Senecké leto odštartovalo letnú sezónu veľkolepým ohňostrojom
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Letná sezóna je otvorená!
15. júna sme na Slnečných
jazerách otvorili letnú turistickú sezónu. Aj v tomto
roku padol rekord. Podľa
počtu predaných lístkov
vieme, že na Senecké leto
prišlo viac ako 22 500 návštevníkov. Bohatý program
na hlavnom pódiu, v ktorom
sa najväčšiemu diváckemu
úspechu tešili najmä Horkýže Slíže, Majk Spirit, Martin Harich, Peter Bič Projekt, Vidiek a Iné Kafe, dopĺňalo množstvo sprievodných atrakcií – maľovanie

na tvár, kolotoče, silácka
súťaž, nafukovacie ihrisko a mnohé iné. Na malom pódiu si deti pozreli
divadielka a zatancovali
s maskotom. Deti potešili aj
tradičné maskoty – senecké slniečko a vodník, ale
aj červené jabĺčka. Vrcholom programu bol nádherný ohňostroj, na ktorý
si počkalo aj mnoho detí.
Moderátor programu Ďuro
Turis zostal so Senčanmi
až do 4.00 na Oldies party
Rádia Viva.
MO

Foto: Marek Vincze

Veľký letný karneval s Mutkom
17. ročník seneckého letného karnevalu bol pestrý
a odvážny. Našťastie správna dávka recesie a exhibicionizmu Senčanom nechýba,
a tak školáci, ale aj mnohí „dospeláci“ siahli pri vymýšľaní
masiek až na dno svojich tvorivých schopností.
Pre školákov je 28. jún aj
ukončením školského roka.
Osláviť to veľkolepým karnevalom sa nedá inde, len
v Senci. Na malom pódiu sa
striedali programy školákov
a profesionálnych umelcov.

Primátor mesta Karol Kvál
odovzdal kľúče od mesta
Kráľovi karnevalu a tým bol
v meste nastolený karnevalový režim, ktorý nestrpel
vážnosť, zádumčivosť, ani
akékoľvek iné formy neveselého správania sa. Karnevalový sprievod sa pohol
spred MsKS na Slnečné jazerá, kde boli vyhlásení aj
víťazi súťaže o titul najkrajšej
masky a víťazné meno „Mutko“ pre seneckého mamuta,
o čom rozhodli Senčania
hlasovaním.
VCs

Foto: Csaba Vysztavel
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Senecké leto a Veľký letný karneval 2013

Ako si vybaviť trvalý alebo prechodný pobyt?
Miesto, začiatok a skončenie pobytu
v SR sa hlási na evidencii obyvateľstva na Mestskom úrade.
Pri hlásení pobytu treba predložiť:
• platný občiansky preukaz, alebo
potvrdenie o občianskom preukaze.
Občan, ktorý žil dlhodobo v zahraničí a nemá občiansky preukaz, predkladá platný cestovný pas SR, alebo
osvedčenie o štátnom občianstve
SR.
• originál rodného listu
• originál listu vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Ak nie je
vlastníkom, predkladá list vlastníctva
a písomné potvrdenie o súhlase s pri-

hlásením na pobyt od všetkých vlastníkov s overenými podpismi na matrike alebo u notára. Vlastníci s listom
vlastníctva a občianskym preukazom
môžu prísť na evidenciu obyvateľstva,
kde podpismi na prihlasovacom lístku
potvrdia súhlas s prihlásením na pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník
prihlasuje svojho manžela, manželku
alebo maloleté dieťa.
• originály dokladov, ktoré si chce občan zapísať do evidencie a OP napr.:
diplom, sobášny list, rozhodnutie
o zmene priezviska, mena, rozvode.
Pobyt pre rodinu môže vybaviť člen

rodiny, alebo iná osoba žijúca v domácnosti a predkladá uvedené doklady pre všetkých prihlasovaných
občanov.
Občan je pri hlásení pobytu povinný
vyplniť a podpísať prihlasovací lístok
na pobyt. Na žiadosť občana sa vydáva potvrdenie o pobyte, za ktoré sa platí správny poplatok 5 EUR.
Po prihlásení na trvalý pobyt, alebo
po zmene niektorého z údajov, je
občan povinný vybaviť si nový občiansky preukaz do 15 dní. Cudzí štátny občan sa prihlasuje
k pobytu na Hraničnej a cudzineckej
polícii: Hrobákova 44, Bratislava.
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Mestské zastupiteľstvo
Na júnovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
sa prejednávalo 44 bodov
programu. Niektoré sa týkali letnej sezóny. Návštevníci Slnečných jazier sa
môžu po rozhodnutí poslancov MsZ tešiť na nové
športovisko pre mamičky s
deťmi na severe a na minigolfové ihrisko na juhu. Poslanci podporili prevádzkovateľov pohostinských
služieb v areáli jazier a predĺžili prevádzkovú dobu
o jednu hodinu od nedele do štvrtka. Prevádzky
môžu byť počas sezóny,
teda od 15. júna do 15. septembra, otvorené do 1.00.
Cieľom tejto úpravy je vyjsť
v ústrety hosťom prevádzok, ale aj občanom Senca, aby sa turisti zabavili
na jazerách a nepresúvali
sa počas noci (často aj
hlučne) naším mestom.
Poslanci schválili Výročnú správu Mesta Senec
za rok 2012, Návrh na
zmenu rozpočtu a Príspevok do peňažného
účelového fondu ŠK SFM
Senec na rok 2013. Z dôvodu zvýšenia cien potravín podporili zvýšenie
stravného v ZŠ a MŠ od
1.9.2013. Rozdiel v cenách
je 6 až 7 centov na deň.
Zmeny nastali aj v príspevkoch Zboru pre občianske
záležitosti na vykonávanie obradov a slávností
na území Mesta Senec.
Hlavný kontrolór Ing. Ján
Winkler informoval o kontrolách a pláne ďalších
kontrol. Náčelník MsP podal správu o činnosti Mestskej polície Senec za prvý
štvrťrok 2013. Na jej základe sa Mesto bude zaoberať
napríklad problematikou
kamerového systému, ktorý podľa skúseností Mestskej polície neslúži podľa

ich potrieb. Gašpar Józan
vyjadril potrebu navrhnúť
riešenie zabezpečenia cintorína. Dušan Badinský
vyzdvihol preventívnu činnosť Mestskej polície, ktorá organizuje prednášky
na základných školách.
Zmeny nastali vo funkcii
Kronikára mesta Senec.
Mgr. Božena Venerčanová
sa vzdala funkcie a vystriedal ju Mgr. Gábor Strešňák,
riaditeľ Mestského múzea.
Z návrhov na mestské
ocenenia poslanci schválili
Čestné
občianstvo
in memoriam pre Mateja
Stanka, Cenu mesta získa
Mgr. Helena Čajková, Ing.
Alexander Matlák, Ing. Ján
Tkáč, Ľuboš Žilinec, Lucia
Debnárová, Cenu primátora: Eva Casanova, Ildikó
Madarászová, Seréna Jasaňová, Mgr. Mikuláš Végh,
Mgr. Art. Zdeněk Macháček. Podľa očakávania
sa búrlivo diskutovalo
o počte volebných obvodov v Senci pre voľby
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať v roku 2014. Spomedzi dvoch návrhov (2
a 5 volebných obvodov)
MsZ rozhodlo, že budú
dva volebné obvody. Ďalšie body programu riešili
prenájmy pozemkov (najmä letných terás), vecné bremená, odkúpenia
a odpredaje nehnuteľností.
Poslanec Bittner požiadal
o prehodnotenie stanoviska k výzve na vrátenie
dotácie Strednej odbornej školy. SOŠ si nesplnila
povinnosť a nezúčtovala
Mestu dotáciu v stanovenom termíne. Mestské
zastupiteľstvo
nemohlo
vyhovieť tejto požiadavke,
pretože by tak porušilo
Všeobecne záväzné nariadenie.
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PREPRAVNÁ SLUŽBA
Ste handicapovaný alebo dôchodca? Nemáte sa
ako dostať k lekárovi? Zavolajte si Sociálny taxík:
02/20205 122 alebo 02/20205 145
A čo škôlky?
V bode „rôzne“ sa rozprúdila vášnivá debata o petícii
za navýšenie kapacít materských škôl Mesta Senec
od školského roku 2013/2014
minimálne o 100 miest. Táto
aktivita vznikla ako reakcia
na 158 neprijatých detí do
materských škôl. Primátor
zhrnul aktivity Mesta a Mestského zastupiteľstva od roku
2008, odkedy Mesto vytváralo ďalšie a ďalšie miesta
v materských školách.
2009 - 35 nových miest
na MŠ Kollárova
2009 - 22 miest na MŠ Kysucká
2010 - 44 miest na MŠ Kollárova
2012 - 13-17 miest v MŠ v
Blatnom a 20 miest v MŠ s
vyučovacím jazykom maďarským
2013 - v septembri bude do
novej prístavby na MŠ Kysucká prijatých ďalších 36 detí a
do MŠ v Hurbanovej Vsi ďalších 20 seneckých detí.
V roku 2014 je na pláne nadstavba MŠ Košická z eurofondov, kde by mali vzniknúť
dve triedy.
Od roku 2008 vzniklo okolo
140 nových miest v materských školách a do septembra ich bude o 56 viac.

