Október - mesiac úcty k starším
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Olympiáda seniorov
Počas predposledného septembrového
víkendu sa zišli seniori Bratislavského
samosprávneho kraja na Župnej olympiáde seniorov, na ktorej sa súťažilo
v zaujímavých disciplínach. Senecké seniorky Alžbeta Farkašová, Anna Sidová,
Edita Untermajerová, Helena Majorová,

Mária Gašparová, Oľga Sillerová a Mária
Kloknerová získali spoločne prvé miesto
v kategórii o najchutnejší župný koláč
a v kategórii tenis na cieľ a tretie miesto
na prekážkovej dráhe. Spomedzi jednotlivcov bola najúspešnejšia Anna
Sidová, ktorá vyhrala v kategórii hlavolam. Doprovod našim seniorkám
robila predsedníčka Sociálnej komi-

sie mesta Senec Emese Dobošová
a vedúca Odboru sociálnych služieb mesta Senec Jana Matulová. Naše seniorky
prišla povzbudiť aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh. Príchod októbra - mesiaca
úcty k starším oslávili seniori, mesto a kraj
najlepšie - pohybom, čerstvým vzduchom
a dobrou zábavou.
MO

Horúce témy októbrového čísla
Mestské zastupiteľstvo Jesenné upratovanie

Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a prednostka Ing. Jarmila Répassyová si uctili Deň
ústavy SR a položili veniec

k pamätníku Ústavy Slovenskej republiky pred Mestským úradom na Mierovom námestí v Senci. MO

5. septembra zasadlo Mestské
zastupiteľstvo. Rokovalo o plnení rozpočtu Mesta Senec, o
nových volebných obvodoch,
online prenosoch, ničivých
dažďoch, škôlkach a smetisku.
Viac na 2. strane...

Mesto Senec opäť zabezpečilo veľkokapacitné kontajnery,
ktoré budú Senčanom k dispozícii v rámci Jesenného upratovania 11. 10. - 13.10. a 18.10.
- 20.10.2013.
Viac na 4. strane...

Nová MHD

Opäť Lucia Debnárová

Od 1. novembra bude v Senci
premávať nový autobus MHD.
Cestovanie bude aj naďalej
zadarmo, ale výrazne sa zvýši
komfort cestujúcich.
Viac na 2. strane...

Z historicky najväčšieho svetového šampionátu v poľskej
Gdyni sa Lucia Debnárová vrátila ako osemnásobná majsterka sveta v armwrestlingu.
Viac na 16. strane...
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Mestské zastupiteľstvo riešilo volebné obvody, novú škôlku, dažde aj skládku
Vo štvrtok 5. septembra rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva o 26
bodoch programu. Už v úvode navrhol
nezávislý poslanec Gašpar Józan, aby
sa poslanci zaoberali aj dvoma augustovými dažďami, ktoré zaliali pivnice
domov a niektoré sídliská. Poslankyňa
Martina Valachová požiadala, aby sa
téma preberala v popoludňajších hodinách v bode „Rôzne“, aby sa debaty
mohli zúčastniť občania. Primátor Karol Kvál informoval poslancov o dianí v
Senci za posledné obdobie. Od ostatného zasadnutia MsZ sa montuje nové
LED osvetlenie, ktoré prinesie nielen
úsporu, ale aj nové svetelné body a
lepšie osvetlené prechody pre chodcov. Ukončila sa súťaž o prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy,
realizuje sa prístavba MŠ Kysucká, na
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Senec prebehli rekonštrukčné a
maliarske práce, finalizuje sa výstavba
Terminálu integrovanej dopravy pri železničnej stanici. Senec sa uchádza o
ďalšie prostriedky z eurofondov na
rekonštrukciu MŠ Košická (pribudnú
dve triedy v nadstavbe), rekonštrukciu
ZŠ Tajovského (zateplenie a rekonštrukcia jedálne), revitalizáciu verejného priestranstva zóna Západ (sídlisko
pri ZŠ Tajovského), rekonštrukciu a
nadstavbu Strediska sociálnych služieb
a sociologickú analýzu mesta Senec.
Všetky tieto projekty by sa mali začať
realizovať na jar 2014 a ukončiť do júna
2015. Projekt informatizácie je v štádiu verejného obstarávania, ktoré má
byť počas októbra ukončené. Riaditeľ
MsKS Peter Szabo informoval o plnení
rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku Senec za prvý polrok 2013. Uviedol, že napriek strate v prvom polroku očakáva zisk v druhej časti roka.
V jarných mesiacoch prebiehali najmä
investície a MsKS čerpalo granty len na
20%. Ku koncu roka sa čerpanie grantov zvýši a pozitívnu bilanciu ovplyvní
aj úspešná sezóna v amfiteátri.
Poslanci MsZ schválili nové VZN o Kronike Mesta Senec a o dokumentácii
súčasnosti a tiež určili 2 volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014.
Podľa nových volebných obvodov boli
vzhľadom na počet obyvateľov upravené aj volebné okrsky (nové volebné
okrsky sú zverejnené na www.senec.sk
a platia už na blížiace sa voľby do VÚC

