Hlasujete o mene pre seneckého mamuta na www.senec.sk
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Senčania Senčanom
4. mája sa uskutočnil 2. ročník
festivalu MUSICA PERENNIS
IUVENTUTIS 2013 a NOC
SENECKÉHO MÚZEA 2013
v benefičnom znamení SENČANIA SENČANOM. Na
15-hodinovom
hudobnom
maratóne sa zišlo asi 200
účinkujúcich. Senecké základné, stredné a umelecké
školy a dychová hudba Senčanka vystúpili pred Tureckým domom. Na Lichnerovej
sa predstavili mladí seneckí
sólisti, v evanjelickom kostole odzneli piesne v podaní
seneckých zborov Radosť a
zboru Matice slovenskej. Collegium Wartberg SK hrali v kaplnke Najsvätejšej Trojice
a večerné koncerty seneckých hostí odzneli pred
synagógou. Účinkovali hudobné telesá Ritka Magyar
Folkband, OTTO VOCE, Rafael Catalá and ENSEMBLE,
BASSBAND so sólistom Martinom Babjakom, ktorý spieval aj na slávnostnom od-

halení exponátu mamuta
v MÚZEU, PACORA trio, Slovak Tango a ALEA. Senčania mohli finančným darom
prispieť na podporu seneckých rodín v núdzi. Účinkujúci podporili túto myšlienku
a aj my Senčania sme priložili
„euro k dielu“. Toto podujatie

nebolo možné zorganizovať
bez finančnej záštity mesta
SENEC. Účasťou podporila
a celý festival otvorila viceprimátorka mesta Senec pani
Helenka Nemcová a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. Vďaka patrí deťom, učiteľkám, hudobným

telesám a dobrovoľníkom
– seneckej mládeži. Za celý
organizačný tím chcem povzbudiť Senčanov k pomoci
seneckým rodinám v núdzi.
Kvapka ku kvapke a z potoka
môže byť celkom veľká rieka
dobrých skutkov. Org. tím
Foto: Rita Macedo Barros

Terminál integrovanej dopravy v Senci – stavebné práce finišujú
V Senci sa blíži letná turistická sezóna
a stavebné práce na projekte realizovanom za pomoci finančného príspevku
z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a príspevku mesta Senec finišujú. „Na základe prísľubu realizátora prác Cesty Nitra a. s. bude už počas tohto leta nový
Terminál integrovanej dopravy na Železničnej ulici v Senci slúžiť obyvateľom
a návštevníkom mesta“, potvrdila viceprimátorka Helena Nemcová. Pôvodne
schátralý a neatraktívny vzhľad tejto
časti Senca (popraskaný povrch vozovky a chodníkov, zhrdzavené a poničené autobusové a bicyklové prístrešky,
odpadkové nádoby, zaburinené trávnaté plochy, slabo osvetlené miesta) sa
zmení na moderne vybavený terminál,
kde budú vytvorené podmienky na in-

tegráciu viacerých druhov dopravy.
• Prístupová komunikácia má povrch zo
systémovej dlažby, funkčné chodníky
po oboch stranách komunikácie (podľa STN 73 6110), namiesto parkovania
na chodníku sú nové parkovacie státia.
Vzhľadom na jestvujúcu vzrastlú zeleň,
bol navrhnutý chodník šírky 3 m, aby
bolo možné v priestore chodníka zachovať stromy a zároveň zachovať minimálnu normou určenú šírku chodníka.
• Osádzajú sa nové osvetlené autobusové a bicyklové prístrešky, lavičky,
odpadkové nádoby, zastávkové označníky, verejné osvetlenie a dve kamery.
• Informovanosť cestujúcich o odchodoch spojov a ich orientáciu na termináli sprehľadnia elektronické informačné tabule, ktoré budú nainštalované

koncom júna.
• Plochy zelene budú revitalizované
vysiatím trávnej zmesi, zeleň pribudne
aj pred budovou železničnej stanice.
Vzrastlé stromy, ktoré sú dominantou
terminálu boli zachované, ošetrené a
pracovníkmi Odd. verejnej zelene MsÚ
sú pravidelne polievané a prihnojované.
„Prvoradým záujmom vedenia mesta
je, aby táto zrekonštruovaná časť mesta
slúžila čo najdlhšie všetkým občanom
mesta a cestujúcej verejnosti. Preto
vyzývame občanov, aby sme všetci
spoločnými silami
prispeli k udržaniu
hodnôt, ktoré boli
vytvorené,“ povedala viceprimátorka
Helena Nemcová.
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Stará Pazova a Senec sú si blízke

Do Senca zavítala srbská
delegácia mesta Stará Pazova, aby sa stretla s primátorom Karolom Kválom, viceprimátorkou Helenou Nemcovou, prednostkou Ing. Jarmilou Répássyovou, projektovými manažérkami Natašou Urbanovou a Angelikou
Matlohovou a zástupkyňou
RRA Senec-Pezinok Katarínou Manczalovou. Stará Pazova leží pri diaľnici,
blízko hlavného mesta Belehrad. Je nazývaná južnou
hranicou slovenskej kultúry.
Žije tam najväčšia slovenská
komunita v Srbsku, aktívna v zachovávaní ľudových
zvykov, tradícií a v udržia-

vaní kontaktov so Slovenskom. Predstaviteľov Starej
Pazovej zaujímali senecké
skúsenosti s eurofondami,
výsledky projektov a fungovanie a organizácie samosprávy. Naše mestá sú si
blízke, majú podobný počet
obyvateľov a zápasia s podobnými problémami, ako
napríklad pozitíva a negatíva blízkosti hlavného mesta, odpadové hospodárstvo
alebo získavanie finančných prostriedkov na aktivity mesta. Primátor ponúkol Pazovčanom konzultačnú pomoc v oblasti čerpania
eurofondov a projektového
manažmentu.

Permanentky a vstupenky na jazerá
Správa cestovného ruchu
začala predaj permanentných vstupeniek v TIK
v Tureckom dome v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00
a v sobotu od 9.00 do 13.00.
Predaj bude zabezpečený
od 1. júla aj na hlavných recepciách Slnečných jazier.
Vstupné do areálu Slnečných jazier sa bude v júni
vyberať len v prípade priaznivého počasia a len počas
víkendov.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 8 eur
Senčania – deti od 6-15 rokov,
dôchodcovia, ZŤP - 4 eurá
Nesenčania - 16 eur
Celosezónna s autom - 26 eur

Podnikové chaty, hotely - 26 eur
Služobný preukaz s automobilom - 15 eur
Týždenná – dospelí 8 eur
Týždenná – deti od 6 do 15
rokov, dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Denná vstupenka:
Dospelí (8.00 - 16.00) 2 eurá
Deti od 6-15 rokov, dôchodcovia, ZŤP (8.00 - 16.00) 1,50 eura
Vstupné od 16.00 do 18.00
- 1 euro
Občania susedných obcí
- Blatné, Boldog, Kostolná
pri Dunaji, Kráľová pri Senci,
Nová Dedinka, Réca, Tureň,
Veľký Biel a Viničné, si môžu
kúpiť permanentky v cene
ako Senčania.

Senčania ušetrili takmer 10 000 eur
Počas „dlhého týždňa“ od
15. do 26. apríla mohli Senčania prísť na Mestský úrad
a vyzdvihnúť si výmery
miestnych daní a poplatkov.
Mnohí túto možnosť využili.
Prečo a s akým výsledkom,
sme sa spýtali Ing. Janette
Matúšovej, vedúcej Odboru ekonomiky MsÚ:
• Prečo si mohli Senčania
vyzdvihnúť výmery osobne?
Mesto touto akciou sleduje
úsporné opatrenie na poštovnom a zároveň pri osobnom vyzdvihnutí rozhodnutí (výmerov) je možné včas
odhaliť prípadné nezrovnalosti v skutočnostiach a tým
aktualizovať stav uvedený v
daňovom priznaní. Zároveň
odbúrava povinnosť občanov vyzdvihnúť si výmery
na pošte, v prípade, ak nie
sú pri doručovaní doma a o
uložení zásielky sú informovaní len prostredníctvom
tzv. „žltých lístkov“. Tiež v
danom čase je k dispozícii
pokladňa MsÚ, kde je mož-

né vyrovnať daňové povinnosti bez akýchkoľvek
„administratívnych“ poplatkov, takže sa týmto šetria
aj finančné prostriedky občanov.
• Čo všetko si mohli vyzdvihnúť?
Rozhodnutia týkajúce sa
miestnych daní a poplatku
za komunálne odpady, t.j.
„výmery“ za daň z nehnuteľností, za psa, za komunálne odpady, za zabratie verejného priestranstva.
• Aká bola približne úspora na poštovnom?
Len za dané obdobie bolo
vydaných 5 515 rozhodnutí,
čím vznikla úspora na poštovnom vo výške 9 375,50
eur. Občania si však sporadicky prevezmú rozhodnutia aj mimo uvedeného
obdobia.
Ďakujeme Senčanom, že
nám vyšli v ústrety a tým
ušetrili finančné prostriedky mesta. Ušetrili si
aj svoje vlastné finančné
prostriedky.