Mimo nákladov na nové
miesta Mesto Senec vynaložilo značné prostriedky
na rekonštrukciu a revitalizáciu seneckých materských
škôl.
Nedostatok miest pre deti,
ktoré splnili podmienky však
vznikol najmä pre povinnosť
znížiť počet detí v triedach.
Ak by zákonom 245/2008
stanovená norma nebola
natoľko prísna, takmer všetky zo zostávajúcich 102 neumiestnených detí by bolo
možné prijať. Senec však nie
je jediným miestom s nedostatkom miest. Pre porovnanie, v Pezinku nebolo prijatých 130 detí.
Mesto Senec návrh petičného výboru prejednalo na stretnutí s petičným výborom už
pred zasadnutím MsZ. Mesto
návrh zamietlo z dôvodu,
že do 1. septembra ani do
1. januára by nebolo možné
zrealizovať navrhovaný projekt Flexi škôlok. Nezávislí
poslanci a klub SMK oznámili, že pripravili vlastný návrh na riešenie nedostatku
miest v materských školách,
ktorý sľúbili odprezentovať
na najbližšom zasadnutí MsZ v septembri. MO

Milí čitatelia Senčania,
redakcia a Redakčná rada Mestských novín Senčan sa snaží využívať priestor týchto stránok tak, aby ste sa dozvedeli
čo najviac informácií, ktoré sú zo Senca alebo sa ho týkajú.
Píšeme o dianí v meste, o novinkách z Mestského úradu a
Mestského zastupiteľstva, o kultúrnych, športových a spoločenských aktualitách, na ktoré vás chceme pozvať alebo
ktoré sa už udiali. Mesto Senec je bohaté na množstvo aktivít.
Každý mesiac by sme vedeli naplniť väčší priestor ako máme
k dispozícii. Rozhodli sme sa preto viac využívať webovú
stránku Mesta Senec www.senec.sk, aby sme dali priestor
aj článkom, ktoré sa nezmestia do jednotlivých vydaní novín.
Chceme, aby ste sa mohli dočítať viac informácií a mohli pozrieť viac fotografií k udalostiam. Na www.senec.sk sú články uverejnené na úvodnej stránke pod názvom „Stalo sa“.
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Predstavujeme detské ihriská v Senci
Detské ihrisko na Salámke, blízko Inoveckej, Žitavskej a Považskej ulice,
bolo postavené v roku
2011. Svojou koncepciou,
kvalitou herných prvkov
a ich skladbou naznačuje,
akým smerom povedie revitalizácia a rekonštrukcia
seneckých detských ihrísk. Všetky osadené herné prvky spĺňajú platné
normy. Kvalitu použitých
materiálov ťažko skúša
dennodenne náročná prevádzka ihriska, pričom herné prvky sú aj po dvoch
rokoch ako nové. Z novej
koncepcie detských ihrísk
chýba pieskovisko, pretože
na verejnom priestranstve
nie je možné zabezpečiť do-

držanie hygienických predpisov napriek tomu, že majitelia domácich zvierat sú
čoraz disciplinovanejší.
V rámci prebiehajúcej revitalizácie detských ihrísk
bude mesto postupne rušiť staré pieskoviská. Ak je
na niektorom z ihrísk piesok, ide len o dopadovú
plochu. Udržať zdravé
podmienky pieskoviska je
možné len vtedy, ak pôjde
o uzatvárateľné pieskovisko. Oddelenie verejnej
zelene, čistenia a údržby
mesta Senec považuje
za svoju prioritu vytvoriť a udržať také verejné
priestranstvá, ktoré sú priateľské a vhodné pre matky
s deťmi a mládež.
VCs

Nový vestibul MsKS
Mestské kultúrne stredisko
rokmi postupne prechádza
celkovou rekonštrukciou.
Novovybudované druhé
poschodie – Labyrint, obnovená kinosála s novými
kreslami, zvuk Dolby Surround, premena Amfiteátra

na Park oddychu... A teraz
už aj vynovený vestibul.
MsKS sa teší nielen novinkám v dizajne budovy, ale
aj filmovým novinkám, ktoré sa už od júna premietajú
v amfiteátri a majú rekordnú návštevnosť.
MO

Čaká sa na výzvu
Počas župného štvrtka navštívil predseda BSK Pavol
Frešo a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh
seneckú synagógu, ktorú chce BSK zrekonštruovať z nórskych fondov.
Navštívili aj obce Reca
a Hrubý Šúr, kde kraj prostredníctvom dotácií prispel
na rekonštrukciu kostola a školy. Bratislavská

Poslanci BSK stopli športovú halu
Poslanci krajského zastupiteľstva dnes rokovali
o zámere vybudovať novú
športovú halu pri Gymnáziu Antona Bernoláka
v Senci. Návrh sa nestretol
s dostatočnou podporou
poslancov za SMER-SD.
„Je mi veľmi ľúto, že poslanci návrh nepodporili
a tým v podstate bránia rozvoju športu v kraji. V Senci
mohla vyrásť nová športová hala, takto budú musieť
senecké deti opäť čakať,“

povedala podpredsedníčka
Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
Mestu Senec chýba športová hala. Bratislavský samosprávny kraj mu mohol pomôcť prenájmom
pozemku
pri
Gymnáziu Antona Bernoláka,
na ktorom by vyrástla
nová kotolňa pre školu.
Materiál bude predložený na opätovné schválenie na septembrové krajské zastupiteľstvo. BSK

župa chce získať peniaze
na komplexnú obnovu seneckej synagógy z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru. Investičný zámer
by mohli zrealizovať v období 2014/2015. Výzva sa
očakáva na jeseň. Predpokladané náklady na obnovu synagógy sa odhadujú
na 1,8 milióna eur.
BSK
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Mesto Senec a Mestské noviny
Senčan v spolupráci so spoločnosťou Plantago vyhlasujú súťaž
o najkrajší balkón a predzáhradku.
Ako sa zapojiť?
Pošlite minimálne jednu fotografiu vášho balkóna alebo predzáhradky na sencan@senec.sk
do 10. augusta 2013.
Čo môžete vyhrať?
Víťazi v obch kategóriách získajú
rastliny od spoločnosti Plantago
v hodnote 100 eur podľa vlastného
výberu.
Čo sa bude hodnotiť?
Samostatne sa budú hodnotiť balkóny a samostatne predzáhradky.
Čierny Peter
Špeciálnou kategóriou je „Čierny
Peter“, ktorého získa majiteľ najškaredšieho balkóna alebo predzáhradky. Do tejto kategórie môžete nominovať spoluobčanov, ktorí
sa o svoje okolie nestarajú. Majiteľ
„Čierneho Petra“ získa knižku, kde
sa dozvie, ako sa starať o záhradu.

inzercia

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku

Predám posteľ s úložným priestorom.
Čelo je s osvetlením na oboch stranách +
zrkadlo + zrkadlové stolíky. Rozmer: 220
cm dĺžka a 240cm šírka. Cena 300 eur.
Tel.: 0948032432

Nechodí vám Senčan?
Napíšte nám na
sencan@senec.sk

Cenník inzercie
Všetky informácie nájdete
na www.senec.sk

Pomoc pre závislých a ich rodiny

Problémy spojené so závislosťou od alkoholu či iných
omamných látok človek nevie riešiť sám. Ničí si svoj
život a aj život ľudí okolo
seba. Pre ľudí s takýmito
problémami máme dobrú
správu. Mesto Senec sa
dohodlo s neziskovou organizáciou Lepšia cesta, že
pod vedením psychologičky Jany Beňuškovej bude
Senčanom k dispozícii bezplatná pomoc v podobných životných situáciách.

Cieľom spolupráce bude
momentálne projekt primárnej a sekundárnej prevencie na zachytenie a poskytnutie
pomoci
mladistvým, ktorí sú z tohto
pohľadu rizikoví. V mesiacoch júl a august sa
uskutoční bezplatný, týždňový, denný tábor v DK
mesta Senec, kde budú
mať tínedžeri možnosť pod
vedením odborníkov nájsť
odpovede na svoje otázky. Aktivity budú zamerané na rozvoj prosociálnych
schopností a správania.
Lepšia cesta vznikla v roku
2010 s hlavným cieľom
poskytovať
starostlivosť
drogovo závislým klientom
a ich rodinným príslušníkom. Je odborným pracoviskom podľa zákona 305
o sociálno-právnej ochrane
a sociálnej kuratele, a môže
vykonávať preventívne a sociálno- výchovné programy.

Zakladateľmi sú ľudia, ktorí
sa vo svojom profesionálnom živote niekoľko rokov
zaoberajú problematikou
drogovej závislosti. Projekty Lepšej cesty podporuje
Bratislavský samosprávny
kraj, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
a Úrad vlády SR. „Klientmi
Lepšej cesty sú napríklad
klienti, ktorí majú za sebou hospitalizáciu a potrebujú pomôcť s návratom
do bežného života,“ vysvetľuje
psychologička
Mgr. Jana Beňušková. „Je
pre nich často ťažký prechod z nemocničného či resocializačného zariadenia
do reálneho sveta. Lepšia cesta slúži aj vďaka
dennému stacionáru ako
„most“. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí majú problém
s drogami, ale nevedia,
akú pomoc by potrebovali.“
Závislosť sa nedá vyliečiť,

je však možné a reálne
abstinovať a plnohodnotne žiť. Tí, ktorí sa rozhodli
abstinovať, chodia do terapeutických skupín alebo
na individuálnu terapiu.
„Niektorí naši klienti abstinujú už niekoľko rokov.
Rozhodne sa však lepšie vyrovnávajú so svojím
problémom, ak sa necítia
sami.“ dodáva Mgr. Beňušková.
Info ohľadom voľnočasovej
aktivity (denného tábora)
na čísle 0904 304 304.
www.lepsiacesta.sk

6

SENČAN júl – august 2013

SPEKTRUM

ZUŠ predstavila svojich absolventov na vernisáži a tanečnom koncerte
Vernisáž ZUŠ
ZUŠ sa 6. - 8. júna tešila
záujmu priateľov umenia.
Na vernisáži výtvarného
odboru riaditeľ ZUŠ Gabriel
Škriečka ocenil prácu študentov výtvarného odboru
a prácu ich učiteľov, ktorí
v nich rozvíjajú umeleckú
invenciu. Vedúca výtvarného odboru Valéria Venerčanová – Tittlová uviedla
vernisáž ako ukážku toho
najlepšieho, čo deti a do-

spelí študenti vytvorili počas školského roku. Viacerí
získali ceny na výstavách
a boli prijatí na školy s výtvarným zameraním. Výstava bola inštalovaná v štyroch miestnostiach. V troch
z nich boli oddelene vystavené diela žiakov Valérie
Venerčanovej – Tittlovej,
Andrey Černej a Gabriela
Wagnera. Štvrtá miestnosť
patrila dielam tohtoročných
absolventov.
VCs

Koncert v MsKS
Absolventský koncert v tanečnom odbore 7. a 8. júna
v MsKS za účasti 190 žiakov
pod pedagogickým vedením M. Czingelovej, M. Czingela a J. Manáka obsahoval viac show čísel, ktoré sú
deťom bližšie. Absolventi
I. stupňa sa predstavili v choreografii M. Czingelovej klasickým číslom na špičkách
a ľudovým tancom, ktoré
mali veľký ohlas u rodičov
i detí. Dnes sa klasickému
tancu venuje máloktorá ZUŠ
pre nesmierne ťažkú techniku, ktorú naši absolventi bravúrne zvládli. Koncerty boli
vypredané do posledného
miesta. Prišla aj prednostka MsÚ Ing. J. Répássyová
a vedúci Mestského školského úradu Mgr. A. Kubliniak,
ktorí po koncerte neskrývali
svoje nadšenie a poďakovali
sa pedagógom za vynikajúcu prácu. M. Czingelová