9. novembra 2013 – pozn. red.). Vášne
rozvírila téma online videoprenosov a
videoarchivácie zasadnutí MsZ, ktoré poslanci napokon schválili avšak s
podmienkou vypracovania scénických
a technických podmienok tak, aby
nebolo možné zneužiť videoprenosy
na zvýhodnenie resp. znevýhodnenie
ktoréhokoľvek z účastníkov zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Primátor
oboznámil poslancov s návrhom vybudovať materskú školu v priestoroch
bývalej chaty Ministerstva hospodárstva na Slnečných jazerách. Predpokladaný rozpočet je 270 až 300 tisíc eur.
Otvorenie nových priestorov pre asi 100
detí sa predpokladá v nasledujúcom
školskom roku 2014/2015. Poslanci návrh podporili a odporučili zrealizovať.
Najdlhším bodom programu bolo „Rôzne“. Riešili sa v ňom kalamitné augustové dažde, ktoré spôsobili mnohým
Senčanom škody na majetku. Ako informoval primátor, naposledy napadlo tak
veľa vody na území Senca v roku 1951
a oznámil, že Mesto Senec už po prvej
ničivej búrke požiadalo Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o kontrolu stavu
kanalizácie v Senci a zároveň najalo firmu KANAL M.P.S., s.r.o., ktorá čistí kanály a kanálové vpuste po celom meste.
Po druhej augustovej búrke zasahovala táto firma v postihnutých oblastiach
už v skorých ranných hodinách. Podľa
údajov z KANAL M.P.S. nastal problém
aj preto, lebo obyvatelia Senca po stavebných úpravách svojich príbytkov
naliali do kanálov betón a zvyšky farby,
rôzny stavebný materiál a dokonca sa
v kanáloch našiel aj zimník, topánky
alebo dosky. Niektoré domy majú zasa
dažďovú vodu z odkvapov odvedenú
do kanalizácie a preto sa po výdatných dažďoch splašky neudržali tam,
kde patria, ale vyrazili na ulicu. Mesto
Senec bude robiť v tejto veci kontroly a
uloží pokuty. Mesto Senec ďalej plánuje
vybudovať jarky na mestských pozemkoch na Pezinskej ulici a retenčnú nádrž
pri benzínovej pumpe v blízkosti tohto
sídliska. Počas diskusie vystúpil aj
člen Komisie životného prostredia Ján
Maglocký, ktorý odporučil riešiť situáciu
najmä výstavbou retenčných nádrží pri
sídlisku Za Štiftom a rozírením jazera
Kövécstó. Poslanec Gašpar Józan navrhol použiť aj poľnohospodárske riešenia ako napríklad priečnu orbu. Mesto
Senec sa práve z dôvodu rôznych názo-

rov poslancov MsZ na riešenie situácie
rozhodlo dať vypracovať odborný posudok, aby mohlo vyriešiť tento problém
nielen na Pezinskej a Za Štiftom, ale v
celom meste.
A čo odpad? Predstavitelia spoločnosti
AVE, ktorá prevádzkuje seneckú skládku si podľa slov manažéra firmy Ľuboša
Kamana nie sú vedomí, že poškodzujú
obyvateľov mesta Senec a garantujú
sľúbených desať rokov skládkovania
seneckého komunálneho odpadu na
skládke Červený Majer. Na otázku poslankyne Turanskej, či je pravdou, že
sa na seneckú skládku vozí aj odpad z
Bratislavy, odpovedal kladne. Podpredsedníčka BSK a senecká poslankyňa
Gabriella Németh teda navrhla hlasovať o návrhu Mesta Senec, ktoré má v
Územnom pláne zastaviť rozširovanie
skládky o ďalšiu etapu. Poslanci návrh
schválili s tým, že vstúpi do platnosti od
01.04.2014 po nesplnení dohody medzi
Mestom Senec a firmou AVE. Dohodu
musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo
v Senci.
Zvukový záznam zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva je zverejnený na www.
senec.sk/index.php?menu_id=632.

7000 eur pre škôlku

Na ostatnom zasadnutí odhlasovalo
Zastupiteľstvo BSK finančný príspevok
na škôlky v Bratislavskom kraji. „Počet
neprijatých detí do materských škôlok
v Bratislavskom kraji je v tomto roku približne na úrovni 1500 až 1700 detí. Aj to
je dôvod, pre ktorý sme spustili projekt
Naša škôlka – Náš kraj. Akútnu situáciu
s materskými školami riešiť v spolupráci so starostami a primátormi,“
povedal župan Pavol Frešo. Mesto
Senec dostane 7000 eur na vybavenie interiéru dvoch nových tried v MŠ
Kysucká 9. Poslanci BSK tiež schválili zámer vybudovať novú športovú
halu pri Gymnáziu Antona Bernoláka
v Senci, ktoré je v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Bratislavského
kraja.
Bratislavský samosprávny kraj pomôže gymnáziu prenájmom pozemku pri Gymnáziu Antona Bernoláka,
ktorého telocvičňa je v nevyhovujúcom stave. Na pozemku, ktorý je
vo vlastníctve kraja, vyrastie nová
kotolňa pre školu. Na mieste, kde teraz stojí stará kotolňa, mesto Senec
postaví športovú halu. Zdroj: BSK
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Ako na bolesti chrbta?
Môže pomôcť Pilates!