Miznú kvety zo seneckých parkov
Po aprílovej zime sa oddelenie verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta
Senec poponáhľalo s výsadbou kvetín a zelene,
aby si Senčania mohli vychutnať kvitnúcu jar aj v
mestskom prostredí. Žiaľ,
vysadené kvety miznú zo
záhonov doteraz nevídaným tempom. Vedúca oddelenia Ing. Kolozsváriová
sa posťažovala, že polovica
vysadených letničiek, tagatesov (smradľačky), muškátov, je na druhý deň preč.
Zamestnankyne oddelenia
verejnej zelene neustále
dosádzajú kvety, ale dochádza tak k škodám, ktoré
zaťažujú mestský rozpočet. Nedávno za jednu noc

ukradli z areálu ZŠ A. M.
Szencziho 18 tují z kamenných kvetináčov, ktoré vysadili rodičia na Deň Zeme.
Okrem finančnej škody nás
po týchto krádežiach ťaží aj
sklamanie zo zmareného
úsilia ľudí. Krádež zelene
tento rok naberá závažné
rozmery, preto aj Mestská
polícia venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť.
Obyvatelia mesta upozorňujú na incidenty. Stáva sa,
že vyrušení zlodeji nechávajú na mieste povyťahované, pohodené kvety. Vyzývame občanov, aby sme
si verejnú zeleň chránili v
záujme nás všetkých, ktorí
chceme žiť v zdravom a estetickom prostredí.
VCs
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Dajte si začipovať zvieratá

Do 30. septembra musia byť všetky psy, mačky
a fretky označené mikročipom alebo tetovaním
na náklady majiteľa zvieraťa. Končí sa prechodné
dvojročné obdobie, počas
ktorého sa nepokutovalo.
Zvieratko musí mať čitateľné tetovanie preukázateľne vykonané pred 3. jú-

SZUŠ ATELIÉR

lom 2011 alebo označenie
mikročipom. Psy, ktoré sú
tetované po 3. júli 2011,
musí dať majiteľ označiť
mikročipom
dodatočne.
Spoločenské zvieratá musia byť identifikované najneskôr do ôsmich týždňov
veku, alebo pred ich uvedením na trh či prevedením
do vlastníctva inej osoby.

Ak si povinnosť nesplníte, môžete dostať pokutu
do 300 eur ako fyzická osoba, alebo 400 až 3500 eur
ako fyzická osoba - podnikateľ, resp. právnická osoba.
Prečo čipovať zvieratá?
Mikročipy pomôžu nájsť
majiteľa strateného zvieraťa, ale aj zvierat, ktoré
spôsobili škodu, alebo
niekoho pohrýzli. Údaje
o identifikácii zvieraťa a jeho vlastníka sa vedú v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Zariadenia
na čítanie mikročipov sú
dostupné vo veterinárnych
ambulanciách,
útulkoch,
karanténnych
staniciach
a pod. K dispozícii ich
majú aj mestskí policajti.
Dana Mikulášová

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

rod. d.

0905 353 284

poz.

35.100 EUR

150.000 EUR

ID127191

Jana Machová

0948 404 592

rod. d.

krb, podlahové kúrenie, pozemok 240m2.

ID126935

TOP PONUKA !! SP v pokojnej lokalite

Radoslav Zárecký od 500m2 na hranici elekt. a ver. vodovod.
0944 350 887
ID324993

4-izb.

ID126321

rest.

73.000 EUR

79.900 EUR

PREDAJ - Senec, Trnavská

0944 350 887

Letnej výstavy

v Hoteli Senec, kde sa
predstavia svojou prácou
všetci naši žiaci.
Táto výstava bude prístupná počas celého leta.

(0905 353 284

PREDAJ - Blatné

pozemok 800m2 v pokojnej lokalite.

Radoslav Zárecký

20. júna o 17.00 pozývame
na vernisáž tradičnej

Pridajte sa do nášho tímu realitných maklérov!

rod. d.

135.000 EUR

pozýva deti vo veku
od 5 rokov
na PRIJÍMAČKY
do výtvarného odboru.
13. júna vo štvrtok
od 14.30 do 18.30.
Prijímačky sa uskutočnia
v priestoroch Ateliéru
na Vodnej ulici 20
(pri Parku oddychu, smer
futbalový štadión).
Tešíme sa na Vás!
www.szus-atelier.sk

Ste ambiciózny? Máte sny?

Directreal Sunny realitná kancelária

Jana Zárecká
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Elena Straková

0948 350 666

32.000 EUR

ID227143

Mgr. Zuzana Maršalová v blízkosti jazier, 164,9m2.

0905 637 632

ID426732

rod. d.

poz.

ŠPECIALISTA
NA HYPOTÉKY
145.000 EUR

35 EUR

PREDAJ - Nová Dedinka, 1. mája

PREDAJ - Senec
Mgr. Zuzana Lovíšková

0903 260 596

Senec s rozlohou 13245 m2.

ID325738

Jana Zárecká

0905 353 284

Lichnerova 21, 903 01 Senec

ID126652

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM

Zoltán Zárecký

0905 299 310

Vybavíme Vám
najvýhodnejšiu
hypotéku!

www.directreal.sk/sunny, sunny@directreal.sk
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Súťaž vo varení guláša 2013
Víťazmi súťaže vo varení
guláša sú chránenci seneckej neziskovej organizácie Betánia, ktorí získali
celkový výťažok z tohto
podujatia.
Na
výzvu
organizátorov 11. ročníka Súťaže
vo varení guláša - Mesta
Senec, Piccardu Senec
a Správy cestovného ruchu Senec - sa prihlásilo 30 súťažných tímov.
V sobotu 18. mája sa družstvá postupne registrovali
a stavali svoje stánky už
od siedmej rána. Robo Matejka, moderátor podujatia,
od registrácie až do poobedňajšieho vyhlásenia
víťazov neustále komentoval a usmerňoval priebeh súťaže. Senčania po
počiatočnom váhaní uverili, že naozaj bude pekne
a postupne zaplnili karavanové parkovisko na južnej
strane Slnečných jazier.
Karol Kvál, primátor mesta
Senec privítal súťažiacich,
medzi nimi aj reprezentantov z družobných miest,

z
Parndorfu
a z Kőszegu,
a zo spriatelenej obce Halászi.
Súťaž
odštar tovali
presne o 9:00.
Tímy mali tri
hodiny na varenie a návštevníci zatiaľ
mohli absolvovať prehliadku
Burzy starožitností. Približne
v polčase sa
prišiel pozrieť
na „zápolenie“
aj predseda BSK Pavol Frešo. Spolu s primátorom sa
prešli medzi stánkami a aj
z pódia pozdravili účastníkov podujatia. Gyula Bárdos ráno pomáhal stavať
stan SMK, kde bola hlavnou kuchárkou Gabriella
Németh, podpredsedníčka
BSK. Europoslankyňa Monika Beňová prišla podporiť smerácke družstvo.
O dvanástej zaznel signál na odovzdanie misiek

Charitatívny zber spotrebičov!
Zbavte sa elektroodpadu, pomôžete životnému prostrediu
a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú! V sobotu 15. júna 2013
sa môžete zapojiť do charitatívneho zberu nepotrebných
spotrebičov, ktoré organizuje
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu v spolupráci
s Mestom Senec. Pohodlne,
ekologicky a bezplatne zbavíte vašu domácnosť nepotrebných elektrospotrebičov.
Nefunkčné výrobky odvezieme na ekologickú recykláciu, funkčným zabezpečíme
servis a darujeme ich ľudom
v hmotnej núdzi.
Ako na to?
Do 12. júna 2013 nahláste

na MsÚ 02/2020 5126 alebo
na vojtech.winter@envidom.
sk:
• Druh a počet spotrebičov,
ktoré potrebujete odviezť
• Meno, priezvisko, telefonický kontakt, presnú adresu,
z ktorej potrebujete spotrebiče
odviezť
15. júna do 9:00 vyložte elektroodpad do vchodu bytového
domu alebo za bránu rodinného domu. Ďakujeme, že nám v
priebehu dňa umožníte vstup
do týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu. Aby sme
v priebehu dňa stihli odviezť
spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad
nevynášame z bytov, pivníc
či povál. www.envidom.sk

s gulášom porote, ktorá rozhodla nasledovne:
1. miesto a LCD televízor od
primátora mesta Senec získal tím „Adams family“, 2.
miesto a ubytovanie v Holiday Village získalo družstvo
obce Halászi z Maďarska
a z 3. miesta a ubytovania
v bungalovoch od Správy
cestovného ruchu Senec
sa tešil tím „Bobríci“. Mimoriadnu cenu - výrobky
z chránených dielní Betá-

nie - za najväčší výťažok
z predaja guláša si vyslúžilo družstvo „Minuloročný
guláš“. Tohtoročná súťaž vo varení guláša prebehla za ideálneho počasia, vo výbornej nálade
a s ušľachtilým cieľom.
Celkový výťažok z tohto podujatia poputuje
k chránencom seneckej
neziskovej
organizácie
Betánia.
Text a foto: VCs