V evanjelickom kostole
26. mája sa predstavili
na koncerte v evanjelickom
kostole desiati absolventi hudobného odboru ZUŠ: Mária
Cíbiková, Matej Majtan, Mária Jánska, Sandra Konečná,
Katka Csikmáková, Mária
Maršalková, Nina Vrábelová,
Kamila Jarábková, Dominika
Debnárová a Iveta Šipošová. Sú to tvoriví mladí ľudia,
ktorí navštevovali prvý alebo
druhý stupeň ZUŠ, študovali
techniku hudobného nástroja alebo spevu a prenikali
do tajov umeleckého prednesu skladby. Vyrástli z nich
mladí ľudia schopní vnímať
krásu hudobného diela. Mnohí reprezentovali našu školu
na celoštátnych súťažiach.
Blahoželáme všetkým absolventom a želáme im veľa krásnych chvíľ s hudbou. Ďakujeme aj ich rodičom za priazeň, ktorú preukázali našej
škole.
Mgr. H.Čajková

Senecké deti sa dozvedeli viac o obnoviteľných zdrojoch energií
Dalkia pripravila pre žiakov
základných škôl už 8. ročník podujatia zameraného
na ochranu životného prostredia, tento rok pod názvom
Energie okolo nás. Cieľom
podujatia je vytvárať a prehlbovať vzťah detí k životnému
prostrediu. „Sme veľmi radi,
že si tento druh podujatí,
ktoré organizujeme pre základné školy už niekoľko rokov, našiel svojich priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi
a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí šíriť osvetu
v oblasti ochrany životného
prostredia,“ povedal Vincent
Barbier, generálny riaditeľ
Dalkie. Do celoslovenského
kola, ktoré sa konalo koncom apríla v Košiciach, postúpili aj práce seneckých
detí zo 4. A na ZŠ Tajov-

ského a z 3. A na ZŠ Mlynská 50. Žiakov aj učiteľov
pri práci sprevádzali zaujímavé pedagogické materiály. Každá prihlásená trieda dostala pracovný kufrík
obsahujúci Zošit pre učiteľa, Cvičný zošit a Pracovné listy pre každého žiaka
a magnetickú tabuľu s dvoma hrami, ktoré súvisia
s tematikou energií a výroby
tepla. Okrem toho každej prihlásenej škole venovala Dalkia animované náučné DVD
Zmenšime našu ekologickú
stopu!, set vzoriek biomasy
a plagát Moje ekogestá. Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa
deti dozvedeli veľa informácií
o obnoviteľných a iných
zdrojoch energie a o vzni-

ku a výrobe tepla. Do projektu Energie okolo nás sa
zapojilo celkovo 40 základných škôl, čo predstavuje 2521 žiakov zo 128

tried v mestách a obciach,
v ktorých Dalkia pôsobí. Viac
informácií na http://www.
dalkia.sk/sk/o-nas/projekty-pre-deti/energie-okolo-nas/.

Triedy využili možnosť absolvovať exkurziu v kotolni, ktorú
pripravila Dalkia na lepšie pochopenie témy.
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Mesto ocenilo úspešných žiakov

Najpočetnejší detský čitateľský maratón
4. júna sa pod záštitou Unicef odohral 6. ročník Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme
si...“ Deti od 6 do 15 rokov
zo základných a stredných
škôl a osemročných gymnázií prichádzali podľa vopred
určeného harmonogramu
od 9:00 do 15:00 do Mestskej knižnice, aby podporili
čítanie, navštevovanie knižníc a aby sa pokúsili prekonať minuloročný celoslovenský rekord 35 542 čítajúcich
detí. Tohtoročný maratón sa
konal pod taktovkou Zuzany
Chorvátovej. Pani knihovníčka vybrala pre čitateľských

maratóncov populárne dielo Astrid Lindgrenovej „My
všetky deti z Bullerbynu“.
Charakteristickou črtou tvorby tejto autorky je absencia
násilia v jej príbehoch, čo je
v ostrom kontraste so súčasným trendom. Čitatelia boli zaregistrovaní
na formulári „Svedok pokusu
o rekord“. Konečný počet,
126 seneckých čitateľov,
odoslali na Slovenský výbor pre Unicef. Na celom
Slovensku napočítali 36 321
čítajúcich detí, nový rekord,
ktorý bol hneď aj zapísaný
do Slovenskej knihy rekordov.
VCs

Foto: Tomáš Jasenovec

SZUŠ oslávila 10. narodeniny
Pri príležitosti 10. výročia
SZUŠ R. Madarászovej
a 20. výročia súboru SETAS
sa v Spoločenskom dome
vo Viničnom uskutočnila
Art Show. Na pódiu vystúpilo množstvo tanečníkov
a tanečníčok od najmenších

až po úplne najstarší ročník
dievčat, teraz už žien, ktoré pred 20 rokmi začínali
ako prvé členky SETAS-u.
kostýmy protagonistov hýrili farbami. Diváci si mohli
pozrieť tance naozaj takmer
z každého kúta sveta. MO

Pri príležitosti dňa detí ocenilo vedenie Mesta Senec
žiakov seneckých škôl, ktorí úspešne reprezentovali
svoje mesto na súťažiach
a olympiádach. Veľká hala
Labyrintu bola plná tých
najšikovnejších žiakov, ktorým postupne odovzdával
„Uznanie výnimočným“ primátor Mesta Senec Ing. Ka-

rol Kvál, darčekové pero viceprimátorka Helena Nemcová a sladkú odmenu
predseda Komisie kultúry
a rozvoja vzdelávania, poslanec Mgr. Rudolf Galambos. Program pripravila Základná umelecká škola a slávnostné dopoludnie viedla riaditeľka ZŠ Tajovského Mgr.
Božena Venerčanová. MO

Geocaching - Zem je naše ihrisko!
Geocaching je celosvetová hra, v ktorej sa hľadajú
skrýše. Hráči sa s pomocou GPS prijímača snažia
objaviť krabičku nazývanú
„keška“. Zážitok popíšu
na internete. Objavenie
skrýše býva spojené s úlohou, ktorú musia vyriešiť (typ skrýše multicache
a najmä mystery). Skupinka
„GABSenec“ si vyberá miesta v okolí Senca. Začínali
sme „doma“, pokračovali
sme v Bratislave, v Pezinku
a v Trnave. Za dva školské
roky hľadania máme na konte 103 nájdených skrýš, dve
sme sami založili a naďalej
sa o ne staráme. V rámci hodín informatiky sme pripravili grafický návrh zberateľskej
drevenej geomince SWG
(Slovak Woog Geocoin).
K „podpisu“ patrí aj pe-

čiatka s rovnakým motívom. Geocaching spája
turistiku, moderné technológie, históriu, geografiu
a ďalšie disciplíny. A najmä – je to zábava! Viac na
www.geocaching.sk. Na podobnom princípe je založená
hra „Leto s Maksom“, ktorú
pre žiakov 2. stupňa ZŠ
a prímy až kvarty osemročných gymnázií pripravuje
Talentída n.o. Pre túto hru
sme v Senci rozmiestnili
4 skrýše. Viac info už čoskoro na talentida.sk.
PaedDr. Martina Kobolková
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Polícia medzi deťmi
Predškoláci v Materskej
škole na Kysuckej sa stretli
s príslušníkom policajného
zboru OKP a OR PZ Senec
Mgr. Jánom Danielom. Tešili sa, ale mali aj rešpekt.
Policajti nie sú strašiakmi,
ktorých by sa deti mali báť.
Ujo policajt vysvetlil, že deti
policajtom majú dôverovať
a ak treba, požiadať ich
o pomoc. Vyzval ich, aby
si dávali pozor pri kontakte
s neznámymi osobami, aby
si od nich nič nebrali a aby
si držali odstup aj od zvierat.
Rozprával s deťmi o sluš-

Tancuľkovo

nom správaní a dôsledkoch,
ak niekto pravidlá porušuje.
Deti sa podelili aj o vlastné
skúsenosti a zážitky. V ďalšej časti stretnutia si deti
pozreli policajnú techniku
a vybavenie policajného
auta. Najviac sa im páčilo auto s majákmi a sirénou, nepriestrelná vesta
a štít. Stretnutie s policajtmi bolo pre deti vhodným
a účelným spestrením
pobytu v materskej škole
a veríme, že si do života odnesú veľa dobrých rád a ponaučení.
Renáta Kisová

Možno ste už v Senci zaregistrovali slovíčko „Tancuľkovo“.
Slovíčko, ktorého si spájame s tancom. Ale je to len o tanci? Pozývame Vás nahliadnuť hlbšie do tajov Tancuľkova.
• Čo je Tancuľkovo?
Tancuľkovo je svet plný aktivít pre malých, ale aj veľkých
– dospelých. Základom je pohyb v rôznej podobe. Pohyb
nám v našich životoch pomáha precítiť svoje telo a spoznať jeho možnosti. Ak poznáme svoje telo a vieme s ním
„komunikovať“, vieme sa naladiť aj na naše vnútro. Základom našich aktivít je pocit šťastia a radosť z vykonávanej
činnosti. Vôbec nejde o dokonalosť pohybu, na tej nám v
Tancuľkove vôbec nezáleží. Snažíme sa v deťoch podporovať ich samostatnosť, zdravé sebavedomie a kreativitu.
• Kto je Tancuľkovo?
Predovšetkým maminy. Vďaka našim deťom sa nám otvorili v živote nové obzory. Deti nám pomohli vidieť to, čo
sa nám dospelým nie vždy darí – vidieť a chápať detský
svet. Každá z nás je originálna a vďaka tomu sa navzájom
dopĺňame. Každá z nás mala svoj sen, ale začali sme ho
plniť spoločne.
• Pre koho je Tancuľkovo?
V Tancuľkove je 160 detí, s ktorými šantíme, tancujeme,
spievame si. Za hrami a cvičeniami sú pohybové vzorce,
ktoré hravou formou pomáhajú rozvíjať prirodzený vývin.

Vyhrajte narodeniny v Klubíku
KAVIAREŇ KLUBÍK, ktorá
sídli na Sokolskej 10 (budova COOP Jednoty - zozadu
na poschodí) zorganizovala
súťaž pre našich najmenších čitateľov. Môžu vyhrať
UZATVORENU
OSLAVU
PRE 10 DETÍ do detskej herne s kaviarňou (rozloha 210
m2) v hodnote 120 eur. Klubík organizuje detské oslavy, divadielka, od septembra 2013 začína s kreatívny-

mi dielničkami pre deti. Pri
hrách si môžete dať nealko
nápoje, rôzne druhy káv, koláče a zmrzlinu Algida a Carte d‘Or, zmrzlinové poháre,
koktaily a ďalšie dobroty.
Každý 6-ty vstup je zdarma,
súrodenci majú každú hodinu (1,2,3) za 1 eur.
Súťažná úloha: Napíšte aspoň tri hračky/atrakcie, ktoré
sú v Klubíku. Odpovede posielajte: sencan@senec.sk.