Cvičenie nájdete v Pastoračnom centre
na Farskom námestí v Senci od 17.9.2013
vždy v utorok o 18.30 hod.
Zápis na hodinu pre začiatočníkov bude 8.10.2013
v Pastoračnom centre o 19.30 hod.
Bližšie info: 0903 135 613
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci
pozýva svojich členov na

tradičné stretnutie pri príležitosti mesiaca
úcty k starším,
kde zablahoželáme našim 80., 85., 90. ročným
jubilantom.
Termín: 2. október (streda) o 16:00
Miesto: SOŠ Kysucká 14 (Montostroj)
Večera a príjemná hudba je zabezpečená.
Vaše stoly môžete obohatiť domácimi dobrotami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Termín prihlásenia v KD:
23., 24., 25. septembra medzi 14-17 hod.
Helena Majorová, vedúca KD
Inzercia
®

Prečo
Exkluzivita?

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Directreal Sunny realitná kancelária
2-izb.

rod. d.

73.000 EUR
PREDAJ - Senec

159.500 EUR

rod. d.

Pokiaľ sa rozhodnete predať
alebo prenajať nehnuteľnosť
prostredníctvom RK, doporučujeme Vám uzavrieť s kanceláriou sprostredkovateľskú
zmluvu o výhradnom zastúpení. Z tohto zmluvného vzťahu
pre Vás a takisto aj pre realitnú
kanceláriu vyplýva niekoľko
podstatných výhod:

3-izb. RD, UP 138m2, pozemok 820m2,
krásny dom v tichej lokalite.

• možnosť predaja za vyššiu
cenu
• ste v kontakte s jedným, Vaším osobným maklérom, ktorý Vás kompletne zastupuje

rod. d.

poz.

197.500 EUR

59.900 EUR

Tehlové 2, 3, 4-izb. byty vo Viladomoch
od 73 000€, parkovacie miesto, vl. kúrenie. na jazero v golfovom areáli iba 6km od Senca. lokalite, IS: elektrina, voda, v Senci.

ID228583
3-izb.

ID127877
3-izb.

65.000 EUR

95.000 EUR

34.500 EUR
PREDAJ - Senec

TOP PONUKA! 3-izb., 67,7m , 3/8, po
2

ID229355

135.000 EUR
PREDAJ - Nová Dedinka, 1. mája
UP 240m2, pozemok 400m2, suterén.

ID126652

ID329395
3-izb.

rod. d.

TOP PONUKA! 3-izb. 67m , 6/8, po
2

v pokojnej lokalite. Aj na podnikanie.

ID127191

ID129473
3-izb.

75.000 EUR

135.000 EUR

• jediná prezentácia s jedinou predajnou cestou
115.000 EUR

420m2 i viac v tichej lokalite.

ID229361
rod. d.

ID129164

ID329228
poz.

116.000 EUR
PREDAJ - Senec, Turecká TOP HIT!
7/7, priamo v centre pri promenáde.

ID228416

ID228965

Neviete predať svoju nehnuteľnosť? Zavolajte nám a my Vám povieme prečo. 0905 353 284

Lichnerova 21, 903 01 Senec

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM

• obhliadky organizuje a realizuje len Váš osobný maklér
• predaj Vašej nehnuteľnosti je pre realitnú kanceláriu
prioritou a vďaka exkluzívnej
zmluve má kancelária aj najväčšiu motiváciu
• nadštandardný servis a oslovenie väčšieho počtu potenciálnych klientov
Neváhajte nás kontaktovať!

www.directreal.sk/sunny, sunny@directreal.sk
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Vláčik končí, prichádza autobus
Od 1. novembra bude v Senci premávať autobus mestskej hromadnej
dopravy s 19-imi miestami na sedenie a 15-imi na státie. Bude klimatizovaný
a vybavený nástupnou plošinou pre invalidný vozík. Trasa MHD sa rozšíri
tak, aby spojila centrum aj s odľahlejšími časťami mesta. MHD bude aj
naďalej bezplatne slúžiť všetkým obyvateľom Senca. Prinesie komfort, ktorý
pasažieri ocenia už v blížiacich sa chladných mesiacoch. Nahradí zelený
vláčik, ktorému už plynie výpovedná lehota. Zo súťaže, do ktorej sa prihlásili
3 firmy, vyšla víťazne L+L autobusová doprava, s.r.o, ktorá v elektronickej
aukcii ponúkla najnižšiu cenu 1,29 eura (s DPH) za kilometer. Autobus bude
počas pracovných dní jazdiť 7-krát denne v čase od 6.00 do 20.30, v sobotu
4-krát v čase od 8.00 do 14.00 a v nedeľu 2-krát v čase od 7.00 do 15.00.
Cestovný poriadok bude zverejnený na webovej stránke Mesta Senec. MO

Reni Siposová
organizuje v spolupráci
s Euro deťom, n.f.
charitatívnu akciu pre
Lelle – Piloxing, Aerobik,
Zumba 5.10.2013
o 14.00 v ZŠ s VJM A.
M. Szenciho na Námestí
A. Molnára 2 v Senci.
Vstup: 6 eur. Všetky
vyzbierané peniažky
pôjdu na liečbu Lelle,
ktorá má svalovú atrofiu.