Farnosť v Senci pomáha Nezábudke
23. februára začala
spolupráca
seneckej
farnosti a Nezábudky
– združenia na pomoc
rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a
mladistvými. Pán kaplán Mgr. Tomáš Krampl
a animátori z farnosti
nás navštívili a vypočuli si hudbu a piesne detí.
Mohli vidieť a vyskúšať ako
prebieha arteterapia. Kaplán celebroval detskú svätú
omšu. Spoločnou akciou
bol aj Misijný deň 16. marca. Vystavovali sme výrobky, ktoré vznikli v rámci
arteterapie (vlastnoručne
vyrobené ozdobné sviečky,

maľované šálky, vystrihnuté
zvieratká z papiera, náhrdelníky a ozdobené, maľované
veľkonočné vajíčka) a odzneli svedectvá rodičov postihnutých detí. Počas štvrtkových návštev pán kaplán
pripravoval naše deti na
Prvé sväté prijímanie, ktoré
sa uskutočnilo 12. mája.
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Polícia vypátrala vandalov

V noci z 11. na 12. mája poškodili
vandali 24 pomníkov na cintoríne.
Veriaci, ktorí šli ráno na omšu, boli
zhrození neúctou k miestu posledného odpočinku zosnulých.
„Policajti Okresného riaditeľstva
PZ v Senci na prípade intenzívne
pracovali a ani nie do 24 hodín
od nahlásenia činu na základe výbornej operatívno-pátracej činnosti podozrivé osoby stotožnili a už
aj vypátrali. Ide o dvoch mužov vo
veku 17 a 23 rokov zo Senca, ktorí
sa ku skutku už priznali. Za ich protiprávne konanie ich neminie obvi-

nenie z trestného činu hanobenia
miesta posledného odpočinku,“
uviedla hovorkyňa KR PZ Tatiana
Kurucová. K rýchlemu vyriešeniu
prípadu vo veľkej miere prispela
aj senecká Mestská polícia. Náčelník mestskej polície Ľuboš Hlaváč vzhľadom na dobrú osobnú
a miestnu znalosť spolupracoval
s pracovníkmi kriminálnej polície,
ktorí prípad objasnili. „Bol som
v priamom kontakte s pracovníkom kriminálnej polície, s ktorými
som si vymieňal informácie. Prijal
som opatrenia na častejšiu kontrolu cintorína. Chcem vysloviť ľútosť
nad touto udalosťou a chápem aj
emócie poškodených, ktoré prejavili v médiách. Je mi však ľúto vulgarizmov, ktoré odzneli na adresu
mestskej polície a ktoré mali byť
nasmerované voči páchateľom.
Pre upresnenie, cintorín nie je 24
hodín strážený mestskou políciou

a v inkriminovaný deň sa o 22.00 vykonala
kontrola cintorína. Následne sa cintorín uzamkol. Tesne potom páchatelia, ktorí mali prehľad
o spôsobe monitorovania cintorína, keďže bývajú v jeho tesnej blízkosti, vykonali predmetný skutok. Každý pochopí, že sa tomu nedalo
zabrániť. Vzhľadom na túto udalosť sa budeme snažiť zabezpečiť permanentné monitorovanie cintorína technickými zariadeniami.“

LETNÁ AKCIA NA ČERPACÍCH STANICIACH G&G !!!
Spoločnosť G&G pôsobí na slovenskom trhu už
od roku 1998. Prevádzkuje čerpacie stanice
v mestách Senec, Galanta, Šaľa, Sereď, Šurany
a Čierny Brod. Naše čerpacie stanice sú schopné
uspokojiť všetky potreby
zákazníka, či už motocyklov, osobných automobilov, dodávok, nákladných
automobilov a traktorov.

Ponúkame kvalitné pohonné hmoty, oleje, mazivá a špičkovú autokozmetiku s kompletným
príslušenstvom. Čerpacie
stanice v mestách Senec,
Šaľa, Sereď a Šurany sú
vybavené
modernými
a vysoko kvalitnými umývacími linkami a vysávačmi.
V Senci pôsobíme od roku
2011, čerpacia stanica sa

nachádza na Diaľničnej
ceste (smerom na diaľnicu
D1). Čerpacia stanica spolupracuje so spoločnosťou
Slovnaft a.s., ktorá zaručuje kvalitu pohonných hmôt.
Ponúka širokej verejnosti
modernú a kvalitnú umývaciu linku, ktorá je vybavená aj vapkou, aby vyhovela aj najnáročnejším
klientom. Celkovú čistotu
automobilom zabezpečí
vysoko kvalitný vysávač
a kompresor. Súčasťou čerpacej
stanice je aj
bohato vybavená predajňa so širokým výberom občerstvenia,
au to p r í s lu šenstva
a
množst vom
iných
pro-

duktov. Pre výhodnejšie
a jednoduchšie tankovanie Vám ponúkame zľavné
hotovostné alebo fakturačné bezhotovostné tankovacie karty s výraznými
zľavami.
V súčasnosti na čerpacích staniciach prebieha
letná akcia v spolupráci
s firmou Coca Cola Slovensko a Pierre Baguette.
Pri kúpe kombinácie 0,5l
Coca Cola a Debrecínska bageta zaplatíte len
2,5 Eur. Na letné mesiace budeme pripravovať
rôzne akcie v spolupráci
s našimi dodávateľskými
firmami, takže sa máte
na čo tešiť. Dúfame, že
cena a kvalita zaujme
našich zákazníkov a zachováte priazeň našim
výrobkom. Tešíme sa na
spoluprácu a zároveň
Vás srdečne očakávame
na ktorejkoľvek čerpacej
stanici G&G.
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Škôlkari oslávili Deň Zeme
Aj MŠ Kysucká oslávila
sviatok Zeme. Ráno prišli
všetci, deti, pani učiteľky aj
tety upratovačky, oblečení vo farbách Zeme (modrá, zelená). V triedach boli
pre deti pripravené zaujímavé aktivity. Slnečnice
si spolu vyrobili čelenku
Zeme, kreslili na chodník
a vychádzkou do blízkeho
okolia ukončili predpoludnie. Staršie deti - Konvalinky vytvorili koláž Zeme.
Pridali sa aj Margarétky,
ktoré „čítali“ knihy o Zemi,
hrali sa glóbusom a loptou
hru Zemeguľa. Deti z triedy
Fialiek zapúšťali farby do
mokrého podkladu. Najstaršie deti, predškoláci,
z tried Púpavy a Zvonče-

ky si tiež vytvorili čelenky
Zem. Vyhotovili priestorovú Zemeguľu, ktorú doplnili o samostatne zhotovené prvky – domy, stromy,
zvieratá, jazerá a rieky
s využitím rôznych materiálov a techník. Deti z triedy
Púpav nezabudli na okolie
materskej školy, pozametali terasu a vyzdobili ju
kresbami. Pridali sa deti
Zvončeky, ktoré vyzbierali
konáriky, kamienky. Tety
upratovačky pokyprili zem
pri stromčekoch a prekopali a pozalievali pieskoviská. Na záver príjemne stráveného predpoludnia sa
všetci odfotili a zaspievali
si pieseň: Naša Zem je guľatá. Taťjana Leitnerová

Foto: Rita Macedo Barros

Vynovená MŠ na Fándlyho 2
Od augusta 2012 do konca marca prebiehala za plnej prevádzky rekonštrukcia a revitalizácia priestorov Materskej školy na Fándlyho 2. Mesto Senec v rámci tohto projektu preinvestovalo 88.000 eur. Škôlka
dostala moderný a úsporný
vykurovací systém, zmenilo
sa usporiadanie vnútorných
priestorov, vynovené boli
kuchynky, sociálne zariadenia a všetky priestory
boli vymaľované. Oficiálnou
bodkou za rekonštrukciou
bola kolaudácia, ktorej sa

30. 4. zúčastnila viceprimátorka Helena Nemcová,
vedúci školského úradu
Anton Kubliniak, vedúci
oddelenia výstavby Ján
Gubáni a konateľ firmy Calorim Pavol Skokan. Marie
Leginusová, riaditeľka MŠ
Fándlyho 2, pri tejto príležitosti ocenila ústretovosť
a pohotovosť pracovníkov
mestského úradu, realizačného tímu a rodičov,
ktorí priložili ruku k dielu
a pomáhali škôlke preklenúť uplynulé náročné obdobie.
VCs

Súťaž prvej pomoci 2013
Začiatok mája sa na ZŠ J. G. Tajovského niesol v znamení prvej pomoci. 13 súťažných družstiev si otestovalo teoretické i praktické zručnosti
v poskytovaní prvej pomoci. Súťažné družstvá mladých zdravotníkov
a družstvá prvej pomoci tvorili žiaci ZŠ a SŠ z okolia Senca. V teoretických vedomostiach boli skúšaní
z prvej pomoci, z Medzinárodného
hnutia Červeného kríža, Červeného
polmesiaca. V praktickej prvej pomoci absolvovali 9 stanovíšť: poranenie
chrbtice, dusenie sa, hyperventilácia,
otvorená zlomenina, autonehoda,
hypoglykémia, pneumothorax, popálenina III. stupňa a kardiopulmonálna
resuscitácia (oživovanie). Súťažiaci
sa s poraneniami popasovali so šikovnosťou zdravotníka. Organizátormi súťaže bol Slovenský Červený kríž

a Mládež Slovenského Červeného
kríža Bratislava –
okolie, so sídlom
na Pribinovej ulici. Riaditeľom súťaže bola Ing. Mária Halásová, riaditeľka územného
spolku SČK a predseda územnej rady
Mládeže SČK Bratislava – okolie Pavol
Škovránek ml., ktorý bol koordinátorom a aj hlavným rozhodcom súťaže.
Heslom účastníkov bolo ,,nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Vďaka
patrí súťažiacim, ale aj pedagógom,
rozhodcom na stanovištiach, pomocníkom, figurantom, maskérom,

sponzorom a ZŠ J. G. Tajovského
a riaditeľke Mgr. Božene Venerčanovej za ústretovosť a pomoc pri organizácii súťaže. Mladí súťažiaci dokázali,
že z malých zdravotníkov sa môžu stať
i veľkí zdravotníci.
M SČK