Vieme cielene podporiť pohyby, ktoré neprichádzajú prirodzene a sú potrebné pre ďalší psychomotorický vývin.
Pohyb a myseľ sú prepojené. Od septembra privítame
v Tancuľkove už aj bábätká od 4. mesiacov a tehuľky.
Obdobie prvého roku života je dôležité. Počas neho sa
formujú všetky pohybové návyky človeka, ktoré sa zúročujú po celý život. Maminky majú možnosť získať cenné
informácie o tom, čo jednotlivé pohyby stimulujú. Pravidelnými aktivitami napomáhame dieťatku spoznávať prepojenie nervového a pohybového systému, a pripravujeme
ho na cestu, ktorú si neskôr
bude organizovať samo.
Pre všetkých vo veku od 15
rokov ponúkame relax vo
forme i-jogy. Za Tancuľkovo
ďakujem MsKS a Labyrint-u
za úžasnú spoluprácu. Poskytujú nám nielen priestory,
ale aj neoceniteľnú podporu.
Viac informácií nájdete na
ich webe.
Do tajov Tancuľkova nás
zasvätila Mgr. Art. Zuzana
Horáčková.
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Plavecké čoro-moro

Plávanie je najzdravšia
a najvhodnejšia pohybová
aktivita, ktorú život ponúka.
Vodné prostredie je nenahraditelné nielen pre zdravé
deti, ale aj deti s rôznymi
zdravotnými problémami.
Aby naše deti vedeli dobre
plávať je potrebné, aby sa
plávaniu venovali od útleho detstva. Plavecký klub
DELFÍN Senec pri príležitosti ukončenia plaveckej
sezóny usporiadal v bazéne Hotela Senec rozlúč-

ku s plaveckou sezónou
v klube. Deti sa hravou
formou a plaveckými súťažami predviedli rodičom
a priaznivcom plaveckého
klubu. Zúčastnené deti boli
odmenené
sladkosťami
a Mokrým vysvedčením.
Ďakujeme všetkým rodičom za ich trpezlivosť a čas,
ktorý venujú svojim deťom.
V septembri radi privítame
v plaveckom klube nových
kamarátov. PaedDr. Valéria
Pipišková, trénerka
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Deň ZŠ Mlynskej
8. júna sa školský dvor
na ZŠ Mlynská premenil na areál zábavy a športu.
Okrem futbalovej miniligy,
ktorá sa teší veľkej obľube
najmä medzi chlapcami, sa
súťažilo aj v iných disciplínach: skákanie vo vreci,
štafetový beh, hod na cieľ,
preteky na fúriku, ale aj pinpong, vybíjaná, či patovanie v golfe. Deti s rodičmi si
vyskúšali preteky na fúriku
a súťaž „v lete na saniach“.
Rodičia si zahrali volejbal
v telocvični. Malých i veľkých zaujali ukážky z práce colníkov, hasičov, ale aj
tanečného vystúpenia zo
súkromnej ZUŠ R. Mada-

rázsovej, ukážky žonglovania, či lukostreľba. Celý
program vtipne a zaujímavo odmoderoval skúsený
profesionál Gregor Mareš.
V troch kotlíkoch sa od rána varil guláš, ktorý sa vydaril. Deti si pochutnávali najmä
na hot-dogoch a čapovanej kofole a domácich
koláčikoch z dielne šikovných mamičiek. Za tento
vydarený deň ďakujeme
sponzorom, ale aj rodičom
a priateľom školy, učiteľkám
a všetkým, ktorí s radosťou a nasadením urobili príjemnú akciu. Dovidenia na budúci rok!
Silvia Bednárová

Malé čriepky z našej školy - ZŠ J. G. Tajovského
ŠKD na karnevale
O Školskom klube detí
na ZŠ J.G. Tajovského je
známe, že nezaháľa. Aktivita vychovávateliek je na vysokej úrovni počas celého
roka a určite aj preto naplnenosť oddelení 1. - 4. ročníkov je takmer stopercentná. Popri množstve súťaží,
projektov, prednášok, účasti na akadémii, reprezentáciách školy, sa zo 16 oddelení
13 zúčastnilo aj na Veľkom
letnom karnevale. A bolo sa
na čo pozerať. Ručne vytvorené masky hýrili farbami
a dôvtipom.
MonSkov
Prváci v časopise Slovenka
Pani učiteľka D. Cífer-

ská učí výtvarnú výchovu
v 1.A a 1.F triede. Deti
veľmi pekne kreslia, preto niekoľko prác poslala
do časopisu Slovenka. Pani
redaktorka Baška z nich
vybrala niekoľko: ,,Jablko“
od Karin Rajzíkovej z 1.F
a ,,Šípový krík“ od Soni
Dingovej z 1.A. Desať ďalších prác bolo poslaných aj
do súťaže ,,Európa v škole“. pani učiteľka Cíferská
Akadémia
Naša škola každý rok organizuje Slávnostnú akadémiu.
Tento rok bola veľmi pestrá. Niekoho zaujali tance,
balet, gymnastika a iných
spev. Malí žiaci predvádzali

rozprávky: ,,O nezbedných
kozliatkach a O repke“. Naše
štyri dievčatá Tamarka,
Emmka, Ellka a Lucka vystúpili so Zumbou. V závere
zaznela spoločná pieseň.
Akadémia sa vydarila.
Tamara Časná, Zuzka Popracová, Lucia Leginuszová, Olívia Macejková, 4.C
Slovenčina s Hevierom
Vďaka spolupráci OZ Status a Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského
mali 3. júna žiaci siedmeho
a ôsmeho ročníka možnosť
zažiť neobyčajnú hodinu
slovenčiny. Od bežného vyučovania sa nelíšila témou,
ale učiteľom. Pani učiteľky

vystriedal pán Daniel Hevier, pod vedením ktorého
žiaci počúvali, hodnotili, rozoberali i tvorili básne. Hodina so známym básnikom
a spisovateľom bol pre všetkých nevšedným zážitkom.
Najlepším hodnotením sú
jednoznačne slová žiakov:
„Bolo to super. Dúfame,
že príde znova.“
Martina Košecká

Leto
Tento rok je krásne leto,
túžba po ňom – to je to.
Rybky skáču do vodičky
a Zuzka zas skáče hlavičky.
A o toto leto baby,
podelím sa aj s vami.
Viktória Šefčíková, 4.D
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MsKS

Program

filmových predstavení
na júl 2013
PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER SENEC

Začiatok filmových predstavení:
1. júl - 19. júl o 21.30 hod.
od 20. júla o 21.00 hod.
Digitalizáciu kina finančne
podporil: Audiovizuálny fond
a Mesto Senec

Oznam pre návštevníkov
kina
Vzhľadom na početné otázky návštevníkov kina týkajúce sa premietania filmov
na amfiteátri v prípade nepriaznivého počasia si dovoľujeme informovať, že
v mesiacoch jún, júl a august
premietame výlučne na amfiteátri v Parku oddychu a to
aj v prípade nepriaznivého
počasia (dážď, chladnejšie
počasie a pod.).
Ďakujeme za porozumenie
a tešíme sa na Vašu návštevu na amfiteátri – nezabudnite za každého počasia!
1. pondelok
BLING RING
Skupinka slávou posadnutých teenagerov, ktorí v 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 hviezd
ako Paris Hilton, Orlando
Bloom či Megan Fox..
USA MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur
2. utorok
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

3. streda
IRON MAN 3
Excentrický, arogantný, ale
geniálny
priemyselník
Tony Stark (Iron Man) je
v novom príbehu postavený proti nepriateľovi, ktorého dosah nepozná hraníc.
Hrajú: Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow a ďalší.
USA MP 129 min.
Vstupné: 3,50 Eur
4. 5. štvrtok – piatok
OSAMELÝ JAZDEC
Príbeh plný akcie, humoru
a dobrodružstva. Divoká
jazda s vtipnými nezhodami, ktoré dvojicu nepravdepodobných
partnerov
naučia spolupracovať a
bojovať proti chamtivosti.
V hlavných úlohách: Johnny Depp, Armie Hammer...
USA MP 150 min.
Vstupné: 4,00 Eur
6.7. 8. sobota – nedeľa pondelok
6. 7. 8. sobota – nedeľa pondelok
JA, ZLODUCH 2
Roztomilo prihlúpli krpci sa
vracajú do kín. V plnom nasadení a v sprievode „tatka“,
polepšeného superzloducha Grua, ktorý začal sekať
dobrotu, po tom, čo mu na
krku ostali tri osirelé slečny.
Animovaná komédia.
USA MP 90 min.
Vstupné: 3,50 Eur

9. utorok
SCARY MOVIE 5
Piate pokračovanie úspešnej filmovej série. Zlá energia prenikne do práce Jody
a Dan - uvedomia si, že ich
rodinu prenasleduje démon.
Spoločne za pomoci tímu
špecialistov a videokamier,
musia nájsť riešenie, ako sa
démona zbaviť, kým nebude
neskoro.
USA MP 15 86 min.
Vstupné: 3,00 Eur
10. streda
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
11. 12. štvrtok – piatok
STÁŽISTI
Sympatickí hrdinovia komédie ponúkajú originálnu
tému, inteligentný humor
a jedinečné herecké výkony
populárnych komikov. (Vince Vaughn a Owen Wilson).
Podarí sa im takmer nemožné: získať prestížnu stáž vo
firme Google. Film je zábavný, aktuálny, motivačný a
plný nádeje.
USA MP 119 min.
Vstupné: 3,50 Eur

13. 14. sobota – nedeľa
PRÍŠERKY: UNIVERZITA
Film pozýva do tajného sveta za dverami šatníkov, kde
číhajú strašidlá všetkých
tvarov a veľkostí a čakajú,
kým rodičia zhasnú svetlo.
Rodinná animovaná komédia.
USA MP 109 min.
Vstupné: 4,00 Eur
15. 16. pondelok – utorok
PRED POLNOCOU
Jeden z najväčších milostných príbehov amerického
filmu je výnimočným, vďaka
chémii, ktorá funguje medzi
hlavnými predstaviteľmi.
USA MP 108 min.
Vstupné: 4,00 Eur
17. 18. streda štvrtok
OHNIVÝ KRUH
Z mora sa vynoria obrovské
príšery a pustia sa do vojny
s ľudstvom, ktorá si vyžiada milióny životov a ľudstvo
na roky zaťaží. Akčný sci-fi
film.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
19. 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 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur
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20. 21. sobota – nedeľa
REVIVAL
Príbeh znovuzrodenia rockovej skupiny SMOKE, ktorých členovia sa
rozhodli toto teleso znovu prebudiť
k životu. Komédia.
ČR MP 116 min.
Vstupné: 3,50 Eur
22. 23. pondelok – utorok
R.I.P.D.- URNA: Útvar rozhodne neživých agentov
Mŕtvi stoja len krok od ovládnutia
sveta živých a jediný kto im môže to
prekaziť je práve URNA. Akčný film.
USA MP 15 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur
24. streda
STAR TREK: DO TEMNOTY
Posádka lodi Enterprise, asi najznámejšieho filmového korábu, vyráža
na misiu, ktorá tentokrát povedie
do temnoty. Vo filme sú vizuálne originálne planéty, divoké naháňačky
vesmírnych lodí, veľkolepé trikové
scény a ide o prepracovanejší príbeh
ako predchádzajúci Star Trek.
USA MP 132 min.
Vstupné: 3,50 Eur
25. 26. štvrtok – piatok
WHITE HOUSE DOWN
Režisér slávnych akčných veľkofilmov Roland Emmerich nás zavedie
do Bieleho domu. Medzi turistami,
ktorí sú na prehliadke sídla amerického prezidenta je aj washingtonský