Hromadný odber krvi
sa uskutoční 10. októbra 2013
v Stredisku Sociálnych služieb
(klub dôchodcov)
na Hviezdoslavovej č. 55
v čase od 8.00 do 11.00.
Tešíme sa na každého z Vás.
Miestny spolok SČK v Senci

Jesenné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery po celom meste
Zapojte sa do jesenného
upratovania v meste, ktoré sa
koná v záujme nás všetkých.
Biologický odpad (konáre
a pod.) a elektroodpad ukladajte vedľa kontajnerov. Bude
sa priamo na mieste triediť
a spracovávať.

Upratovať budeme v dvoch
etapách:
11. 10. - 13. 10. 2013 (piatok,
sobota, nedeľa)
Veľkokapacitné
kontajnery
budú umiestnené v nasledovných lokalitách:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

sídlisko Za štiftom
plocha na parkovisku
pri OD „Minor“
plocha pri telefónnej
ústredni na Košickej ulici
plocha pri garážach
na Svätoplukovej ulici

•
•
•
•

sídlisko Inovecká na parkovisku pri vojenských
bytovkách
plocha pri bytovke na Žitavskej ulici
plocha pri garážach
na Gagarinovej ulici
plocha pri bytovke na Novomeského ulici
plocha pri záhradách
na ulici E. B. Lukáča
Robotnícka pri soche
Vinohradnícka ulica
Bratislavská - parkovisko
MŠ Košická - Svätoplukova
cesta k cintorínu, na Farské námestie
roh
Svätoplukova
Hviezdoslavova
Vajanského ulica – vstup
na dvor MsÚ
Pezinská ulica - nové bytovky
Mlynský klin - traktor

18. 10. do 20. 10. 2013 (piatok, sobota, nedeľa)
Veľkokapacitné
kontajnery
budú umiestnené v nasledovných lokalitách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

križovatka ulíc Moyzesova- Šafárikova
parkovisko na ulici Fraňa
Kráľa
sídlisko
Jesenského
(prechod k VÚB)
parkovisko pred Obvodným úradom, Hurbanova
parkovisko pred Zdrojom
na Fučíkovej ulica
parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej ulica
parkovisko na Šamorínskej ulica
plocha pred ZŠ na Mlynskej ulici
plocha pri križovatke Letnej a Športovej

•
•
•
•
•
•
•

plocha na Liptovskej
roh Slnečnej a Fučíkovej
Dúhová ulica pri bytovke
Rybárska ulica – Štefánikova ulica
Kollárova pri výmeničke
Osada Martin
Malý Biel - traktor

Nezabudnite, že počas celého roka môžete triediť odpad. Po meste sú rozmiestnené kontajnery na šatstvo,
sklo, PET fľaše a papier. Na
zbernom dvore sa odovzdáva objemný odpad, drobné
stavebné odpady, bioodpad,
plasty, jedlé oleje, žiarivky a
plechovky.

Otváracie hodiny
Zberného dvora:
Po.-Pia. 8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 14.00
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Pozor, podvodníci!
V okolitých obciach sa opäť našli podvodníci, ktorí od seniorov
vylákali peniaze. Tentoraz sa telefonujúci podvodník predstavil
seniorovi ako vnuk, ktorý potrebuje peniaze. Po financie však
poslal kamaráta, ktorý sa vyhovoril, že vnuk nemohol prísť a
poslal jeho. Upozorňujeme všetkých seniorov, aby nenaleteli
takýmto podvodníkom. Tiež odporúčame, aby neotvárali
dvere cudzím ľuďom a nevpúšťali ich do svojich príbytkov.
Podvodníci často pôsobia ako slušní ľudia, sú pekne oblečení
a výreční. Odporúčame tiež nerozprávať sa ani po telefóne s
cudzími ľuďmi a už vôbec nedávať peniaze ľuďom, ktorých
nepoznajú. Rodičom odporúčame, aby nenechávali svoje
nedospelé deti otvárať dvere a už vôbec nie cudzím ľuďom.
Pozor na podvodníkov na internete!
V tejto súvislosti upozorňujeme aj na riziká spojené s nákupmi
cez internet, ktoré má mnoho výhod, ale aj rizík. Často ide
o nápadne výhodné ponuky napríklad motorových vozidiel
(osobné autá, traktory, štvorkolky...) prostredníctvom inzerátu
na webovom portáli. Predávajúci požaduje najprv poslať
peniaze na účet a až potom dodá tovar. Keď kupujúci zaplatí,
predávajúci sa už neozve, žiaden tovar nepošle a viac nie je
možné ho vystopovať.
Ak predajca predáva výrobky a poskytuje služby za ceny, ktoré
sú „podozrivo nízke“ neodporúčame objednávať žiaden tovar
ani službu. Ak zistíte, že ste boli pri kúpe tovaru cez internet
oklamaní, je potrebné podať oznámenie čo najskôr na polícii a
na Slovenskej obchodnej inšpekcii.
Zdroj: MsÚ, Hasičský a záchranný zbor, Mestská polícia