Dovolenka
na obzore!
Nakupujte a hrajte o dovolenku
v Turecku, Kalábrii a na Malorke

13. 5. – 30. 6. 2013

OCP.19 DOVOLENKA inz A4 210x297.indd 1

2.5.2013 16:23
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Program

filmových predstavení
na mesiac jún 2013

Začiatok filmových predstavení:
1. júna - 16. júna o 21.00
od 17. júna o 21.30

PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER SENEC

Digitalizáciu kina finančne
podporili:
Audiovizuálny
fond, Mesto Senec

Letné kino v rámci Parku
oddychu Vám aj v počas
tohtoročných letných mesiacov ponúkne viaceré novinky, ako aj najúspešnejšie
reprízové tituly. Čaká Vás
výborná kvalita filmov v 2D
formáte, príjemná a nezabudnuteľná atmosféra sledovania filmov pod holým
nebom. Tešíme sa na Vás
každý večer /sledujte prosím
zmeny v začiatku premietania filmových predstavení/.
Aktuálne informácie vrátane
programu filmových predstavení nájdete na našich
stránkach: www.facebook.
com/kinosenec alebo na
www.msks-senec.sk

PREKVAPENIE PRE DETI –
DEŇ DETÍ
1. júna sobota o 21.00
KRÁĽOVSTVO LESNÝCH
STRÁŽCOV
Zažite dobrodružstvo vo
svete, o ktorom ste doteraz nepočuli. Animovaná
dobrodružná komédia od
tvorcov Doby ľadovej a Ria neobyčajný skrytý svet.
USA MP 90 min. slovenský
dabing
Deti vstupné: 1,50 Eur
Rodičia vstupné: 3,00 Eur
2. nedeľa
SCARY MOVIE 5
Piate pokračovanie úspešnej filmovej série. Zlá ener-

gia prenikne do práce Jody
a Dan - uvedomia si, že ich
rodinu prenasleduje desivý démon. Spoločne za
pomoci tímu špecialistov
a videokamier, musia nájsť
riešenie, ako sa démona
zbaviť, kým nebude príliš
neskoro.
USA MP 15 100 min.
Vstupné: 3,00 Eur
3. 4. pondelok – utorok
TIESŇOVÁ LINKA THE CALL
Tento hovor bude otázkou
života a smrti. Napínavý
thriller s očarujúcou Halle
Berry v hlavnej úlohe. Jeden telefonát od obete únosu navždy zmení život.
USA MP 15 94 min.
Vstupné: 4,00 Eur
6. 7. štvrtok – piatok
STAR TREK: DO TEMNOTY
Posádka lodi Enterprise,
asi najznámejšieho filmového korábu, vyráža na ďalšiu
misiu, ktorá tento krát povedie do temnoty. Vo filme sú
vizuálne originálne planéty,
divoké naháňačky vesmírnych lodí, veľkolepé trikové scény a ide o omnoho
prepracovanejší príbeh ako
predchádzajúci Star Trek.
USA MP 132 min.
Vstupné: 3,50 Eur
8. 9. sobota – nedeľa
VO ŠTVORICI PO OPICI 3
Grand finále svetoznámej
komédie, ktorá rozosmiala
milióny ľudí. Tentokrát budú
liečiť zlomené srdce po
smrti najbližšieho. Plejáda
humorných situácií.
USA/AUSTR. MP 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur
10.11. pondelok – utorok
ROZKOŠ V OBLAKOCH
Dej komédie sa odohráva v
lietadle smerujúcom do Mexika. Niekde nad Mexickým
zálivom sa lietadlo pokazí a
pilotom, stevardom i pasažierom nezostáva nič iné,
než si naposledy poriadne
užiť života.
Špan. MP 90 min.
Vstupné: 3,00 Eur

13. a 16. štvrtok a nedeľa
PODFUKÁRI
Dokonalá ilúzia alebo lúpež
storočia ? Napínavá a zábavná hra. Krimi thriller. V
hlavných úlohách: Morgan
Freeman, Woody Harrelson
Isla Fisher a ďalší.
USA MP 116 min.
Vstupné: 3,50 Eur
14. piatok
KRÚDOVCI
Dobrodružná
animovaná
komédia rozpráva príbeh
prvej pravekej rodiny na
svete – Krúdovcov. Čaká ich
veľká skúška, ale aj najväčšie dobrodružstvo ich života. Animovaná rozprávka.
USA MP 90 min. slovenský
dabing
Vstupné: 3,00 Eur
POZOR! Začiatok filmového predstavenia o 21.30
17. 18. pondelok – utorok
TRANZ
V mysli. Mimo zákona. Extrémy v ľudskom správaní,
postavy predstavujú extrém túžby, násilníckeho
správania, zúfalého pudu
sebazáchovy a chamtivosti.
USA/Franc. MP 15 101 min.
Vstupné: 3,50 Eur
20.21 štvrtok – piatok
PO ZÁNIKU ZEME
Ak chcú mať otec a syn aspoň nejakú nádej na návrat
domov, musia sa naučiť
spolupráci a vzájomnej dôvere. Akčný dobrodružný
thriller.
USA MP 94 min.
Vstupné: 3,50 Eur
22. sobota
ZAMBEZIA
Mladý sokol Kai sa aj napriek zákazom svojho otca
vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho vtáčieho
miesta Zambezia, aby sa
stal členom prestížnej letky.
Animovaný film pre všetky
vekové skupiny.
Juž.Afrika 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur
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23. nedeľa
BLING RING
Skupinka slávou posadnutých
teenagerov, ktorí v rokoch 2008
až 2009 vykrádali honosné domy
známych osobností v Los Angeles. V priebehu jedného roka sa
im podarilo takto získať 3 milióny
dolárov v hotovosti a množstvo
šperkov a osobných vecí takých
hviezd ako Paris Hilton, Orlando
Bloom či Megan Fox.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
24. 25. pondelok – utorok
MUŽ Z OCELE
V hlavnej úlohe snímky Muž z
ocele režiséra Zacka Snydera sa predstaví Henry Caviel
ako Clark Kent/ Superman. Už
ako malý chlapec zistí, že jeho
neobyčajné schopnosti nie sú
pozemského pôvodu. Hrajú:
Russel Crowe, Diane Lane, Julia
Ormond a ďalší.
USA /Kan/V.B. MP 148 min.
Vstupné: 3,50 Eur
27. štvrtok
ZAMBEZIA
Mladý sokol Kai sa aj napriek zákazom svojho otca vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho
vtáčieho miesta Zambezia, aby
sa stal členom prestížnej letky.
Animovaný film pre všetky vekové skupiny.
Juž.Afrika 90 min. slovenský
dabing
Vstupné: 3,00 Eur
29. 30 sobota – nedeľa
SVETOVÁ VOJNA Z
Jeden človek sa snaží zabrániť
koncu civilizácie. Jedná sa o
jeden z najväčších filmov tohto
roka. V hlavnej úlohe: Brad Pitt.
USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur
Pripravujeme:
1.júla pondelok
BLING RING
Príbeh, ktorý patril k tým úplne
najbizarnejším vo svete hollywoodskych celebrít.
Komédia.

Kinosála

7. 6. o 17. 30 piatok, 8.6. o 15.00,
Absolventský koncert taneč. odboru ZUŠ
15. 6. sobota Slnečné jazerá JUH
www.seneckeleto.sk
28. 6. piatok pešia zóna – Slnečné jazerá
JUH www.velkyletnykarneval.sk

Mestské múzeum

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.

Mestská knižnica

4.6. o 9.00 utorok			
„Čítajme si“- detský čitateľský maratón
Mestská knižnica v Senci oznamuje svojim čitateľom, že knižnica bude od 1.8.-31.8
2013 zatvorená z dôvodu inventarizácie
knižného fondu.

