseit mutatta be. Az
ebédet követően a laboratórium megtekintésére került sor,
később az egészséges földművelést bemutató angol nyelvű
előadással folytatódott a program. Megnéztünk egy filmet a
talajerózióról, ezt követően bejártuk a barokk belvárost és a
karácsonyi vásárt, majd hazaindultunk. Ez a projekt értékes
nemzetközi tapasztalatokkal gazdagította diákjainkat.”

Základná škola s VJM A.
Molnára Szencziho vyhrala
projekt na revitalizáciu školského dvora za pomoci Bratislavského samosprávneho
kraja a podpredsedníčky
BSK Gabrielly Németh. Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný školský dvor.

SONDAR
–
Sieť
ochrany pôdy v Podunajskom regióne

V minulom roku sa žiaci ZŠ
s VJM A. M. Szencziho zúčastnili na medzinárodnom
projekte pod vedením pani
učiteľky Pongrácz. Cieľom
tohto rakúsko-slovenského
projektu SONDAR je vytvoriť
sieť väzieb, ktoré vedú k zvýšeniu povedomia o pôde.
Výtvory žiakov sa umiestnili na úspešnom 7. resp. 9.
mieste spomedzi umeleckej
tvorby žiakov 300 prihlásených škôl.

Esdeklés őérettük
A mi jövőnk ők: az ifjak, felnövők!
új ezer évre, óvd meg őket szépre,
olts szívükbe jót, nem tékozolhatót!
oltalmazd szívük, hogy legyen meg
hitük
és a durva szó ne legyen hallható!
és tudja lelkük, hogy felnő életük!
a napba nézzen és a fényben égjen
érted és értünk - ez, mit tőled kérünk!
ne posvány bűze, szívüket elűzze!
zsenge vetésben, és bő televényben
konkoly ne nőjön, pókhálót ne szőjön
a feltört ugar, mi jóban nemfukar
álnokság neve, mint bódítás heve
kelyhét szívüknek, központját hitüknek
ne részegítse! jövőnk ne veszítse!
és útjuk célja ne mint vékony cérna
korán szakadjon, céltalan maradjon!
ne a ma csábja értelmük elvágja!
ne a kéj, az éj legyen ártó veszély!
mert van ezer fény! bíztató, hű erény!
van rózsaillat, van, aki lát, vizslat,
van tiszta patak, jövőt szövő hadak!
van cél, hű remény, bár az élet kemény,
de ki küzd, nem fél! az itt mindent
elér!
ne legyen bálvány, mint fekete kátrány
amire néznek, mitől még nem félnek!?
s romboló vadság, céltalan konokság!
szívük meg lelkük, ifjú edzett testük
szolgálja népem! csak ezt tegyék!
kérem!
mert a kábulat, mint egykor várunkat
az ellen törte, majdhogynem örökre...
de vitéz karok, mint egy erős marok
azt mondták, hogy nem! ez volt ám
a jellem!
ifjak! ti drágák! nemzet, hon ma várják,
hogy tisztán éljen az ifjú és égjen!
az ő reményük! királyi vezérük!
mert nekünk kellenek, így ők el nem
vesznek!
a védő angyal mindnek súgja halkan:
hogy merre menjen, egyikük se ves�szen!
kövesse a célt! és tudja miért élt!

Mgr. Katona Roland
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Nyílt nap az iskolánkban

Már hagyománnyá vált,
hogy a téli szünetet követő első pénteken a szenci
Közösigazgatású
Magyar
Tanítási Nyelvű Iskola nyílt
napot tart és ez a 2013-as
évben sem volt másként. A
megnyitó után az iskola diákjai kultúrműsort adtak elő
a vendégeinknek. Tíz órakor elkezdődtek a bemutató
órák. Az érdeklődő diákok
angol, zene, magyar, matematika, német, könyvelés,
fizika, testnevelés, jog és
pedagógia órán vehettek
részt. A nyitott órák után az

iskola bemutatása következett, melynek keretében a
diákok megismerkedhettek
az iskola működésével, a
felvételi kritériumokkal, és
megtudhatták a továbbtanulással kapcsolatos fontos
határidőket. Bízunk abban,
hogy mindenki elégedetten
ment el az iskolánkból és
reméljük, hogy sokukkal találkozunk majd a tehetségvizsgán, beíratkozáson és
szeptemberben az évnyitón.
Kontár Zsuzsanna, az
iskola igazgatója