MsKS
policajt s dcérou, dramatické okolnosti ho prinútia skočiť rovnými nohami do akcie...
V hlavnej úlohe Chaning Tatum.
USA MP 15 137 min.
Vstupné: 4,00 Eur

27. sobota
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 100 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur
28. 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
29. 30. pondelok – utorok
WOLVERINE
Wolverine (Hugh Jackman) najslávnejší hrdina zo ságy X-Men, sa
vo výpravnom akčnom dobrodružnom filme pozrie do Japonska. Ide
o život alebo o smrť?
USA MP 136 min.
Vstupné: 4,00 Eur
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31. streda
BABOVŘESKY
Letná 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 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 : 3,50 Eur
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.
Utorok: 10.00 – 16.00
Streda – piatok: 10.00 – 18.00
Sobota: 9.00 – 13.00
www.msks-senec.sk/muzeum
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Benefičná bodka za festivalom
Do obradnej siene Mestského úradu prišlo 6. júna
osem sociálne odkázaných seneckých rodín,
aby prevzali peňažný dar
z rúk hlavných protagonistov benefičného podujatia
SENČANIA
SENČANOM
a poukážku na rodinný
pobyt v hravej kaviarničke
Space Mania. Stretnutie
s rodinami bolo bodkou
za festivalom MUSICA PERENNIS IUVENTUTIS 2013
a NOC SENECKÉHO MÚZEA 2013 - SENČANIA
SENČANOM.
Obyvatelia
mesta mohli počas 15-hodinového hudobného ma-

ratónu prispieť finančným
darom na podporu rodín
v núdzi. O spravodlivé rozdelenie výťažku sa postaral
odbor sociálnych služieb
MsÚ. Dary odovzdala viceprimátorka Helena Nemcová, vedúca OSV Jana Matulová, spolumajiteľka kaviarne Space Mania Viera Pearce, podpredseda Collegia
Wartberg Ján Krigovský
a vedúci Mestského múzea
v Senci Gábor Strešňák.
Všetci prítomní sa úprimne
tešili z dobrého skutku, ktorý by mal byť povzbudením
pre Senčanov, aby pokračovali v dobročinnosti. VCs

Farské dvojdnie

Druhý júnový víkend bolo
na Farskom námestí rušno. V sobotu sa už od rána
chystali súťaže pre deti. Za
peniaze SEFARY, ktoré deti
získavali na stanovištiach so
súťažami a tvorivými dielňami, si mohli na blšom trhu
kúpiť hračky. Povozili sa na
poníkoch alebo si vyrobili
kreatívne drobnosti. Na poludnie slúžili kňazi slávnostnú Svätú omšu a popoludní
sa všetci stretli na spoločnom agapé. Viceprimátorka Helena Nemcová sa
za Mesto Senec prihovorila
všetkým účastníkom. Večer
si Senčania mohli vypočuť

Dyslektik neznamená hlupák
Možno to poznáte. Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v študijnom pláne svojho dieťaťa, jeho hendikep takmer nikoho
nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik či iná porucha? Pre mnohých hlupák, pomaly číta
a ešte pomalšie chápe. Vaše dieťa sa učilo dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu
nezodpovedali. Akoby nechápalo, čo čítalo, nedokázalo text ani prerozprávať.
Nezostalo vám nič iné, než denne študovať jeho predmety a znovu ich vysvetliť.

ZLÉ ZNÁMKY?
Dohodnite si bezplatnú konzultáciu
na čísle 0908 738 644 a zistite,
čo sa s tým dá počas leta urobiť.
Študijné centrum Basic,
Robotnícka 3A, Senec.
www.centrumbasic.sk

Zázrak? Asi áno...
„Čo som v škole nepochopil za 5 hodín,
aj keď som popísal 15 stránok, pochopil
som v Basicu za 10 minút.“ študent (14)

„Michal, ťažký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik, s diagnózou LMD. Ťažko sa
sústreďuje a má výchovné problémy. Vyskúšali sme všetky možné prostriedky.
Stal sa zázrak, objavili sme Basic. Počas
letného intenzívneho kurzu sa Michal
zlepšil v čítaní, v písaní, používa diakritiku. Najväčšia radosť bola, keď po 2 týždennej terapii som ho našla čítať knihu.
Teraz vidím syna spokojného a šťastného. Ďakujeme!“ mamina M.L.
Vyhrajte 15 hodinový kurz v Študijnom
centre Basic! Pošlite odpoveď na súťažnú otázku na sencan@senec.sk.
Otázka: Koho považujeme za dyslektika?

prednášku na tému „Komunikácia v Cirkvi a spiritualita
spoločenstva“ a na pódiu pri
kríži vystúpil Zbor Radosť,
Quadrifoglio, Oratoriáni,
Zbor Kollárik a priatelia, crux
Egyuttes, BASYNASE, Wartberg_SK a SlovOžilo (tanečné divadlo Atak). V nedeľu
popoludní Farské dvojdnie
ukončil záverečný koncert
Collegia
Wartberg_SK.
Podujatie, ktorého cieľom
malo byť utužiť vzťahy vo
farnosti, splnilo účel. Farníci
spoločne strávili čas v rodinnej atmosfére a zabavili sa
programom, v ktorom si to
svoje našli malí aj veľkí. MO
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Ako sa udržať v lete fit?
Konečne sú prázdniny a dovolenky. Chceme si oddýchnuť nielen telesne, ale aj psychicky. Jednoducho vypnúť.
Ako na to?
Najdôležitejšou súčasťou horúceho dňa majú byť tekutiny
2,5-4l (nesladenej a nechladenej tekutiny). Tým, ktorí sa
športu nechcú vzdať a v lete
plánujú viac pohybu na čerstvom vzduchu, odporúčam
športovať ráno alebo večer
po 19 hodine. Nezabúdajte
sa chrániť pred UV (A aj B)
pokrývkou hlavy. Klobúk či
šiltovka chránia nielen oči,
ale aj pokožku tváre a hlavy.
Naše telo potrebuje slnečné lúče na tvorbu vitamínu
D, dennú dávku si však zaobstará za 20 minút. Ak sa
zdržiavate dlhšie na priamom
slnku, nemali by ste pod-

cenovať natieranie ochranným krémom s vysokým
faktorom. Tmavá pokožka je
na pohľad pekná, ale každým
slnením starne a vysušuje sa.
Čas od 11. do 15. hodiny by
mal ostávať tabu. Spravte si
siestu v chládku. Oddýchnite
si, doprajte čas na spánok,
korý vám v bežnom pracovnom týždni chýba. Dobite si
baterky. V horúcich dňoch si
doprajte ľahké jedlá, šaláty,
ovocie a ryby. Užite si krásne oddychové chvíle počas
prázdnin a dovoleniek a držte
sa pravidla: všetko s mierou!
Mgr. Marta Keglevits
trénerka Mrs. Sporty
Otázka: Koľko tekutín by sme
mali denne vypiť?
Odpoveď pošlite na sencan@senec.sk a vyhrajte poukážky na cvičenie v klube.

Vernisáž detí z Ateliéru
20. júna zaplnili priestory
Hotela Senec obrázky detí
zo SZUŠ „ATELIÉR“. Detských prác je 75. Každý žiak
sa predstavil jedným dielkom. Vznikla kolekcia niekoľkých okruhov tém - parafráza na Matissove okno, Babylónska veža, a prepis hudobnej skladby Carmina burana.
Odvážnou farebnosťou potešia aj kytice. Hostí, rodičov

a deti privítal okrem riaditeľky školy Akad. maliarky Jitky Bezúrovej aj
Phdr. Bohumír Bachratý, pedagóg UK a historik umenia,
autor kníh o výtvarníkoch
a odborník na detskú tvorbu. Deti pobavil kúzelník Talostan, ktorý zaujal malých
aj veľkých. Výstava v Hoteli
Senec potrvá do septembra
2013.

PRIPRAVIŤ SA, POZOR,

NA ZĽAVY!

OCP.25.02 inz Sencan pol A4.indd 1

20.6.2013 18:32
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Vivien Mesíková, Andrej Mitka, Juraj Jančula,
Marcus Ján Šipoš, Adam Kilian, Samuel Šimon,
Laura Elizabeth Žofčin, Alex Bally, Alex Matlák,
Bruno Andrássy, Rebeka Knapová, Júlia Molnárová, Juraj Orban, Wanda Turčíková, Nina
Badinová, Sofia Kráľová, Petra Karetková, Teodor Štefan Slavkovský, Michal Kocka, Lana
Šimonová, Karolína Šilhárová
Manželstvo uzatvorili
Branislav Budaj – Katarína Vankóová
Jozef Farkaš – Barbora Gašparová
Peter Kusík – Daniela Chmelíková
Michal Suda – Jana Lúčanská
Juraj Vavrinkovič - Erika Škorecová
Martin Takáč – Andrea Lošonská
Marián Látka – Michaela Kanisová
Patrik Žovinka – Silvia Ligdová
Metod Podolský – Zuzana Kopecká
Ladislav Šipeki – Katarína Budayová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Mária Budajová (65), Ing. Štefan Gábor (80),
Anna Pytlová (70), Terézia Záhoranová (75),
Alžbeta Žilincová (65), Alžbeta Bertoková (70),
Emília Ujhelyová (70), Anna Paľovová (75), Mária Rekeňová (75), Juliana Žilincová (80), Elena
Knapová (80), Mgr. Art. Zdeněk Macháček (85)
Klub dôchodcov
Helena Veľkovová (65), Valerián Csővári (70),
Terézia Zahoránová (75), Ing. Alojz Mráz (80),
Helena Takácsová (80), Alžbeta Žilincová, (65),
Alžbeta Bertóková (70), Helena Krajčovičová (75)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215 v Senci
Martina Tomašovičová (40), Anton Holek (40),
Andrea Lopušná (40), Julianna Galovicsová
(65), Igor Hanko (55), Mária Koláriková (55), Terézia Fűlőpová (65)
Navždy nás opustili
Štefan Baráni 1952, Mgr. Milada Ondrejovičová
1933, Tibor Dömény 1963, Mária Vargová 1935,
Mária Fodorová 1923, Anna Bucsánová 1920,
Rozália Janošovičová 1921, Žofia Gyebnárová
1925, Alica Salayová 1932, Alojz Pucher 1943,
Mária Godovičová 1929, Pavlína Mikyšková
1931, Helena Murinová 1917, Samuel Grexa
1921, Lukáš Šimonič 1991, Pavel Rák 1965, Peter Szimandl 1964, Carmen Leporisová 1990,
Zuzana Šeboková 1946
Dňa 5. júla uplynú už tri roky, čo nás opustila naša mama, stará mama
a prastará mama Anna Bednárová. S láskou a so smútkom
v srdci na ňu spomína dcéra
Soňa a syn Roman s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S boľavým srdcom a s plačom oznamujeme
že Pavel Rák, naša veľká láska
a môj milovaný manžel a tato
našich detí nás navždy opustil
dňa 13.6.2013 vo veku 47 rokov.
V našich srdciach vždy zostaneš. Anjelik náš Ťa bude strážiť
a verne pri nás stáť, aby si bol
šťastný a z nebíčka sa na nás
usmieval. S láskou na Teba spomíname. Tvoja
manželka Iveta, deti Paľko, Alžbetka a Jožko,
ako i Tvoje sestry a brat i všetci čo ťa milovali.
Uplynulo 23 rokov, čo odišiel
nečakane náš drahý otec, dedko Ľudovít Časný, Csaszny
Lajos, na večnosť vo veku 60
rokov. Nech Božie požehnanie
je na tvojom drahom prachu.
Nikdy nezabúdajúci syn Lajos
s rodinou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym
za
odprevadenie
na poslednej ceste našu drahú mamičku, babičku Ľudmilu
Magyaricsovú, ktorá sa s nami
rozlúčila 7.5.2013. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť ako i za kvetinové dary. S úctou smútiaca
rodina.

Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli,
len minútu s Tebou – to mi stačí,
či len okamih krátky a ospalý.
Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, nech sa mi o tebe aspoň sníva.
Úsmev si mal na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši.
So smútkom v duši si pripomenieme 6. júla 4. výročie úmrtia
nášho milovaného a láskavého
ocka, manžela, dedka Imricha
Michalka. So smútkom v srdci
na neho spomína manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Venujte mu prosím tichú spomienku.
Június 30-án öt éve, hogy
csendben búcsú nélkül örökre
itt hagyott bennünket a drága
jó édesanya Varga Mártonné
szül. Koday Lili. Szeretettel
és fájdalommal őrzi emlékét
a gyászoló család.
Dňa 30. júna si pripomíname 5. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky Lili Vargovej. Láskou spomíname.
Dňa 7.6.2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá Hermína Pokrývková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Srdce mal veľké ako svet, rodine, kamarátom
pomohol vždy a hneď.
Dal aj to posledné, čo mal a za všetko len
Vďaku vzal.
Zostali len spomienky a odkaz jediný:
chýbaš nám
V kruhu rodiny.
Dobrý človek nezomiera, ten žije navždy
V našich srdciach.
Bol skromný v živote, veľký vo svojej láske
A dobrote.
Dňa 13.7.2013 uplynie 5 rokov čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec, svokor
a starý otec Štefan Matuš.
Nech ho pán odmení večnou
blaženosťou v nebi. S láskou, vďakou naňho spomínajú manželka, syn, dcéra, zať
a vnúčik.
Klesli ruky, ktoré veľa pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. Za jeho príklad, lásku, obetu
je každý z nás veľmi vďačný.
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach. Dňa 30. júla si
pripomenieme 1. výročie, čo si
pán povolal k sebe nášho milovaného otca, dedka, manžela, svokra a brata
Rudolfa Hokšu. S láskou a vďakou na neho
spomínajú syn s rodinou, dcéra s rodinou,
manželka a sestra.
„Ťažko je bez teba, smutno
je nám všetkým, už nič nie je
také, ako bolo predtým. Už niet
návratu ani nádeje, len cesta
k hrobu nás k tebe zavedie. Bez
teba už žiť musíme, no v srdciach našich Ťa stále nosíme.“
Dňa 24. mája 2013 nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Ľudovít Várady vo veku 76 rokov. Ďakujeme všetkým, priateľom, príbuzným a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s našim drahým. S láskou spomína
manželka Rozália, dcéra Alena, syn Štefan, zať
Peter, vnúčatá Vlastimil, Marek, Lukáš, Martin,
Štefan, vnučka Evička a pravnučka Stellka.

Osud nikdy nevracia to, čo vzal,
Len jedno Ti vráti. Spomienky a žiaľ.
Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť,
nestihol si sa ani rozlúčiť.
Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
Na cintoríne v Senci spíš svoj večný sen.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 27.júla si pripomenieme tretie výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko
a švagor Vojtech Doroňai.
S láskou spomíname, nikdy na
Teba nezabudneme. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
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Žiačik Separáčik 2012/2013

Súťaž dobrovoľných hasičov
Pozvanie Seneckého dobrovoľného hasičského zboru
na 3. ročník medzinárodnej
súťaže s historickými ručnými striekačkami prijali hasiči
z obcí Jámy (CZ), Kőszeg
(HU), Jarovce, Jelšovce,
Kaplná, Martin, Rakovice
a Rusovce. Súťaž otvoril predseda DHZ Senec
Jozef Bordáč a nastúpené družstvá privítala viceprimátorka Helena Nemcová. Hasiči mali za úlohu
predviesť hasičský útok za
čo najkratší čas. Historické
hasičské prístroje fungovali
bezchybne, len ľudský faktor občas pochybil. Druž-

stvá chceli ukázať svoju
zručnosť a boli odhodlané
zvíťaziť. Väčšina hasičov
súťažila v historických hasičských uniformách. Veľký úspech zožali hasiči
z obce Jámy, ktorí priviezli
aj svoj najmladší dorast
a špeciálne pre nich vyrobený hasičský voz. Traja chlapci mali dokopy len 13 rokov,
ale divákom predviedli, že hasičské remeslo
už perfektne ovládajú.
Absolútnym víťazom sa
stali Jarovce, Senec skončil na druhom mieste
a bronz si odniesli Jelšovce.
VCs

Skupina spoločností AVE
Slovensko vyhlasuje každý
školský rok súťaž „Žiačik
Separáčik“ v separovanom zbere druhotných surovín pre základné školy.
Hlavným cieľom súťaže je
motivovať deti k separovaniu odpadu počas celého
školského roka. Na západnom Slovensku túto súťaž zastrešuje spoločnosť
AVE Bratislava s.r.o. Do 5.
ročníka súťaže sa zapojilo
v rámci Slovenska takmer
30 škôl, medzi nimi aj ZŠ
A. M. Szencziho, ktorá sa
stala už druhý krát za sebou víťazkou v rámci Západoslovenského
kraja.
Žiaci počas celého školského roka prinášali papier
a
plastové
vrchnáčiky
z PET fliaš do svojej školy.

Súťažiace školy si papier
zhromažďovali buď dočasne vo vlastných priestoroch, alebo ho prinášali
do pristaveného kontajneru
spoločnosti AVE Bratislava
s.r.o. Celoročné disciplinované separovanie odpadu
má neoceniteľný výchovný účinok pre žiakov, ale
prvenstvo v súťaži znamená
pre školu aj získanie šeku
na 300 euro od Spoločnosti
AVE Bratislava s.r.o. Traja
najšikovnejší „separáčikovia“ 20. júna 2013 prevzali
z rúk zástupkýň spoločnosti AVE, Ivice Gajdošovej a Lenky Luknárovej
hodnotné
ceny
v rámci malej slávnosti v ZŠ A. M. Szencziho, pričom prvou cenou
bol mobilný telefón. VCs

Aj firmy pomáhajú čistiť mesto

Športové hry invalidov

Foto: Jaroslav Macich
Už deviaty ročník športových hier ZO SZŤP v Senci sa uskutočnil 11. mája
v areáli Slnečných jazier.
Členovia zo Senca a Veľkého Bielu súperili v špeciálnom 5-boji. Aj keď hendikep
niektorým súťažiacim nedovoľoval podať plnohodnotný

výkon, chuť športovať nikomu nechýbala. Dobrú náladu športového odpoludnia
nepokazilo ani chladnejšie
počasie. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na jubilejný
desiaty ročník v roku 2014.
Ida Urgelová - predsedníčka ZO SZŤP č.215

Na Svetový deň životného prostredia, 5. júna, sa
rozhodli pracovníci hlavného terminálu spoločnosti
Gebrüder Weiss prispieť
k údržbe mestskej zelene
v Senci. „Vo vlastnej pôsobnosti kladieme veľký dôraz
na šetrný prístup k životnému prostrediu, ale naši
pracovníci chceli urobiť niečo pre životné prostredie aj

mimo našej spoločnosti“,
vysvetlila Katarína Tibenská z Gebrüder Weiss.
15 mladých ľudí sa pustilo
do čistenia záhonov, odburiňovania a ďalších drobných záhradníckych prác
na spodku pešej zóny Lichnerovej ulice. Brigádnici
odviedli kus poctivej práce,
čo môžu potvrdiť aj obyvatelia okolitých domov. VCs
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Recitačná súťaž Jenő Farkasa
Vo Veľkom Mederi usporiadajú každý rok na turičný pondelok recitačnú
súťaž na pamiatku básnika
a kňaza Jenő Farkasa. Žiaci Gymnázia A. M. Szencziho, Előd Neszméry a Bence Simon dôstojne reprezentovali rodné mesto básnika, obsadili v súťaži prvé
a tretie miesto. Jenő Farkas prežil významné obdobie svojho kňazského
povolania vo Veľkom Mederi. Tu sa rozvinula jeho
lyrická tvorba.
György
Dénes o ňom píše takto:
„Jenő Farkas sa vyhýba veľkým slovám, zvučným výrazom. Ani nie tak

pre ostýchavosť, skôr preto, že to nemal v povahe.
V jeho poézii takmer nenájdeme krajnosti, tvrdosť,
odmeranosť či búrlivý dynamizmus. On je maliarom dôverných okamihov,
pracuje mäkkými pastelovými farbami. Čitateľov
oslovuje slovami ľudskosti, dobrotivosti a lásky.“
Vo svojich básňach často
spomína Senec, svoje rodisko na Matúšovej zemi.
Jeho ctitelia si ho každý rok
pripomínajú kladením vencov na jeho hrob v Senci
a vo Veľkom Mederi
pri jeho pamätnej tabuli.
Margit Polák