Labyrint

6. štvrtok o 18.00 hod.
Vernisáž: „VÝSTAVA ZUŠ“ Fándlyho 20, Senec /výtvarný odbor/. Výstava trvá od 6. 6. do
26.6. 2013.				
8. sobota o 16.00 hod.
„UŠTRIKOVANÁ ROZPRÁVKA“
detské bábkové predstavenie Teatro Neline.
Vhodné pre deti 3 – 9 rokov. Vstupné: 2,50 Eur
21. piatok o 20.00 hod.
Koncert: „LAST BREATH/REVERSED MIND“
Vstupné: 3,- Eur
MsKS Senec – LABYRINT ponúka širokej
verejnosti veľkú halu, štyri galérie a menšie
miestnosti na rôzne spoločenské, pohybové
a tvorivé aktivity. www.msks-senec/labyrint.sk

MO MS v Senci pozýva 30. júna o 16.00 do
evanj. kostola na slávnostnú akadémiu pri
príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. Program: PROGLAS - umelecké
pásmo študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave, Ženský spevácky zbor MO
MS, slávnostný príhovor prednesie slovenský básnik a podpredseda Spoločnosti sv.
Gorazda Michal Chuda.
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa

Filip Jasenovec, Maxim Yuvraj Singh, Sabina Kovácsová, Emma Matúšová, Karin
Baštová, Matej Dvořák, Róbert Škriputa, Katarína Pilinská, Ema Čepelová,
Richard Belák, Nela Dedičová, Samuel
Javorek, Tomáš Hybský, Tadeáš Focko,
Leonie Marine Rybecká, Rastislav Bielik, Abdelhakim Youcef, Richard Spišák,
Alexandra Hollosyová, Liliana Britvíková,
Filip Hluzák, Filip Smolko
Manželstvo uzatvorili
Nikola Stoláriková - Michael Cook
Valentín Mihaľov – Ivana Molnárová
Vladimír Šipka – Janette Horváthová
Martin Smilka – Veronika Šafáriková
Filip Zúber – Tímea Šichtová
Jozef Polakovič – Lucia Drgoňová
Michal Tlach – Andrea Répásiová
Benedik Schwarc – Dominika Wiesingerová
Rastislav Križan – Iveta Koišová
Miroslav Fulier – Lucia Páleníková
Richard Nyári – Veronika Kosturáková
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Judita Olmerová (75), Pavla Chalúpková
(65), Ladislav Poór (65)
Klub dôchodcov
Imrich Gábris (80), Pavol Lancz (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215 v Senci
Ladislav Frišlovič (60)

Športový deň seniorov
16. mája sa seneckí seniori stretli,
aby si zašportovali. Nadácia Pontis
a nadačný fond Telekom finančne
prispeli, aby sa mohli tí skôr narode-

Navždy nás opustili
Alžbeta Pomšahárová 1932, Ján Lacho
1924, Matej Stankó 1928, Dezider Dömény 1932, František Svitek 1926, Karol Erdélyi 1934, Marian Urbanec 1982, MUDr.
Babiaková Iveta 1958, Štefan Šulák 1947,
Aurélia Saturiová 1931, Vojtech Horváth
1935, Oleg Matiašovič 1958, Ľudmila
Magyaricsová 1937, Mária Zelmanová
1928, Ladislav Madarász 1947
To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, zostal nám
len žiaľ a tiché spomínanie.
18. mája si pripomíname nedožité 60. narodeniny Juraja
Lóczyho, ktorý nás opustil
14. apríla 2009. S láskou spomína manželka, synovia, svokra, vnučky a ostatná
rodina.
1.5.2013 nás opustil vo veku
65 rokov Štefan Šulák. Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za vyprevadenie
manžela, otca, dedka. Smútiaca rodina
Hoci je čas akokoľvek dlhý, nezahojí
ranu, ktorá bolí. Aj keď už nie je medzi
nami, v našich srdciach je
stále s nami. Dňa 13.6.2013
si pripomíname 3. výročie
smrti Jána Dóku. S láskou
naňho spomínajú manželka,
dcéry a vnúčatá.

ní stretnúť, aktívne odpočívať na čerstvom vzduchu a užiť si pekný deň.
Súťažili v behu cez prekážky, hode
granátom alebo v šípkach. Naučili sa
hrať petang. Niektorým začiatočnícke
šťastie tak prialo, že hrali takmer ako
profesionáli. Veľa
športových úspechov im prišiel zapriať primátor Ing.
Karol Kvál, podpredsedníčka BSK
PhDr. Gabriella
Németh a predsedníčka Sociálnej a zdravotnej
komisie MUDr.

Dňa 4.7.2013 bude už 20 rokov, čo nás vo veku 59 rokov
náhle opustil náš otec Vojtech Pudmericky. So smútkom a láskou spomínajú syn
a dcéra.
Už nastal ten čas,
kedy sme Ťa viedeli posledný
raz.
Sú chvíľe,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát denne v duchu spomíname.
Márne Ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať po celý zvyšok života.
Dňa 02. júna sme si pripomenuli
druhé výročie úmrtia Zuzany Harisovej,
ktorá nás opustila vo veku 48 rokov. S
láskou spomína manžel Ľudovít, dcéra
Zuzana s manželom Martinom a dcérou
Rebekou.
Smutný anjel na balkóne nám sedí, neporadí, iba mlčí. Nemá moc nám vrátiť,
čo nám osud 3.5.2013 vzal. Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom, kolegom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našim
milovaným manželom a ocinom Olegom Matiašovičom, ktorý nás vo veku 55
rokov navždy opustil. Olino,
navždy zostaneš v našich
srdciach. Smútiaca rodina.

Emese Dobošová. Ceny družstvám
prišla odovzdať viceprimátorka Helena Nemcová, prednostka MsÚ Ing.
Jarmila Répássyová a zástupkyňa
Slovak Telekom, a.s. Mgr. Silvia Siváková. Tu sú niektoré reakcie seniorov:
„Všetky športové disciplíny nás bavili.
Všetko sme vyskúšali.“
„Pekne nás tu obslúžili, nie sme hladní ani smädní.“
„Najlepší bol hod granátom, to mi išlo
najlepšie.“
„Ďakujeme Mestu Senec, že sa o nás
tak krásne postaralo. Aj počasie ste
objednali veľmi dobré.“
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Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Ing. Dušan Badinský, Monika Škovránková, Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská,
Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Tlač: PROMA, Senec. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia
si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné.
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Radosť spievala pre všetky mamy
Druhá májová nedeľa patrila mamám. Spevácky zbor
Radosť pod vedením Ferka Podolského pripravil pre
všetky mamičky, mamy a maminy krásny koncert so
spevom a tancom. Choreografiu a nácvik spevu a tancov viedli Monika Podolská, Mária Lukácsová a Lucka
Vojtková. Hviezdičkami programu boli najmä najmenšie speváčky Katka Krigovská, Jasmínka Podolská,
Nelka Ližbetin, Mária Dominika Vinczeová a Elenka
Jasenovcová. Aj medzi veľkými spievali, hrali a tancovali mladé talenty. Oratorián Filipa Nériho otec Andrej
Šottník sa prihovoril všetkým mamám a tej svojej priamo v sále dal kvet z lásky. Celý program moderoval
herec Jozef Šimonovič so zamatovým hlasom, ktorý
divákov dojal básňou o „protivnej mame“- takej, ktorá
je v detských očiach niekedy naozaj neznesiteľná, ale
napriek tomu, že je ťažké byť na svoje deti prísna a
dôsledná, vytrvá a vychováva správnych ľudí.
MO

už dvadsiaty rok na Slovensku
Dalkia na Slovensku pôsobí už od
roku 1993, kedy založila svoju prvú filiálku v Senci. V súčasnosti má deväť
pobočiek a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí v rámci celého
Slovenska.

Novinky z Dalkie

S Milošom Valovičom, manažérom centrálneho zásobovania teplom (CZT) sme
sa rozprávali o vykurovacej sezóne
2012/13, ale aj o plánoch a novinkách.
• Aká bola tohtoročná vykurovacia sezóna v porovnaní s predošlou?
Vykurovacia sezóna v roka 2012/13 trvala od 9. októbra 2012 do 19. apríla
2013, čo predstavuje 193 dní. V porovnaní s predchádzajúcou vykurovacou sezónou bola kratšia o 10 dní, ale
chladnejšia ako tá predošlá. Najchladnejšími mesiacmi boli december 2012
a január 2013, nízke teploty sme zaznamenali aj prvej polovici apríla. Najnižšiu priemernú teplotu sme zaznamenali 13. decembra 2012, kedy priemerná denná teplota dosiahla -6,1°C.
Za zmienku stojí, že marec 2013 bol
najchladnejší marec za posledných 10
rokov.

Už 20 rokov

prinášame služby, ktoré vás hrejú.

• Ako je to s novými zákazníkmi? Ponúkate aj iné služby ako dodávka tepla?
Naším cieľom je získavať nových zákazníkov v oblasti dodávok tepla, ale aj
v oblasti správy kotolní. V priebehu minulého roka sa napojil na systém CZT
nový polyfunkčný objekt na námestí
1. mája 7 s novou domovou odovzdávacou stanicou tepla. Rovnako sa tešíme
z toho, že od decembra 2012 zabezpečujeme obsluhu kotolne Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho. Vyhoveli sme
špecifickým požiadavkám školy v tom,
že našu službu odbornej obsluhy kotolne, zabezpečujeme len vo vykurovacom
období. Veríme, že dobrými referenciami so správou kotolní sa na nás časom
obrátia aj iní správcovia a majitelia kotolní, pretože sme spoločnosť, ktorá dokáže ponúknuť najvyššiu pridanú hodnotu
za konkurencieschopnú cenu.
• Pripravujete nejaké novinky?
Radi by sme ponúkli najmä našim odberateľom tepla možnosť výkonu služby
v oblasti drobných údržbárskych prác,
ktorých časový rozsah sa pohybuje
v rozmedzí do 2-3 hodín. Pod drobnými
údržbárskymi prácami rozumieme najmä vodoinštalačné, kúrenárske, zváračské a zámočnícke činnosti. Z našej
skúsenosti cítime, že práve takáto služba v Senci absentuje, pretože zohnať
spoľahlivého údržbára na drobnú prácu
je niekedy heroický výkon.