Deň otvorených dverí v Spojenej škole s VJM
Prvý piatok po vianočných prázdninách sa konal Deň
otvorených dverí v Spojenej škole s VJM. Po slávnostnom otvorení nasledoval kultúrny program našich žiakov. Od desiatej hodiny sme ponúkali návštevníkom tieto
ukážkové hodiny: angličtina, hudobná výchova, maďarčina, matematika, nemčina, účtovníctvo, fyzika, telesná
výchova, právna náuka a pedagogika. Po ukážkových
vyučovacích hodinách nasledovala prezentácia školy.
Hostia mali možnosť sa oboznámiť s pravidlami fungovania našej školy, kritériami prijímacieho konania a so
súvisiacimi dôležitými termínmi. Dúfame, že naši hostia
sa u nás cítili príjemne a s mnohými z nich sa stretneme
v septembri pri otvorení nového školského roku.
Zsuzsanna Kontár, riaditeľka školy
ZŠ s VJM A. M. Szencziho má novú spoločenskú sálu
V ZŠ s VJM A. M. Szencziho otvorili 30. novembra divadelnú spoločenskú sálu, ktorá škole chýbala, nakoľko
všetky spomienkové akcie a vystúpenia sa mohli usporiadať buď v aule školy alebo v telocvični. V lete vymenili
elektrické vedenie, vymaľovali a položili novú podlahu.
Sála dostala aj nové pódium. Rekonštrukcia novej spoločenskej miestnosti bola financovaná z Nadácie Gábora
Bethlena, v spolupráci s mestom Senec, z podielu 2%
daní a s pomocou sponzora školy Lajosa Pósu.
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Karácsonyi sakkverseny

Az idén is sor került a Matica Slovenská által támogatott,
a szenci iskolák számára megrendezett hagyományos
karácsonyi sakkversenyre. A versenyt december 14-én a
szomszédos Anton Bernolák Gimnáziumban tartották meg,
amelyen iskolánkból hárman, Tomovics Evelin /I. G/, Simon
Bence /I. G/ és Halász Ádám /III.G/ vettek részt. Az ellenfeleket sorra megvertük, így az első három helyezést biztosítottuk iskolánk számára. Már csak az volt a kérdés, a dobogónak ki hányadik fokán végez majd. A végső sorrendről
a hármunk egymás elleni mérkőzéseinek az eredményei
döntöttek. Ezek alapján az 1. helyezést Evelin szerezte
meg, Ádám 2. lett, Bence pedig a képzeletbeli dobogó 3.
fokára állhatott fel. Remélem, a következő években is hasonlóan sikeresek leszünk.
Halász Ádám /III.G/

Víťazstvo na mestskom šachovom turnaji

Už tradične usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej
šachový turnaj žiakov a študentov škôl. Súťaž sa konala
14. decembra v Gymnáziu A. Bernoláka. Z našej školy –
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským - sme sa
prihlásili traja: EvelinTomovics (I. G), Simon Bence (I. G) a ja
(Adam Halász z III. G). Mali sme nesmiernu radosť, keď sme
získali prvé tri miesta (1. miesto – EvelinTomovics, 2. miesto
– Adam Halász, 3. miesto – Bence Simon). Dúfame, že aj
na budúci rok budeme takí úspešní. Adam Halász (III.G)

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola színházteremmel gazdagodott

Az iskola vezetőségének régi vágya valósult meg, amikor
a magán zeneiskola után felszabadult termek összenyitásával közösségi színháztermet avathatott november 30-án.
A nyár folyamán felújíttatták az elektromos hálózatot, elvégeztették a kőművesmunkálatokat, kifestettek, majd lepadlóztatták a termeket, illetve pódiumot építtettek. Még sok
munka van hátra, mert hiányoznak a széksorok a hang- és
fénytechnikára pedig pályázni kell, de legalább a jövőben
méltó helyen kerülhetnek megrendezésre az iskolai ünnepek és műsorok. Az iskola vezetősége köszöni támogatóinak a megvalósulást: a Bethlen Gábor Alapnak, Pósa Lajos
úrnak, a szülői szövetségnek, Szenc városának és a 2% –
nyi adóhányadok felajánlóinak. Remélhetőleg szűknek bizonyul majd ez az új nagyterem is az iskola rendezvényei
iránt egyre növekedő érdeklődésnek köszönhetően.
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Najťažšia časť tréningu je vyjsť z domu
•