Deň detí v ZŠ A. M. Szencziho
Už druhý rok sme venovali
Deň detí stretnutiu našich
žiakov s populárnou vedou.
Vlani sme boli v Atlantis
centre v Bratislave a tento
rok v Mosonmagyaróvári
v interaktívnom zážitkovom
centre FUTURA. Prenájom
štyroch autobusov a zakúpenie vstupeniek sme zvládli vďaka projektu SZMPSZ a
Richter Gedeon, príspevku
od nadácie Szenc és Vidéke
Alapítvány, nadácie rodičovského združenia a finančnej

podpory od jedného rodiča.
Futura na štyroch poschodiach približuje poznanie
dôvtipne a hravo cez štyri
základné elementy: zeme,
vody, vzduchu a ohňa, ktoré vytvárajú mnohotvárnosť
sveta. Deti sa nadšene vrhli
do víru zážitkov, dokonalé
makety, trenažéry a efektné
demonštrácie zázrakov prírody ich očarili. Sme radi,
že sme aj tohto roku urobili
radosť našim žiakom.
Mónika Matus

Gyermeknap a Sz. M. Albert Alapiskolában
Szavalóverseny Farkas Jenő emlékére
Nagymegyeren
évente
rendeznek pünkösdhétfőn
szavalóversenyt
Farkas
Jenő emlékére. A Szenczi
Molnár Albert Gimnázium
diákjai, Neszméry Előd
és Simon Bence, az első
és a harmadik helyezéssel méltón
képviselték
az idén Szencet, a költő
szülővárosát. Farkas Jenő
papi hivatásának jelentős éveit Nagymegyeren
töltötte, itt bontakozott ki
lírai, vallásos költészete.
Dénes György írja egyik
emlékezésében: “Farkas
Jenő kerüli a nagy szavakat, hangzatos kifejezéseket. Nem is annyira

szeméremből, inkább lelki
alkatánál fogva. Költészetében alig találunk végleteket, sodró dinamizmust,
keménységet, kimértséget. Ő a meghitt hangulatok festője, puha, meleg
pasztell színekkel dolgozik. Az emberség, jóság,
szeretet szavával szól az
olvasóhoz...“
Verseiben
gyakran említi szűkebb
pátriáját, a mátyusföldi
Szencet. Nagymegyeren
a római katolikus plébánia
falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával,
Szencen a sírjánál évente
emlékeznek rá verseinek
kedvelői.
Polák Margit

Idén is a tudomány népszerűsítése jegyében rendeztük meg a gyermeknapunkat. Tavaly a pozsonyi
Atlantis központot, idén a
mosonmagyaróvári
FUTURA Interaktív Természettudományi
Élményközpontot kerestük fel. Komoly kihívást jelentett egy
iskolányi gyerek utaztatását
fedezni. Az egyik autóbuszt
a négyből az SZMPSZ és a
Richter Gedeon pályázatán
elnyert támogatásból fizettük ki, a Szenc és Vidéke
Alapítvány állta a másik két
autóbuszt, a negyedik költségeit pedig egyik szülőnk
vállalta magára. A belépőjegyeket a szülői szövetség
mellett működő alapítvány
a felajánlott kétszázaléknyi

adóhányadokból fizette ki.
A 300 éves gabonaraktár,
a mai FUTURA négy szintje
a négy őselemhez köthető
csodákkal kápráztatta el tanulóinkat. A levegő szintjén
a szél természetformáló erejét vizsgálhatták, a víz szintjén vízesést készíthettek,
a tűz szintjén a fényjelenségek kerültek górcső alá,
a Föld szintjén az energia-megmaradás elvét próbálhatták ki. Mindemellett a
természet és a technika sok
egyéb látványos jelenségével ismerkedhettek maketteken, működő modelleken,
izgalmas fizikai és kémiai
kísérleteket figyelve. Boldogok vagyunk, hogy tanulóink
idén is maradandó élményt
kaptak.
Matus Mónika
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Koncoročná slávnostná akadémia
12. júna sa konala slávnostná
akadémia ZŠ Alberta Molnára Szencziho vo veľkej sále
MsKS Senec. Riaditeľka školy, Mónika Matus, v úvode
hodnotila priebeh úspešného
školského roku. Pripomenula
pekné výsledky na súťažiach
a úspešné projekty, ktoré pomohli zveľadiť školu. Poďakovala deťom, pedagógom
aj rodičom za výbornú
spoluprácu a potom zavo-

lala na pódium školákov,
ktorí predniesli to najlepšie z toho, čo sa urodilo
v tomto roku na školských
podujatiach. Na záver zaspieval detský zbor sirotinca
z obce Rát zo Podkarpatskej
oblasti Ukrajiny. Deti sa takto
poďakovali za pomoc, ktorú vlani získali prostredníctvom otca Pussa zo zbierky
organizovanej
základnou
školou A. M. Szencziho. VCs

130. SzMAK klubest

Év végi díszünnepély

sőbbi sorsuk szerencsésen Idén június 12-én tartotta sét, majd átadta a színalakult, olyannyira, hogy volt meg díszünnepélyét a Sz. padot a diákoknak, akik
erejük árva gyermekeket föl- M. A. Alapiskola a műve- előadták az idei tanév iskarolni. 2006-ban nyílt meg a lődési központ nagyter- kolai
műsortermésének
család típusú gyermekottho- mében. A bevezetőben legsikeresebb darabjait.
nuk első épülete. Mára már Matus Mónika igazgatónő A díszünnepély a kárpátalhárom ház és egy központi összegezte az elmúlt si- jai Rát községben működő
ellátó ház áll a gyerekek ren- keres tanév eseményeit, árvaház gyermekkórusádelkezésére. Épülőben van
megemlítve a versenye- nak előadásával zárult.
egy rehabilitációs központ
ken elért eredményeket, A ráti gyerekek így köszönis, amely Kárpátalja összes
a sikeres pályázatokat és ték meg az adományokat,
család típusú gyermekotta segítségükkel elvégzett amelyeket tavaly a Sz. M. A.
hona részére biztosítja majd
fejlesztéseket.
Megkö- Alapiskola gyűjtött és Puss
a halmozottan sérült gyeatya
közreműködésével
szönte
a
diákok,
tanárok
rekek rehabilitációját. Az
juttatott
el hozzájuk. VCs
és
szülők
együttműködéelőadók lényéből áradó emberség, elhivatottság és alázat nagy hatással volt a klub- V znamení spolupatričnosti
tagokra, akiket az összetartozás élményével ajándékozott Senecká Spojená škola šej školy mali spoločný
meg Mária és Árpád. VCs s vyučovacím jazykom kultúrny program so žiakmaďarským absolvovala mi z Mosonmagyaróváru
tematický výlet do Moson- a následne sa vybrali
130. stretnutie v klube SzMAK
magyaróváru a Budapešti do Budapešti, kde navštíNa 130. stretnutí Klubu Al- mali silu pomáhať aj iným. 4. júna v Deň národnej vili Maďarskú národnú gaberta Molnára Szencziho V roku 2006 otvorili prvú spolupatričnosti. Žiaci na- lériu. Mgr. Zoltán Sándor
(SzMAK) prišli Mária a Ár- budovu sirotinca rodinného
pád Bíróovci, zakladatelia typu. Teraz majú tri budovy
Az összetartozás jegyében
Sirotinca sv. Michala v obci pre rodiny a jednu centrálRát, v Podkarpatskej oblasti nu servisnú budovu. Budu- A szenci Közös Igazgatá- diákok március 15-i látogaUkrajiny. Bíróovci prijali po- jú rehabilitačné stredisko sú Magyar Tanítási Nyelvű tása, ezért külön örömmel
zvanie na besedu v SzMAK, pre deti s hendikepmi, ktoré Iskola tanulmányi kirándu- fogadtuk a meghívót Farktorú uviedol György Se- bude slúžiť aj pre zverencov lása június 4 –re, a Nem- kas István igazgató úrtól
bők, zakladateľ klubu a otec ostatných detských domo- zeti Összetartozás Nap- a Nemzeti Összetartozás
Puss Alexander, ktorý trávil vov Podkarpatskej oblasti. jára esett. Iskolánk csak- Napjára. Diákjaink számánajkrajšie roky kňazského Počas besedy sa vytvorila nem valamennyi diákja és ra a kirándulás maradandó
povolania v Podkarpatsku. atmosféra spolupatričnos- a kísérő pedagógusok lá- emléket és értéket képviMáriu a Árpáda zblížila tra- ti členov klubu a manželov togattak el Mosonmagya- selt. Budapesten a Magyar
gická udalosť, ktorá ich však Bíróovcov, ktorých pokora róvárra és Budapestre. Nemzeti Galériába látogatspojila na celý život. Neskôr a oddanosť hlboko zapôso- Idén a rossz idő miatt meg- tunk el.
Mgr. Zoltán Sándor
už šťastie stálo pri nich a bila na členov klubu. VCs hiúsult a magyarországi
A Szenczi Molnár Albert Klub
a 130. klubestjét június 12én hagyományosan a Nosztalgia vendéglőben tartotta
meg. Vojtek Lili és Szőcs
Réka dallal és verssel nyitották meg a találkozót. Sebők György a klub vezetője
bemutatta a Bíró házaspárt,
Máriát és Árpádot a Szent
Mihály Árvaház alapítóit, akik
a kárpátaljai Rát községből
érkeztek. Puss Sándor atya,
aki saját elmondása szerint
legszebb papi éveit Kárpátalján töltötte, röviden fölvezette Mária és Árpád előadását. A házaspár története
egy tragikus eseménnyel
kezdődött, amely egy életre
összekovácsolta őket. Ké-
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Májový futbalový turnaj – Senec 2013

Na umelej tráve NTC si zmerali sily amatérske futbalové
tímy seneckých firiem, mestskej a krajskej samosprávy.
24. mája sa konal 9. ročník tradičného májového
futbalového turnaja, kto-

rý organizuje ŠK GaFuGa
pod záštitou primátora
Mesta Senec. Na umelej

tráve Národného tréningového centra sa zišli amatérske futbalové tímy seneckých firiem, mestskej
a krajskej samosprávy,
aby si zmerali sily, ale hlavne
aby utužili vzťahy. Pozvanie ŠK GaFuGa prijali
STAVREM, STAV – COLOR,
EL-TRAS, PICCARD, ELV
PRODUKT, FLAFY, MÚ SENEC a BSK. Turnaj otvorila viceprimátorka Mesta
Senec Helena Nemcová
a v mene organizátorov
Ivan Kolembus. Zápasy
prebiehali pod zamračeným nebom. Chladné počasie hráčom neprekážalo.
Záveru turnaja sa zúčastnil

aj predseda BSK Pavol Frešo. Prvú priečku obsadil tím
STAVREM-u, druhú FLAFY
a tretiu MÚ SENEC. Po turnaji pán Gažko porozprával o zámere ŠK GaFuGa
rozšíriť paletu účastníkov
o reprezentantov družobných miest Senca. V réžii
ŠK GaFuGa sa uskutoční
v Senci rodinný volejbalový
turnaj v lete, na jeseň súťaž
v kopaní jedenástok a zájazd
do Prahy na futbalový turnaj. 9. ročník májového futbalového turnaja bol vydarenou športovou udalosťou,
za čo patrí vďaka organizátorom a všetkým, ktorí pomohli.
VCs