20 rokov v Senci

„Prínosom Dalkie sú najmä dlhoročné skúsenosti s rozličnými technológiami. Pri modernizácii zariadení sme
často aplikovali už odskúšané, spoľahlivé riešenia. Samozrejme, všetko
je to aj o ľuďoch, Dalkia zamestnáva
vo svojich radoch veľa odborníkov,“
hovorí Igor Kras, ktorý bol pri vytváraní spoločnosti. Dalkia v Senci začínala
pod názvom CGC Termotech, podľa
vzoru svojej materskej spoločnosti,
ktorá sa neskôr premenovala na Dalkiu. V januári 1993 prebrala v Senci
do nájmu uhľovú kotolňu na Boldockej
ulici, ktorá bola v roku 1998 splynofikovaná. „Teraz si už užívam dôchodok, ale v Dalkii som pôsobil 12 rokov.
V Dalkii Senec sme urobili kus práce.
Tak ako v každom menšom meste, aj
tu je možný osobnejší prístup, ktorý
ocení klient aj konečný spotrebiteľ,“
hovorí Ivan Fendek, bývalý riaditeľ seneckej Dalkie. „Ja som do spoločnosti
nastúpil v apríli 1994, pričom s uhoľnými kotlami, ktoré sa vtedy používali,
som mal skúsenosti, keďže som pracoval v spoločnosti, ktorá zabezpečovala ich servis. Zažil som aj plynofikáciu a ďalšiu modernizáciu. Senčania
nás dobre poznajú, lebo sme stále
v teréne. Práca ma baví, vždy sme boli
výborný kolektív,“ dodáva Vladimír
Koch. Pracovníci Dalkie Senec okrem
pôsobenia v tomto meste zabezpečujú aj prevádzku vo Vrbovom.
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Konferencia mladých regionálnych historikov

Taliansko očarilo študentov SŠ s VJM
Študenti Spojenej školy s
VJM boli na päťdňovej exkurzii od 17. do 21. apríla v
Benátkach a v Ríme. Čaro
Mesta zamilovaných a Večného mesta zapôsobil na
stredoškolákov veľmi intenzívne. Mladým cestovateľkám neboli ľahostajní flirtujúci čašníci a cestovatelia
si všímali eleganciu pôvabných talianskych dám.
Vôňa mora, bohatstvo a
vkus historických budov,
zamilované páry popíjajúce šampanské v gondolách, to všetko a ešte niečo

Hnutie hľadačov pokladov
(Kincskeresők) si kladie za
cieľ pozbierať poklady regionálnej histórie a zachovať ich ako dôležitú súčasť
identity obyvateľov obce,
mesta, alebo mikroregiónu.
ZŠ s VJM A. M. Szencziho
v spolupráci s Mestským
múzeom a Spojenou školou s VJM zorganizovala 26.
apríla konferenciu mladých
regionálnych historikov v
Tureckom dome. Žiaci a
študenti spracovali príbeh
povojnového odsunu Récanov do Maďarska, hroby
Kisfaludyovcov,
históriu
seneckého židovstva a synagógy, príbeh Éliásovcov,
vznik seneckej hvezdárne,
minulosť Senca na starých
pohľadniciach, deštrukciu
malomestskej architektúry,

tajomné ich opantalo v Benátkach. Na uliciach Ríma
je všade prítomná veľkolepá história západnej civilizácie. Lateránska bazilika
a Piazza Venezia, Berniniho kolonáda vo Vatikáne a
monumentálne Koloseum
nikoho nenechalo chladným. K tomu všetkému patrilo aj veľa pizze, zmrzliny
a cappuccina, naháňačky
a oddych na pláži, skrátka talianska la dolce vita.
Veronika Gyenge, Spoje- Deň matiek
V seneckej maďarskej komuná škola s VJM
nite bol mesiac máj štedrý
na kultúrne a spoločenské
podujatia. Deň matiek bol
Itália mindenkit levesz a lábáról!
najvýznamnejšou udalosťou
Nem tudni miért, talán az csőket, a Piazza Veneziát.
mesiaca, ktorú už vyše dvadörökös napsütés, vagy a A Colosseum monumentásať rokov tradične oslavujeflörtölő pincérek mosolya, lis méreteivel és lenyűgöme v prvú májovú nedeľu.
esetleg az elbűvölő olasz ző boltíveivel felejthetetlen
V programe účinkovali žianők eleganciája miatt tűnik látvány volt. Vatikánban
tökéletesnek Velence a sze- magasztos érzéssel töltött
relmesek városa és Róma el minket a Bernini oszloaz örök város. Az ötnapos pok által körülölelt tér és a
kirándulásunk során, ápri- kígyózó sorok, melyekben
lis 17-től 21-ig kutattuk Itá- az emberek órákig vártak,
lia titkait, éreztük a tenger hogy bejussanak a múzeuillatát, a hullámok nyugta- mokba. Megkapó az olasz
tó moraját. Velencei hajó- vendégszeretetet is. Renutunk során megirigyelhet- geteg pizza, cappuccino
tük a gondolákban utazó, és fagyi után kockás terítős
pezsgőt kortyolgató páro- asztalnál is ebédelhettünk, Anyák napja
kat. A város legszűkebb ut- hempereghettünk a tengerMájus első vasárnapján
cáit járva megcsodálhattuk parton, egyszóval megíza szenci magyar közösa gyönyörű, régi házakat, lelhettük, milyen is az igazi
ség színvonalas műsor
melyeket a tavasz eljöttét olasz, la dolce vita, azaz
keretében
köszöntötte
jelezve, tulipánok ékesítet- édes élet.
az óvodások, alapiskotek. Róma történelmi utcáit Gyenge Veronika, a szenlások,
középiskolások,
Közös
Igazgatású
járva megcsodáltuk a late- ci
a férfikar és a Bertók
ráni bazilikát, a szent lép- MTNY Iskola
zenekar
közreműködé-

životný príbeh seneckého
fotografa Francoisa Kollára, ktorý svojím umením
dobyl Paríž. Porotcovia
Mária Szanyi, Margit Polák,
László Bukovszky, Árpád
Korpás a Gábor Strešňák
hodnotili kvalitne spracované prezentácie. Práce od
Ágnes Minárik, Evelin Tomovics, Dávida Neszméryho - Dávida Mészárosa,
Réku Szőcsa, Trisztána
Szkuráka, Katalin Csikmák
- Andrey Fülöp, Emmy Rovensky, Jánosa Németha,
Dániela Macsiczu, Nicoly
Kovács a Mátyása Gilberta
budú publikované v zborníku a dve z nich postúpia na
dunajskostredskú celoslovenskú prehliadku mladých
regionálnych
historikov.
VCs

ci MŠ, ZŠ a Spojenej školy
A. M. Szencziho, mužský
spevácky zbor, ako aj hudobná skupina Bertókovcov. Mamičky, babičky a
prababičky strávili krásne nedeľné popoludnie
v Mestskom kultúrnom stredisku.
Rezső Duray

Foto: Gábor Agárdy

sével az édesanyákat,
nagymamákat. Már több
mint húsz éve fontosnak
tartjuk megemlékezni róluk, köszönteni Őket, és
meghívni egy közösen eltöltött, kellemes vasárnap
délutánra. Rezső Duray
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Kincskeresők helytörténeti konferenciája

Mintegy tíz éve indult a regionális értékeket felkutató diákok, a Kincskeresők
mozgalma. Alap- és középiskolás gyerekek föltérképezik és földolgozzák
lakóhelyük népszokásait, helytörténeti
emlékeit, amelyeket identitásuk fontos
részeként őriznek és adnak tovább.
Idén a Szenczi Molnár Albert Alapiskola szervezte meg a helytörténeti diákkonferenciát április 26-án a városi múzeummal és a Közös Igazgatású MTNY
Iskolával együttműködve a Török-házban. A zsűri tagjai Szanyi Mária, Polák
Margit, Bukovszky László, Korpás Árpád és Strešňák Gábor voltak. A diák
helytörténészek feldolgozták a rétei
kitelepítéseket, a szenci zsidóság és
a zsinagóga történetét, az 1989-es
városrombolást, az Éliás-sarok történetét, a Kisfaludy-sírokat, a szenci

csillagvizsgálót, történelmi képeslapokat mutattak be, valamint egy híres
szenci fotográfus, Francois Kollár életútját, aki Jean Cocteaut és Edith Piafot
is fényképezte. A zsűri Minárik Ágnes,
Tomovics Evelin, Neszméry Dávid Mészáros Dávid, Szőcs Réka, Szkurák
Trisztán, Csikmák Katalin - Fülöp Andrea, Rovensky Emma, Németh János,
Macsicza Dániel, Kovács Nicol és Gilbert Mátyás pályamunkáit értékelte,
amelyek az év végéig nyomtatásban is
megjelennek. A készülő kiadványt Korpás Árpád lektorálja. Két pályamunka
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége szervezésében megrendezésre kerülő dunaszerdahelyi Országos Kincskereső Diákkonferencián
képviseli majd a szenci helytörténész
Kincskeresőket.
VCs