Astroprednáška v SOLAR Hvezdárni Senec
23.10.2013 o 18:00
Téma: Kozmonautika na Slovensku
Prednasa: Jakub Kapuš

SOLAR Hvezdáreň Senec, občianské združenie
www.solarastronomy.sk, www.senec.solarastronomy.sk

vinotéka pod poštou

Cenník inzercie je zverejnený na internetovej
stránke mesta Senec www.senec.sk
Uzávierka novembrového čísla je 21. októbra.

sudové
‘
a flaškové
víno

15 druhov sudových vín, donášková služba

prijímame objednávky vína na oslavy, svadby, stužkové a pod.
Bernolákova 9, Senec, (vedľa Bistra Robin)

tel.: 0944 076 476

www.LaVin.sk, nájdete nás aj na

Otváracie hodiny:

Utorok - Piatok: 10:00 - 19:00
Sobota:
8:00 - 15:00
Pondelok a Nedeľa: zatvorené

Ponuka sudových vín: Alibernet, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Pálava, Iršai Oliver, Tramín, Frankovka, Rosé,
Veltlínske zelené, Víno z čiernych ríbezlí, Rulandské šedé, Cabernet Sauvignon, Zámocká sviečka biela, Zámocká sviečka červená
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Zo zásahov
Mestskej polície v Senci
Dňa 31. 8. 2013 v čase
o 21.40 hod. hliadka
MsP Senec vykonávala kontrolu dvora v objekte
ZŠ
Tajovského
v Senci, kde spozorovala skupinu šiestich osôb.
Pri kontrole bolo zistené, že
sa jedná o maloleté a mladistvé osoby, pričom jeden
javil známky požitia omamnej látky. Maloletý M. G.
zo Senca priznal, že fajčil
marihuanu z provizórne
vyrobenej fajky z plastovej
fľaše, tzv. Bonga. Rastliny
rodu Cannabis sú v zmysle zákona SNR č.139/1998
Z.z. o omamných látkach,
psychotropných
látkach
a prípravkoch zaradené do
I. skupiny omamných látok.
Maloletý sa týmto dopustil
protiprávneho
konania.
Porušenie uvedeného zákona prejedná mesto Senec v správnom konaní
vedenom proti maloletému
a jeho rodičom.
Mgr. Peter Slováček

SENČAN október 2013

Marihuana – nesprávna odpoveď na správne otázky
Prečo sa stretávame s rozšíreným užívaním
marihuany u detí v období puberty? Priznajme si, že reči o tom, že je to niečo zlé, čo by
nemali robiť, ich neodradia. Marihuana predstavuje zdanlivé riešenie ich vývinových otázok. Pozrime sa na niektoré. Mladí ľudia často
revoltujú proti hodnotám dospelých, ale už sa
necítia byť ani deťmi, čím ich správaniu chýba
cieľavedomé smerovanie. Keďže sa viac zameriavajú na vlastnú osobu, vidia účel života
v okamžitom pôžitku - ľahká cesta je užívanie
marihuany, ktorá je ľahko dostupná. Na rozdiel
od alkoholu jej požitie neprináša zjavné negatívne stavy po odznení účinkov (len tzv. „fleš“)
a považuje sa za drogu, ktorá ešte nie je návyková. Negatívne dôsledky na fyzické zdravie
sú mladistvými porovnávané s fajčením, ktoré
je bežne užívanou drogou. Spustenie psychických porúch intoxikáciou THC sa bagatelizuje, aj keď postupne ale iste vedie k nezvratným
poruchám pamäte, pozornosti a intelektu. Už
po jednorazovom užití hrozí náhle vypuknutie
schizofrénie či panickej poruchy.
Hľadanie odpovede na otázky „Kto som? Aká
je moja rola?“ prináša chuť experimentovať,
čo môže provokovať myšlienky na vyskúšanie
drogy. Tieto vývinové úlohy často so sebou
prinášajú i náročné emócie (napr. úzkosť, pocity samoty, nezmyselnosť, sebaspochybňovanie), ktoré mladý človek ešte nevie spracovať pre nedostatok skúseností s vlastnou psychikou. Droga dokáže zmeniť emocionálne
ladenie užívateľa. Samozrejme, účinok je len