•

Začal sa nový rok. Oslávili sme ho ohňostrojom,
šampanským, ale mnohí z
vás určite aj novoročnými
predsavzatiami. Najčastejšie chceme začať športovať, viac sa hýbať, schudnúť a urobiť niečo pre svoje
zdravie. Všetky tieto predsavzatia môžeme splniť
naraz, pretože navzájom
veľmi úzko súvisia. Zdravie
a pohyb sú najlepšími kamarátmi. Ak chcete spraviť pre svoje zdravie niečo
veľké, treba len začať a
vydržať. Prvé 3 mesiace sú
najdôležitejšie. Ako na to?
• Začnite teraz!
• Vyhraďte si pravidelný
čas na šport. 2-3 krát
týždenne trénujte celé
telo.
• Dajte si individuálny a
reálny cieľ.
• Dajte si poradiť. Vyhľadajte skúseného trénera, ktorý vám pomôže
nastaviť
parametre
tréningu špeciálne pre
vás. Dôležité je správne prevedenie cviku.
Nesprávne
cvičenie
zvyšuje riziko zranenia
a efektivita tréningu je
potom nízka.
• Nájdite si športového
priateľa. Vo dvojici sa
viac zabavíte.
• Zložte na lopatky svojho najväčšieho nepria-

•

•

•
•

teľa – vlastnú lenivosť.
Jedzte pomaly, jedlo
vychutnávajte a dobre prežúvajte. Venujte
pozornosť jedeniu. Dostatočne pite nesladené nápoje. Najlepšia je
neperlivá voda.
Pozor na vlčí hlad!
Najradšej prichádza,
keď sme frustrovaní,
keď sa cítime osamelí
alebo keď sa nudíme.
Jeho časom je večer
a žiaľ ničí všetky naše
predsavzatia.
Prvá
pomoc: dajte si šálku
dobrého čaju alebo si
pripravte mozarelu s
rajčinami a bazalkou.
Motivujte aj svoje deti
k pravidelnému pohybu a buďte im dobrým
príkladom.
Za každý malý úspech
sa odmeňte- kino, divadlo, nové šaty, nové
topánky...
Spravte si zo svojich
dobrých predsavzatí
skvelú postavu!
Milé dámy, príďte si dať
poradiť do Mrs. Sporty
v dňoch otvorených
dverí 15 -16.2.2013 od
8.00-17.00. Tešíme sa
vás.
Marta Keglevits
osobná trénerka II. stupňa

SÚŤAŽ: Vyhrajte darčekové poukážky na 1 mesiac
cvičenia v klube Mrs. Sporty. Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku a
odpoveď pošlete do redakcie Mestských novín
Senčan (e-mailom na: sencan@senec.sk,
osobne
alebo poštou na Mierové
námestie 8, Senec 90301).

Súťažná otázka:

Aký je ideálny tlak krvi?

Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov

Presne na Troch kráľov, v nedeľu 6. januára, sa stretli na
pláži pod hotelom Senec ľadové medvede, aby sa osviežili vo chladnej vode Slnečných jazier. Prvá akcia roka 2013
sa vydarila. Prišlo veľké množstvo divákov aj zástupcov
médií. K 15. ročníku Trojkráľového kúpania odovzdala
zástupkyňa primátora Helena Nemcová ľadovým medveďom občiansky preukaz. Stali sa tak preukázateľne dospelými občanmi mesta Senec.

Aj v tomto roku vznikol rekord v počte účastníkov. Registrovalo sa ich 85, z toho sedem bolo žien. Najstarší otužilec mal 73 rokov a najmladší 14. Nechýbali zaujímavé
kostýmy ako napríklad traja králi a tiež príhodné čiapky a
netradičné plavky.
Kým sa diváci zohrievali teplým čajom, ľadové medvede
pôsobili, akoby sa kúpali v príjemnej sviežej vode. Niektorí dokonca využili aj nafukovaciu trampolínu a zabávali
divákov skokmi do vody. Teploty boli pre ľadové medvede
akurátne. Vzduch mal plus 4,0 a voda 2,5 stupňa Celzia.