Szilárd és konok
Édes, szent jövő, álmaink célja,
ezer gát ellen hiterő, segély,
szárnya a létnek, tűzpiros virág
szívünk mezején, áldot hajnalon,
remény a köbön, hit a legszentebb,
kincs, mely nem arany, nem földi gyémánt,
gőgre nem nevel, büszke ő sosem!
nem a bűnös dac, magyarul posvány,
igazak szívén a szent hiterő!
rémálmok percén szűzi ébredés,
igazak lelke, nem farizeus!
nagy sereget gyűjt, áldón toboroz
ifjút és éltest, vonz, jövőnek gyűjt,
áldott piros láng, vezet cél felé,
itt honi földön, másutt szerteszét,
mert érzi, tudja ég küldötte ő,
küldetés hona világon mindig,
ősi korparancs! Tízparancsolat!
tudni, látni kell – az útja erő!
szilárd és konok, egyedüli út,
ha térdig kopik lábad mindkettő,
akkor is utad, tündéri jövő,
lépni csak rajta, más választás NINCS!
égben és földön a lelkünk mondja,
silány koldushit, még csak tarisznyáz?
a szem, a drága, mért nem lát tisztán?
mérthajt ott fejet, hol süpped a föld?
de én hirdetem: a jövő mienk!
és követői, kik tisztán élnek,
képmutatók még tetszelegnek itt,
de a sors, jövő, mint nyári zápor:
elsöpri bátran szennyet és a port!
Mgr. Katona Roland

Aranysávosak lettünk

Sme v zlatom pásme

Csapatunk, Pitypalatty (Bertok Miklós, Csemez Andrea, Filakovský Alexandra,
Mikóczi Dominika, Minárik
Ágnes, Nagy György, Nagy
Izabella, Neszméry Előd),
2013. április 26-án Rimaszombatban a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny országos fordulóján, a lírai színpad kategóriában, kapott esélyt arra,
hogy bemutassa, mi lakozik
bennünk. Weöres Sándor
verseiből összeállított Évszakok váltakozása című

Náš súbor Pitypalatty
(M. Bertok, A. Csemezová, A. Filakovská, D. Mikócziová, Á. Mináriková,
J. Nagy, I. Nagyová, E.
Neszméry) dostal šancu
26. apríla 2013 v Rimavskej Sobote dokázať, čo
v nás je na celoslovenskom kole súťaže Mihálya Tompu v prednese
prózy a poézie v kategórii poézia na divadelných
doskách. Predviedli sme
našu kompozíciu pod
názvom Striedanie roč-

kompozíciónkat adtuk elő.
Úgy éreztük, jók voltunk,
mégis alig akartuk elhinni,
hogy mi aranysávosak lettünk, országos harmadikok.
Az öröm óriási volt. Nagy
Gyuri szerepelt a vers kategóriában is, ő bronz sávos
lett. Köszönettel tartozunk
Bárdos Ágnesnek, Pomichal Máriának és Pongrácz
Flóra tanárnőnek, akik felkészítettek a versenyre.
Csemez A., Filakovský A.
a szenci Közös Igazgatású
MTNy Iskola tanulói
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ných období. Z výsledku
sme mali obrovskú radosť. Dostali sme sa do
zlatého pásma a získali
sme tretie miesto. Juraj
Nagy súťažil aj v prednese básne, dostal sa
do bronzového pásma.
Poďakovanie patrí Ágnes
Bárdos, Márii Pomichal a
pani učiteľke Flóre Pongrácz, ktoré nás pripravili
na súťaž.
A. Csemezová, A. Filakovská, študentky Spojenej školy s VJM
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Senecká korčuľa má víťazov

Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A. M. Szenciho 19.6. o 18.00

Téma: VLST - nový ďalekohľad v Senci

Prednáša: Jaroslav Šimon,
technický pracovník FMFI UK v Bratislave - Astronomické a
geofyzikálne observatórium v Modre. Prevádzkovateľ seneckej hvezdárne a člen združenia SOLAR Hvezdáreň Senec.

Dieťa chce, len nevie ako

Už od rána sa v sobotu 11.
mája schádzali korčuliari
na južnej strane Slnečných
jazier. Zo zaregistrovaných
177 účastníkov bolo 107
žien a 70 mužov. Okrem
súťažiacich sa tejto správnej súťaže pred začiatkom
letnej sezóny zúčastnil aj
hojný počet divákov, ktorí
si pochutili na výbornom
guláši, stretli svojich kamarátov a známych a deťom
dopriali športovú zábavu
na čerstvom vzduchu. A
kto bude počas letnej sezóny kraľovať seneckým
korčuliarom? Tu sú víťazi:
Výsledky veľký okruh:
Mladší juniori chlapci
1. Martin Kováčik
2. Martin Korčák
3. Nicolas Mucska
Mladšie juniorky dievčatá
1. Sarah Gabalcová
2. Lenka Novotná
3. Viktória Keglevits
Starší juniori chlapci
1. Martin Kučerák
2. Peter Bakuš
3. Kristián Klaučo
Staršie juniorky dievčatá
1. Stela Tvrdá
2. Dominika Debnárová
3. Nina Vrábelová
Dospeláci muži mladší
1. Rastislav Bagi
2. Matej Chalupka
3. Martin Debnár

Dospeláčky ženy mladšie
1. Daniela Hrčková
2. Petra Kiššová
3. Andrea Šlosárová
Dospeláci muži starší
1. Rado Mazúch
2. Patrik Ollé
3. Peter Sivák
Dospeláčky ženy staršie
1. Janka Gajdová
2. Ivana Remenárová
Seniori muži 61 rokov a
viac
1. Milan Debnár
2. Ján Šebo
Rodič s kočíkom:
1. Magdaléna Škútová
2. Lucia Palková
3. Tomáš Buday
Súťažiaci s veľkými kolieskami:
1. Peter Ambrus
2. Dušan Čičmanec
3. Marian Miškovič
Výsledky stredný okruh:
Mladší žiaci:
1. Simon Šlosár
2. Peter Šuplata
3. Adam Morvay
Mladšie žiačky:
1. Tereza Kučárová
2. Rebeka Némethová
3. Michaela Domotorová
Výsledky malý okruh
Najmenšie deti vo veku 2-6
rokov:
1. Roderik Rybár
2. Michaela Mocková
3. Oliver Oboňa

V Senci už funguje štrnáste Študijné centrum BASIC na
Slovensku, v ktorom pomáhajú deťom rýchlejšie a plynulejšie čítať, písať, porozumieť gramatike a školskému
učivu. Používajú jednoduchú a zároveň efektívnu učebnú
metódu, ktorá rozpoznáva 3 prekážky v učení. Pri prvej
sa dieťa môže sťažovať na bolesť hlavy či brucha. Druhá
spôsobuje, že dieťa je zmätené, napríklad listuje v knihe a
tretia mu prekáža v sústredení. Výsledkom sú dlhé hodiny
učenia, zlé známky a poznámky v žiackej knižke. Učiteľky
v BASIC-u vedia rozpoznať a zvládať reakcie na prekážky
v učení a tým dosiahnu u detí kratšiu prípravu do školy,
lepšie výsledky, zvýšia sebaistotu a samostatnosť. Študijné centrum BASIC v Senci na Robotníckej ulici poskytuje
bezplatnú konzultáciu pre všetkých, bez rozdielu veku.

Microligu vyhrali všetci

V nedeľu 19. mája súťažili na juhu Slnečných jazier najmenší basketbalisti (2002-2004) na Turnaji
MICROLIGY
2012/2013.
Spomedzi družstiev BBC
Galanta, GABBO Senec,
Karlovka, Stará Turá, Inter
a Sereď nehľadali víťaza.
Zvíťazili všetci, aby získali
motiváciu k ďalším športovým výkonom. Microliga sa
začala v septembri, družstvá bolovali každý mesiac
na turnajoch v zúčastnených mestách. Za senecké
GABBO sa microligy zúčastnilo 17 chlapcov. Sú to

deti zo všetkých seneckých
škôl. Niektorí hrali aj oblastné súťaže organzované
Slovenskou basketbalovou
asociáciou. Pre iných to
boli prvé kroky do basketbalového sveta. Z družstiev
vyberú najlepších jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na zahraničných turnajoch. Zo Senca
by v tomto výbere mali byť
štyria
najtalentovanejší
hráči. Ďakujeme rodičom,
ktorí sa zúčastnili turnajov
a pomáhajú pri organizácii
microligy a majstrovských
súťaží.
MO
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Daj LIKE športu v Senci!