dočasný a neprináša riešenie, ale len ďalšiu
frustráciu z absencie odpovedí o bytí v tomto
svete. Tým sa uzatvára bludný kruh.
Pre pubertu je v dôsledku hľadania vlastnej
identity typickým odmietanie účasti na rodinnom živote. Rola rodiny je v tomto čase
oslabená, i keď zvyčajne väčšia, ako puberťáci pripúšťajú. Uprednostňovaniu rovesníkov
a ich zoskupovaniu môžeme rozumieť ako
snahe o zdieľanie podobných problémov.
Reakcie ostatných ľudí pomáhajú vyjasniť si
vlastnú identitu, pretože druhí nám sprostredkujú spätnú väzbu na naše názory a správanie. Je to jednoduchý proces učenia. Preto
skupina, v ktorej predstavuje marihuana istú
hodnotu, predstavuje rizikové prostredie. Platí
to však i naopak, kolektív rovesníkov, ktorý ju
odmieta, pôsobí preventívne.
Nebezpečnosť užívania marihuany pramení
z toho, že je ilúziou trvalého riešenia prirodzených potrieb mladého človeka. Hľadanie
samého seba, nejasné hodnoty, náročné
emócie spojené s osobnostným zrením, nuda
v dôsledku nedostatočného rozvoja aktívneho využívania potenciálu napr. krúžkami,
športom, sú všetko úlohy, ktoré sa dajú riešiť
dôverným rozhovorom, výchovným vedením,
ponúkaním alternatív pre rozvoj. Rodičia
a učitelia tak môžu predchádzať situácii, keď
bude marihuana jedinou odpoveďou na prirodzené otázky mladých ľudí.
Mgr. Zoltan Szabo, PhD., psycholog, tel.
0910 308 569, www.terapia-a-koucing.sk

Otváranie Magických záhrad v Hoteli Senec

Žiačik separáčik - 6. ročník

Po siedmich rokoch sa opäť stretávame v Záhradách výtvarníčky a ilustrátorky Aleny Wagnerovej. Je známa krehkými vizuálnymi výpoveďami
nielen v detskej ilustrácii, ale aj medzi
obdivovateľmi lyricko-meditatívnych
obrazov. Jednotiacim princípom
v jej výtvarnej tvorbe a vo vedení výtvarných dielní pre deti a ženy je šírenie duševnej pohody a duchovnej
regenerácie ako bariéry proti stresu
a agresii vonkajšieho sveta.
Každý má svoju záhradu ukrytú
v hĺbke duše. Má v nej svoje

Stalo sa už milým pravidlom, že spoločnosti skupiny AVE na Slovensku organizujú
projekt Žiačik Separáčik. Tento školský rok
2013/2014 sa začína už 6. ročník tejto akcie.
Cieľom prejektu je vysvetliť žiakom základných škôl dôležitosť triedenia odpadu
pre spoločnosť a tiež u nich vybudovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.
Pre žiakov a školy sú pripravené zaujímavé ceny. Okrem peňažnej výhry
pre tri najlepšie školy, môžu žiaci získať hodnotné odmeny. Pre najlepšie
triedy je dokonca pripravená exkurzia
na jednej z prevádzok AVE a pitný režim.
Celkovým víťazom minulého ročníka bola
práve škola zo Senca. Aj tento rok sa môžu
senecké školy a ich žiaci zapojiť a zabojovať. Môžu tak pomôcť svojej škole a zároveň
sa naučia ako pomôcť prírode. Odpad produkujeme všetci. Separovaním však zmenšujeme jeho škodlivý dopad na naše životné
prostredie.

vône, milovaných, obrazy, obavy
a strachy, ale aj zákutia, kde sa
môže v bezpečí skryť pred svetom,
načerpať sily, spomenúť si, kým je
a snívať svoje sny. Tak o záhradách
hovorí maliarka a pozýva na výstavu novej kolekcie obrazov Magické
záhrady, ktoré mali premiéru v júli
v Brne. V Magických záhradách maliarky sa budeme môcť prechádzať
od 24. októbra do 10. decembra
vo výstavných priestoroch Hotela Senec. Súčasťou výstavy budú
aj tvorivé dielne pre ženy, ktoré
organizuje spolu s
OZ Tvorivosť
bez hraníc a sú nazvané Moja záhrada. Tento rok výtvarníčka Alena Wagnerová svojou tvorbou potešila nielen
,,dospelákov“ ale aj deti. Do 18. októbra v Záhorskom múzeu v Skalici
môžeme vidieť jej ilustrácie pre deti
na výstave Strapoškove farbičky.
Tento rok je výstava sprievodným
podujatím 24 Bienále ilustrácií Bratislava.