SENČAN február 2013

ŠPORT

Prvé európske body pre seneckú hádzanú
Hádzanárky klubu Piccard
Senec vykročili do nového
roka 2013 pravou nohou.
5. – 6. januára, sa v švajčiarskom meste Einsiedelm
konal prvý tohtoročný turnaj zo série Europa Beach
Handball Tour. Hráčky 2.
ligy Slovenskej republiky
odcestovali bojovať bez prípravy na „plážovku“, ktorú

prvýkrát hrali v hale. Tento
ťažký turnaj skomplikovala aj nadmorská výška a
vysoká vlhkosť vzduchu.
Napriek tomu sa umiestnili
na 3. mieste za Luzernom
(Švajčiarsko) a Trilburgom
(Holandsko). Pripísali si tak
prvé body v histórii seneckej hádzanej v európskej
súťaži.
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Basketbalový záver roka
Na základe dobrých skúseností a referencií z letných
turnajov „Gabbo Cup“, sa
basketbalový oddiel
pri
Školskom športovom klube
GAB Senec a MBK Karlovka
Bratislava rozhodli v spolupráci s Basketland n. f. a Hotel TP Družba zorganizovať 1.
ročník International Basket
Cup Senec. Turnaj sa konal
pod záštitou Slovenskej basketbalovej asociácie v dňoch
28. – 29. 12. 2012 v športovom areáli Hotela Družba Senec – Slnečné jazerá Sever.
Pozvanie prijalo celkovo 13
tímov. Okrem zápasov, boli
pre hráčov pripravené individuálne súťaže, mali priestor
na regeneráciu v hotelovom
bazéne a najlepší mohli vyskúšať služby a tobogany seneckého aquaparku.
Nemali sme skúsenosti s

usporadúvaním a organizačným zabezpečením pre takú
veľkú akciu a mali sme neuveriteľne málo času. Dostali
sme však pomocnú ruku z
Hotela TP Družba, Mesta Senec, projektu ZOBER LOPTU, NIE DROGY, VŠEMVS, z
firiem PROMA reklama – tlačiareň, AB Copy a ďalších
nadšencov z radov rodičov
našich hráčov. Akcia bola
úspešná. Odmenou bola
výborná atmosféra, ktorú by
mohli závidieť aj extraligové kluby. Víťazmi boli nielen
ocenené tímy a jednotlivci,
ale aj všetci ostatní, hráči,
tréneri, rodičia, realizačné
tímy, diváci. Už teraz sa my i
naši súperi tešíme na druhý
ročník „International Basket
Cup Senec 2013“.
Gabriela Rebrošová

Tretie miesto hádzanárok

Družstvo hrajúce WHIL (Women Handball International
League) hralo piateho januára na turnaji v rakúskom St.
Pöltene, kde skončilo na 3. mieste.

Senecký beh okolo Slnečných jazier - tréningy

Po úspešnom druhom ročníku Seneckého behu okolo
Slnečných jazier, majú bežci ďalšiu možnosť, aby sa ich
komunita mohla rozrásť. Pravidelne sa začínajú stretávať
každý pondelok o 19.00 pred Parkom oddychu (Amfiteáter). Na facebookovej stránke „Senecký beh okolo Slnečných jazier“ sa navrhujú časy tréningov, ale dozviete sa
na nej aj viac o behu a súťažiach, na ktorých sa môžete
zúčastniť. Stránku spravuje poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Juraj Gubáni, člen komisie športu pri MsZ
Mgr. Vladimír Chríbik a pani Dorčáková, iniciátorka tréningových behov z radu bežcov. „Vrcholom tréningov bude
vždy náš Senecký beh. Jeho
tretí ročník je naplánovaný
na 28. septembra 2013“, povedal Mgr. Vladimír Chríbik.
Ak máte záujem zašportovať si a pridať do skupiny
seneckých bežcov, navštívte stránku behu a dohodnite
si tréningy, prípadne pozvite
ďalších bežcov na konkrétne bežecké súťaže.