ŠPORT

15

OKRES SENEC a jeho PRIATELIA

Do telocvične ZŠ Mlynskej sa podarilo prilákať svetových,
seneckých športovcov: Luciu Debnárovú – armwrestling,
Zuzanu Kamasovú – golf, Katarínu Tučnovičovú – hádzaná, Tibora Labudu – taekwon-do a moderátora Gergora
Mareša z RTVS na podujatie „Daj LIKE športu v Senci“. Pointou podujatia je dodať chuť deťom do športovania, alebo
aspoň k tomu, aby sa stali aktívnymi fanúšikmi športu. Aby
sa podelili so športovými zážitkami na sociálnych sieťach.
Zopár odvážnych detí si zmeralo sily so športovkyňami,
za čo boli odmenené okrem slávy aj menším darčekom
od športovcov a partnerov podujatia. Daj LIKE športu
v Senci bol odštartovaný a odteraz už žije vlastným životom
na športoviskách a na sociálnych sieťach.
VCs ŠK SFM Senec 13. - 15. júna 2013 usporiada 15. ročník
medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja detí
od 6 do 15 rokov. Medzinárodného turnaja pod názvom
FMS vysadila stromčeky
OKRES SENEC a jeho PRIATELIA sa zúčastní 92 družZačiatkom roka prišla Mlynskej. Za každé muž- stiev. 25 zo zahraničia (Srbsko, Česko, Maďarsko, Poľsko)
sťažnosť na Futbalovú mi- stvo boli vysadené 2 tuje a 67 zo Slovenska. Organizátori privítajú 1840 aktívnych
niligu Senca o hluku po- a ďalšie 3 za vedenie a or- hráčov zo 43 klubov, mladých futbalistov, ich trénerov
čas zápasov z ihriska ZŠ ganizátorov. Ďalej plánuje a vedúcich mužstiev. Je výzvou zvládnuť priebeh 244 záMlynskej. Vedenie FMS FMS osadiť sito za bránou pasov, ale usporiadatelia sa spoliehajú na disciplinovazorganizovalo stretnutie pri rodinných domoch nosť, zmysel pre fair play, elán a nadšenie zúčastnených.
so zástupcami zaintere- a postaviť menšiu tribúnu. Poďakovanie patrí rodičom za ich iniciatívu, všetkým sponsovaných, aby sťažnosť Vďaka patrí všetkým, ktorí zorom, primátorovi mesta Senec, ako aj starostom obcí
vyriešili. Dohodli sa, že prispeli finančne, či svojou a predsedom ŠK z okresu Senec, prednostovi Obvodného
vedenie ligy, hráči a fa- účasťou, vedeniu ZŠ Mlyn- úradu v Senci, generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi
núšikovia FMS vysadia skej a obyvateľom domov ÚLK, predsedovi BFZ za podporu podujatia, ktorého sa
23 tují pri plote ihriska ZŠ pri ihrisku.
zúčastní 1 840 detí.

Pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Senca sa uskutoční
BEH OSLOBODENIA MESTA SENEC
(beh žiakov ZŠ, SOŠ a 8. ročníka GAB)
5. júna 2013 o 9.30
na ZŠ J. G. Tajovského.
Príďte i vy podporiť našu mládež!
ZO SZPB SENEC
Vyžrebovaní výhercovia
V súťaži z májového čísla Senčana členovia
Redakčnej rady vyžrebovali troch výhercov,
ktorí získavajú poukaz na cvičenie v športovom
klube Mrs. Sporty: Ľubica Gemerská, Magda
Macichová a Jana Madzová. Blahoželáme!

Čistenie vôd
Slnečných jazier

Dátum konania: 22. 6. 2013 - sobota
Organizátor: Piccard Senec
Akciu pomáhajú zabezpečiť:
Správa cestovného ruchu Senec
Slovenský rybársky zväz Senec

Môj život sa úplne zmenil.

„Predtým som sa odmeňovala jedlom alebo sedením na gauči –
dnes je to cvičenie v Mrs.Sporty!“
Výhra na plnej čiare: Nedávno som
oslávila štyridsiatku a zdravým spôsobom zhodila 25 kíl. „Za to sa musím poďakovať Mrs.Sporty,“ nadšene hovorí aktívna fyzioterapeutka.
„Kombinácia športu a vyváženej
stravy sa u mňa účinkovala dokonale!“
„Najprv som bola skeptická,
ale keď mi moja teta, ktorá
už vtedy bola členkou Mrs.
Sporty, povedala o špeciálnej akcii, bola som zvedavá
o čo ide,“ spomína si Eva.
Začala som pravidelne trénovať a rýchlo som spozorovala, ako sa moje telo
mení k lepšiemu. S každým
zhodeným
kilogramom
sami nálada zlepšovala a
napokon prišiel prelom: „O
25 kíl menej, lepšie zdravotné
výsledky a už žiadne ťažkosti s
kolenami,“ hovorí Eva o svojom osobnom triumfe.
V Mrs.Sporty sa metabolizmus rýchlo dostane do
otáčok.
Ideálnou kombináciou posil-

ňovacieho a kondičného tréningu v optimálnej záťažovej oblasti spaľujete tuky v Mrs.
Sporty už od 1. minúty. Váš tréner vás v tom
individuálne podporí.
Odštartujte teraz Váš osobný úspešný príbeh:
Tie najrozhodnejšie môžu teraz začať
s poukazom v hodnote 60 EUR
na štarovací poplatok!
Ten sa postará nielen o
dobrú náladu v peňaženke, ale aj na Vašich
bokoch.
Rezervujte si teraz Váš
skúšobný tréning:
123 – 12345679
Tím Mrs.Sporty sa na Vás teší:

Eva (40) schudla 25 kíl a dnes
žije aktívnym a zdravším
životom.

Mrs.Sporty vzorový klub
Mrs. Sporty klub 527
Musterstraße
1
Pribinova 13
12345
90301Musterstadt
Senec
Tel.:
123 594
– 12345678
tel.: 0902
404
www.mrssporty.com
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Majster Slovenska mestským policajtom
Norbert Banko je príslušníkom seneckej Mestskej polície, ktorý chtiac-nechtiac
vzbudzuje rešpekt, pretože
jeho mohutné svalstvo sa
nedá zamaskovať žiadnym
zvrškom. Zatiaľ málokto
o ňom vie, že je úspešným aktívnym športovcom.
Norbert sa venuje silovým
športom už od svojich 17
rokov. Súťažiť začal v silovej špecializácii Strongman
(Silný muž), ale výrazné
úspechy sa dostavili, až
keď sa preorientoval na silový trojboj. Benchpress,
čiže tlak na lavičke, je jeho
obľúbenou disciplínou, v
ktorej skutočne vyniká.
Slovenská asociácia silového trojboja zorganizovala
27. a 28. apríla Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v tlaku na lavičke v Košiciach, kde Norbert Banko
dosiahol svoj doteraz naj-

Akčný deň detí
Klub potápačov Piccard
Senec v spolupráci s Airsoftovým športovým klubom Prielom Senec, za
podpory Mesta Senec
a Správy cestovného ruchu Senec usporadúva už
siedmy ročník úspešného
podujatia pre verejnosť
a najmä deti Akčný Medzinárodný
Deň
detí,
na ktorom si môžu deti
okrem tradičnej techniky
a aktivít záchranných a
ozbrojených zborov SR
pozrieť aj v tomto roku
zaujímavosti, užiť atrakcie
a prežiť príjemný deň na
jazerách. Do programu sa
zapojí asi 200 členov rôznych zložiek a dobrovoľníkov. Malých aj veľkých
návštevníkov zaujme celodenná ukážka modelárov s ich rádiom ovlá-

danými modelmi kamiónov, ktorí sa predstavia
v Senci po prvýkrát. Popri hlavných ukážkach je
pripravené pre deti množstvo atrakcií a zábavy.
K tradičnému programu priraďme vynikajúcu
hudbu v podaní DJ Roba
Matejku. Veríme, že všetci
väčší aj menší návštevníci
si tento deň užijú.
Organizátori žiadajú divákov, aby vzhľadom
k povahe akčných ukážok dodržiavali všetky
ich pokyny a zdržiavali sa výlučne vo vyhradenom priestore. Zároveň žiadajú rodičov,
aby brali na vedomie
fakt, že pri jednotlivých
ukážkach prichádza aj
k hlučným zvukovým
efektom.

väčší športový úspech. Stal
sa absolútnym majstrom
Slovenska vo svojej vekovej
kategórii.
Vzápätí vyhral
aj súťaž o Pohár Slovenska a Maďarska, ktorá sa
uskutočnila 11. a 12. mája
v Zemnom. Norbert, na
rozdiel od súperov, ktorých
hravo porazil, zatiaľ nemá
sponzora. Trénuje s priateľmi v posilňovni vo svojom
dome. Vyššie méty sú však
už finančne oveľa náročnejšie. Pripravuje sa na majstrovstvá Európy v Nemecku, ktoré budú v auguste a
hneď nato na majstrovstvá
sveta v septembri v Maďarsku. Psychickú podporu
našťastie nepostráda. Podporuje ho priateľka, rodičia,
kamaráti a aj šéf - náčelník
seneckej Mestskej polície
Ľuboš Hlaváč. Práca mestského policajta mu sedí ako
ušitá. Foto: Róbert Blacha