Prihlášku a podmienky zapojenia sa do projektu Žiačik Separáčik nájdete na www.avesk.sk.
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Dobrovoľní hasiči súťažili v Poľsku
V dňoch 16. - 19. 8. 2013 sa konala v poľskom meste Śmigiel
medzinárodná súťaž hasičských družstiev s historickou ručnou striekačkou „Śmigiel 2013“. Dobrovoľný hasičský zbor
Senec bol jediným reprezentantom zo Slovenska. Družstvo
súťažilo v zložení: Jozef Bordáč (veliteľ), Nikol Bališová, Jozef
Slávik, Zoltán Görföl, Milan Boháč, Pavol Stacho, Zoltán Lajtman, Ján Lauko. Senčania prvýkrát súťažili v Poľsku v roku
2010 a hneď obsadili 1. miesto, o rok neskôr skončili na štvrtej
priečke. V roku 2013 sa z 36 družstiev Senčania umiestnili
na peknom druhom mieste. Pán Vendelín Horváth, generálny
sekretár DPO SR sa poďakoval družstvu DHZ Senec za pekný výsledok. Veliteľ DHZ Senec, Jozef Bordáč zasa primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi za vytvorenie podmienok
pre účasť v súťaži, riaditeľovi SCR Ing. Robertovi Podolskému
za sponzorský príspevok a súťažnému družstvu DHZ Senec
za výborné umiestnenie. Jozef Bordáč

Foto: MO

Senecký festival dychovej hudby
8. septembra sa v seneckom Parku oddychu – amfiteátri konalo ďalšie z tradičných podujatí nášho mesta. V hľadisku sa
zišli najmä tí skôr narodení zo Senca aj z okolia, aby si vypočuli umenie štyroch súborov. Dychová hudba Vinosadka
otvorila festival slovenskými pesničkami, ktoré sa v krásnom
slnečnom počasí niesli Sencom a prilákali aj ďalších poslucháčov. Moravská dychová hudba Vlčnovjanka v nádherných
krojoch predviedla tú správnu zábavu, rozospievala publikum
a roztancovala prvý tanečný pár. Naša dychovka Senčanka
zožala množstvo komplimentov od moderátorky festivalu Ľubomíry Antalekovej. Diváci ju vytlieskali tiež a ocenili piesne
s krásnymi textami o Senci a Slnečných jazerách. Na záver
vystúpili moravskí Kameníkovi muzikanti, ktorí vystupujú
po celej Európe. Divákov roztlieskali a roztancovali. MO

Včelárik už odletel do Afriky
Keď sa pred mnohými rokmi
na opustenej sprašovej stene v severovýchodnej časti
nášho mesta objavil prvý pár
včelárikov, vracajúcich sa do
svojich hniezdisk z horúcej
Afriky južne od Sahary, nik
celkom neveril, že sa Senec
v priebehu pomerne krátkeho
obdobia bude môcť pochváliť
azda najpočetnejšou kolóniou tohto vzácneho zástupcu krakľotvarých vtákov na
Slovensku. Včelárik zlatý patrí
iste k najkrajším a najzaujímavejším živočíchom Strednej Európy. No nielen pestré
sfarbenie tela, ale aj spôsob
jeho života ponúka množstvo
unikátnych faktov. Žije koloniálne a o mláďatá starostlivo
ukryté v hniezdnych norách
zvislých sprašových stien sa
obetavo starajú obaja rodičia.
Priamo v ovzduší lovia najmä
blanokrídly hmyz, ktorý najprv zručne zbavujú jedového
žihadla. Na jar sa vracia me-

dzi poslednými sťahovavými
vtákmi a odlieta už koncom
leta. Dnes nám prítomnosť
včelárika naznačuje azda už
neodvratné nástrahy klimatickej zmeny. A ak napokon vymizne aj z okolia Senca, bude
to symbol našej arogancie a
nehodného vzťahu k životu.
Včelárik, jeden z najkrajších
európskych vtákov, dnes naozaj potrebuje našu pozornosť a ochranu.
Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Foto: MO

Štatistické zisťovanie v Senci

V týchto dňoch sa rozbieha zisťovanie o cezhraničnej
mobilite medzi Rakúskom a Slovenskom pod názvom
„Dopravno-sociologický prieskum mobility obyvateľstva
podľa metodiky KOMOD na území Bratislavského
a Trnavského regiónu“ (Brawisimo). Výsledky zisťovania
poslúžia na tvorbu dopravnej politiky v tejto oblasti.
Na Slovensku je do zisťovania zaradených 12 650
domácností z náhodne vybratých obcí Bratislavského
a Trnavského samosprávneho kraja. Senec je medzi
nimi. Od 4. septembra do 13. decembra 2013 navštívia
opytovatelia vybrané domácnosti. Opytovateľ je povinný
preukázať sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté
informácie z domácností budú anonymné a použité výlučne
na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na október v Kine Mier
Začiatok filmových predstavení o 18:00 hod.
piatky môžu byť aj o 20:00. Nedeľné detské
filmové predstavenia o 15.30. Premietame
digitálne 2D a 3D. Čaká Vás výborný obraz,
digitálny zvuk DOLBY SURROUND. Tešíme
sa na Vašu návštevu!
1.utorok VO ŠTVORICI PO OPICI 3
Grand finále 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. štvrtok GRAVITÁCIA 3D
Oscarová Sandra Bullock a George Clooney
sa predstavia v hlavných úlohách dychberúceho thrilleru. Film Gravitácia, ktorý nás zavedie do nekonečných a neúprosných hlbín
vesmíru. USA MP 90 min.
Vstupné: 6,00 Eur
4. piatok o 18 00 hod. JA, ZLODUCH 2
Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú do kín. V plnom nasadení a v sprievode svojho „tatka“, polepšeného superzloducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu, potom čo mu na krku ostali tri osirelé slečny.
Animovaná komédia. USA MP 90 min.
Vstupné: 3,00 Eur
4. piatok o 20.00 GRAVITÁCIA
Oscarová Sandra Bullock a George Clooney sa predstavia v hlavných úlohách
dychberúceho thrilleru. Film Gravitácia