Vianočné plavecké mecheche

V polovici decembra za účasti rodičov a starých rodičov
predviedli deti z plaveckého klubu DELFÍN, čo sa počas
roka naučili. Budúce plavecké nádeje odmenili tréneri
sladkosťami a tých najšikovnejších aj Mokrým vysvedčením. Deti, ktoré navštevujú plavecký klub, sa počas roka
systematicky zdokonaľujú v plávaní a otužujú. „Naša
vďaka patrí rodičom a starým rodičom malých plavcov,
za trpezlivosť pri dochádzaní na plávanie. Tak isto veľká
vďaka patrí Kongresovému a rodinnému hotelu Senec,
kde nám vytvárajú podmienky pre športovanie detí v
našom plaveckom klube,“ povedala PaeDr. Valéria Pipišková z plaveckého klubu DELFÍN. Tréneri aj deti radi privítajú aj nových kamarátov začiatočníkov i pokročilých.
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Dominika Feketová – Latina je môj život
Mladá, krásna, šarmantná
tanečnica, ktorá sa špecializuje na latinskoamerické tance – Dominika Feketová. Už na prvý pohľad
by ste vedeli, že to nie je
obyčajné dievča. Má najmodernejší účes, ktorý
nosia svetové tanečnice.
Vždy dôsledne upravená
a štýlová, ladne kráča-

júca. Aj keď ide po ulici,
skôr tancuje ako chodí.
Darilo sa ti na mnohých
súťažiach. Ktoré z nich
boli najvýznamnejšie?
V novembri sme zvíťazili na
Grand Prix Univerzít v Bratislave. To bola celoslovenská súťaž. Následne sme
boli tretí na WDSF European
University Championship,
čiže na európskych maj-

strovstvách. Z každej krajiny
tam bojovali dva páry. Ale
úspešní sme boli na veľkom
počte rôznych ďalších súťaží. V roku 2012 sme vyhrali
Slovenský pohár. Ale boli
sme napríklad aj v Trenčíne
na Laugaricio Cup, v lotyšskom Latvia Open, v Rumunsku na Magnum Open
Championship. Cestujeme
na súťaže do Čiech, Maďarska, Srbska, Slovinska, Talianska... Nový rok sme začali 6. januára súťažou v Bologni na International Open.
Dostali sme sa až do finále.
Odkedy tancuješ?
Tancovanie bolo vždy mojím snom. Túžila som po
tom od detstva. V televízii
som sledovala súťaže vždy,
keď som mala možnosť. Aktívne som však začala tancovať, až keď som mala asi
15 – 16 rokov. Bola som vtedy prváčka na strednej škole. Som veľmi vďačná mojim rodičom, ktorí ma stále
podporujú. Bez ich pomoci
by som to nezvládla. Moje
úspechy sú aj ich úspechmi.
Pri tanci je veľmi dôležitý
partner.
Veľmi dôležitý! Mojím partnerom je Tomáš Tanka. Aj
v tanci, aj v živote. Tancujeme spolu od 18 rokov. Boli
sme stále spolu a našli sme
spoločný rytmus aj v živote.
Čo vás čaká v roku 2013?
Intenzívne sa pripravujeme na 2. marca, kedy súťažíme na Majstrovstvách
Slovenska. Najdôležitejšou
udalosťou roka budú však
Svetové hry. Tanec nie je
olympijským športom, ale
každé štyri roky sa usporadúvajú World Games. Uskutočnia sa v Kolumbii. Podľa
ratingu sme na Slovensku
najlepší, preto budeme prá-

ve my reprezentovať našu
krajinu na Svetových hrách.
Tanečnica musí dobre vyzerať. Odkiaľ máš všetky
svoje krásne šaty?
Dávam si šiť na mieru asi
štvoro šiat do roka. Sama
si ich navrhujem a dám si
ich ušiť krajčírke. Ale sama
ich dokončujem. Mám veľmi jasné predstavy, ako
majú vyzerať. Preto na detailoch pracujem sama.
Máš zaujímavý účes. Predpokladám, že tiež súvisí s
tancom.
V štandardných tancoch
mávajú dievčatá dlhé vlasy, aby si mohli robiť rôzne
účesy, ale „latinárky“ majú
skôr krátke vlasy. Môj účes

je špeciálny pre latinskoamerické tance. Nie je to
na Slovensku bežný účes.
Niekedy si ľudia myslia, že
mám parochňu. Dokonca aj lekárka mi nechcela
robiť röntgenové vyšetrenie, kým mám parochňu.
Tancujete aj štandardné
tance?
Keď nás zavolajú, tak prídeme, ale nevenujeme sa
tomu. Na Silvestra sme
napríklad vystupovali so
štandardným tancami. Ale
latina je naša špecializácia.
Akú hudbu počúvaš?
Latinskoamerickú. Stále. To
je to, čo mám rada.
Martina Ostatníková