Majstrovstvá Európy v Bench Press
Hotel Družba sa stane od 8.
do 10. augusta dejiskom Majstrovstiev Európy v tlaku na lavičke (benchpress). Mgr. Michal
Čapla, čestný prezident Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnessu a silového trojboja (SAKFST), viceprezident Konfederácie
športových zväzov a člen Rady
športovej reprezentácie SR,
verí, že Senec spĺňa náročné
podmienky pre Majstrovstvá Európy. Rozhodujúca je atraktivita

lokality, dopravná infraštruktúra
a vhodné športoviská a hotely.
Na majstrovstvá je prihlásených
203 pretekárov a 35 rozhodcov
z 21 krajín. Vstup bude voľný
a priamy prenos sa bude vysielať cez internet. Fandíme
našim reprezentantom: Monike
Gavorníkovej (do 52 kg) a Ivete
Jurčíkovej (do 63 kg), Denisovi
Tangelmayerovi (do 105 kg) a
do 120 kg Fridrichovi Matejíkovi
a Stanislavovi Janešovi. VCs

Akvabely majú zlato

Finále 2. ročníka JAKO FMS

Na otvorených majstrovstvách SR
v synchronizovanom plávaní získali zlaté medaily Jozef Solymosy
v C kategórii a Silvia Solymosyová
v B kategórii mladších žiačok. V rovnakej kategórii striebro pridala Petra
Smandrová a bronz Vanda Vláčilová.
Ďalší bronz vyplávalo duo Michala
Smandrová s Ninou Vrábelovou v seniorkách.

Druhý ročník JAKO Futbalovej miniligy Senca bol 1. júna oficiálne ukončený. Súťaž
vyvrcholila
finálovým
zápasom medzi FC
Legendy – FC SC Devils, ktorý sledovalo
asi 200 divákov. Titul
putuje po roku opäť
do rúk tímu FC Legendy. „Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že Legendy zaknihovali svoju
prvú prehru až po 34.
odohratých zápasoch“,
podotkol predseda FMS
Radoslav
Dosedel.
V 3. ročníku uvidíme

Nové vedenie ŠK SFM
Alexander Matlák sa po 18 rokoch
vzdal funkcie predsedu občianskeho združenia ŠK SFM Senec. Novým
predsedom sa stal Denis Marton, podpredsedom Juraj Krchnár. Za nových
členov Výboru boli zvolení Ľudovít
Szabo a Zdenko Marton.
MO

nové tímy. „Pri vyššom
počte mužstiev môžeme zmeniť formát ligy,
ktorá by sa mohla hrať
systémom play off“,
povedal Juraj Gubáni.
Poďakovanie patrí ZŠ
Mlynská, STAVREM-u

a Slavomírovi Prúčnemu
zo spoločnosti JAKO
a všetkým, ktorí sa
podieľali na ďalšom
úspešnom ročníku FMS.
Viac na www.fms.sk
alebo na facebooku.
Juraj Gubáni
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Otvorené majstrovstvá SR
Taekwon – Do I.T.F. 2013

V športovej hale Elán
v Bratislave sa konali
otvorené majstrovstvá SR
v Taekwon – Do. Účasť nebola len slovenská. Súťažili
aj tímy z Čiech, Rakúska,
Maďarska a Poľska. Taekwon- Do I.T.F. Senec
pod vedením JUDr. Tibora Labudu (III. Dan Dagree black belt) úspešne reprezentovalo svoje
mesto. Team chalani, v
zložení Ivan Syrový, Erik
Zelman, Richard Škabla,
Kristián Piroška, Jakub
Pavelka a Martin Beis, získal 3. miesto v disciplíne
team sparing. Team baby,

v zložení Martina Valentová, Daniela Glavaničová,
Soňa Kontseková, získalo
3. miesto v disciplíne team
formy. Z jednotlivcov boli
na 1. mieste: Soňa Kontseková (formy), Kristián Piroška (sparing). Na druhom
mieste skončili: Ivan Syrový (powerbreaking), Martin
Beis (disciplína sparingkategória junior), Denis Papánek (sparing - kategória
žiaci), Ema Takáčová (sparing - kategória žiačky) Tretie miesto získali: Martina
Valentová (formy, sparing),
Jakub Pavelka (sparing)
a Erik Zelman (sparing).

Okres Senec a jeho priatelia
Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj Okres
Senec a jeho Priatelia, ktorý sa konal 13. - 15. júna,

bol skutočným megaturnajom s 92 mužstvami a 1840 účastníkmi.
Na 15. ročník tohto uni-
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Maťo Homola vyhral na Salzburgringu
Slovenský automobilový
pretekár, Senčan, Maťo
Homola vyhral v pretekoch Majstrovstiev Európy cestovných automobilov FIA ETCC hodnotenie
víkendu v triede S2000
a v celkovom poradí sa
dotiahol
na
českého
pretekára Petra Fulína.
Na rakúskom okruhu Salzburgring to bolo veľmi náročné. Počas prvých pretekov začalo husto pršať.
Najväčší súper Maťa Homolu v triede S2000 Petr
Fulín (BMW) v hustom daždi havaroval. Homola sa
s vypätím všetkých síl
udržal na 2. priečke

v triede S2000 tesne
pred Čechom Michalom
Matějovským. Maťo bol
v cieli spokojný: „Preteky
boli najnáročnejšie v mojej kariére. Počas prvých
pretekov začalo pršať
a nakoľko vozidlá mali obuté sliky, bol to pre nás veľký adrenalínový zážitok.
Po ťažkej nehode dvoch
pretekárov
vyšiel
na
trať Safety Car a niekoľko kôl sme absolvovali
v spomalenom tempe.“
Maťo Homola je v súčasnosti jedným zo spolukomentátorov Formuly 1
v TV Markíza.
Team HOMOLA Motorsport

kátneho seneckého podujatia prišlo 25 družstiev
zo zahraničia: zo Srbska, Poľska, Česka, Maďarska a Bosny a Hercegoviny. Účastníci sa sformovali do sprievodu a vydali sa pešou zónou k Mestskému úradu na slávnostné otvorenie turnaja. Športovci sa presúvali s klubovými vlajkami
v športovej výstroji za podpory bubnov, trubiek a rapkáčov. Z balkóna MsÚ turnaj
otvoril primátor mesta Senec Karol Kvál spolu s garantmi turnaja - za OÚ Senec
prednosta Martin Doboš,

za SFZ generálny sekretár
Jozef Kliment a za ÚLK Dušan Tittel. Zápasy sa odohrávali v Igrame, v Tomášove,
v Slovenskom Grobe, v Čataji, v Novej Dedinke, v Bernolákove, v Kráľovej pri Senci, v Blatnom, v Ivanke pri Dunaji a na hlavnom ihrisku vo Veľkom Bieli, kde
v sobotu 15. júna odohrali
všetky finálové stretnutia
a odovzdali trofeje finalistom
vo všetkých kategóriách.
ŠK SFM už po pätnástykrát organizuje tento turnaj
a navštevuje svojich priateľov na podobných turnajoch
v iných krajinách. MO a VCs
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Opäť skvelý Akčný deň detí
Na Slnečných jazerách
si deti mohli vyskúšať a pozrieť, ako pracujú hasiči,
polícia, zdravotná služba a
akčne osláviť Deň detí zážitkami.
2. jún patril na juhu Slnečných jazier deťom. Napriek
tomu, že obloha bola zamračená, množstvo detí
a ich rodičov si nenechalo ujsť jedinečnú akciu
klubu potápačov Piccard
a airsoftového športového klubu Prielom, ktorú
podporilo Mesto Senec
a Správa cestovného ruchu. Moderátori Paťo Bujna
a Roman Pomajbo pomáhali svojim moderovaním
aj k tomu, aby deti stihli
prejsť všetky atrakcie, ktoré pre nich pripravili hasiči,
polícia, zdravotná služba
a mnohí ďalší. Deti sa fotili
v služobných autách, strieľali na terč, dali si namaľovať

na tvár, sledovali, ako hasiči hasia horiace auto, previezli sa na kajakoch, kanoe
a motorových člnoch po jazerách alebo sa mohli priamo na pláži učiť angličtinu.
Aj napriek chladnejšiemu
počasiu neváhali a vyskákali sa v pene. Varili spolu
so šéfkuchárom Jarom
Žídekom a boli nadšené
z modelov kamiónov. Spolu s deťmi sa už aj my tešíme na ďalší akčný deň detí
o rok.
Organizátori podujatia úprimne ďakujú v mene všetkých zúčastnených detí
a ich rodičov:
• účinkujúcim, ktorí pripravili nezabudnuteľný a atraktívny program
• dobrovoľníkom zabezpečujúcim počas dňa jednotlivé stanoviská pre deti
• partnerom akcie, ktorí ju
radi podporili.
MO

GABBO CUP má dvoch víťazov
Treťou zastávkou zo štvorice turnajov 3x3 Slovak
StreetBasket Tour 2013 bol
GABBO CUP na Slnečných
jazerách – Sever.
Okrem prostredia si zúčastnení užili viacero kvalitných zápasov. Nechýbali
tvrdé súboje, pekné akcie
a úsmevné situácie, najmä v mladších a doplnkových kategóriách. Nebola núdza ani o napínavé chvíle. Stretli sa tu kvalitné tímy a rozhodovali
aj najmenšie chyby. Všetkých hnalo dopredu vynikajúce publikum a výborná atmosféra. Súťažilo sa
v siedmich kategóriách Mini Street, Mix ZŠ, Juniori, Muži, Open Mix, Open
Fun a Old – Young doplnené o sprievodné podujatia
a individuálne súťaže, ako
3. pts Shooting, Free Throw

Shooting, Slam Dunk Contest, či driblingový maratón
s trénerom BBC Galanta
Rickom Brooksom. Súboje o prvé a tretie miesto
v hlavných kategóriách, vyvrcholenie turnaja, prerušil
silný vietor a dážď, ktorý
neumožňoval odohrať ich
dokonca. Organizátori podujatia tak po dohode s tímami rozhodli o oficiálnom
ukončení. Tímy netradične
skončili spoločne na 1. a 3.
mieste. Body sa pred celkovým finále rozdelili rovnako.
Poďakovanie za vydarenú
akciu patrí oranizátorom,
Mestu Senec a Bratislavskému
samosprávnemu
kraju, ktorí finančne podporili akciu GABBO Cup 2013.
Viac na www.facebook.
com/Basketland.
Slovenská Streetballová
Asociácia