nás zavedie do nekonečných a neúprosných hlbín vesmíru. USA MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur
5. 6. sobota – nedeľa RIVALI
Film sa odohráva počas zlatého veku Formuly 1 a prináša rýchly, napínavý a vzrušujúci skutočný príbeh súboja dvoch z najväčších športových rivalov, aké svet zažilsúboj James Hunt versus Niki Lauda, a ich
pretekárskych tímov McLaren a Ferrari. Žili
na hrane. Žili pre jedinú chvíľu. Žili pre rýchlosť. USA/Nem./V.B. MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
7. 8. pondelok – utorok
LÁSKY DON JONA
Don Jon, dokáže zbaliť aj desať žien každý
víkend. Nakoniec hľadanie prinesie nové rozmery v živote i láske a to prostredníctvom
vzťahu s dvoma úplne odlišnými ženami. Hrajú: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore. USA MP 15 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur
10. štvrtok o 18.00 – 11. piatok o 20.00

GUNS 2

Agenti, ktorí sa ocitnú na úteku pred zákonom. Ich spojenectvo má však malý háčik. Ani jeden z nich netuší, že ten druhý je
tajný federálny agent. V hlavných úlohách
sa predstavia: Denzel Washington a Mark
Wahlberg. Akčný film. USA MP 15 109 min.
Vstupné: 4,00 Eur
11. 12. 13. pi, so, ne o 18.00
OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2
Film nadväzuje na 1. časť úspešnej animovanej komédie. Najlepší
a najrýchlejší vynálezci z celého
sveta zdokonaľujú technológie,
ktoré majú slúžiť pre dobro ľudstva. USA MP 90 min. SK dabing
Vstupné piatok na 2D: 3,50 Eur
Vstupné so, ne na 3D: 5,50 Eur
14. 15. ZMIZNUTIE
Každá sekunda má cenu života.
Napínavý dych berúci thriller s
Hugh Jackmanom a Jake Gyllenhaalom v hlavných úlohách.
USA MP 15 146 min.
Vstupné: 4,00 Eur
17. štvrtok a 20. nedeľa CARRIE
Carrie Whitová je plachá teenagerka, ktorá je vďaka výchove svojej
fanaticky veriacej matky outsiderom. V škole prežíva hotové peklo
– jej obľúbenejší spolužiaci ju šikanujú a kruto si ju doberajú. Zmení
sa študentský večierok na krvavé
jatky, alebo dopadne všetko inak?
Vstupné: 4,00 Eur

21. pondelok NAJVYŠŠIA PONUKA
Láska ku kráse môže byť zničujúca. Svetovo
uznávaný znalec v oblasti výtvarného umenia a starožitnosti sa ocitá vo víre vášne o
uprostred hry, ktorá navždy zmení jeho život.
Tal. MP 124 min.
Vstupné: 4,00 Eur
23. 24. streda – štvrtok PLÁN ÚTEKU
Akčný thriller z väzenského prostredia s Arnoldom Schwarzeneggerom a Sylvestrom
Stallone. USA MP 15 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur
25. piatok o 18 00 hod. TURBO
Animovaná komédia Turbo rozpráva príbeh
slimáka, ktorý sníva svoj veľký a rýchly sen –
pretekať proti slávnemu jazdcovi ralley Gustávovi Nafťákovi. Pokúsi sa dokázať, že žiaden
sen nie je príliš veľký. USA MP 100 min. dabing
Vstupné: 3,50 Eur
25. piatok o 20.00. MACHETE ZABÍJA
Machete je späť a vydáva sa na misiu, ktorú by nezvládol iný smrteľník. Bývalý agent
je najatý americkou vládou, aby zlikvidoval
šialeného obchodníka so zbraňami, ktorý
plánuje vypustiť smrtiacu raketu, a zabránil
tak celosvetovej anarchii. USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
26. sobota TURBO 3D
Animovaná komédia Turbo rozpráva príbeh
obyčajného slimáka, ktorý sníva svoj veľký a rýchly sen – pretekať proti slávnemu
jazdcovi ralley Gustávovi Nafťákovi. Pokúsi
sa všetkým dokázať, že žiaden sen nie je
príliš veľký. USA MP 100 min. dabing
Vstupné: 5,50 Eur
27. nedeľa KANDIDÁT
Dej je situovaný na Slovensko, kde prebieha kampaň na prezidenta republiky. Adam
Lambert,, reklamný mág je prinútený silnou
finančno-politickou skupinou urobiť kampaň
na nezávislého kandidáta z ľudu Petra Potôňa. Na motívy knihy Kandidát. SR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
29. utorok PRÍBEH KMOTRA
Príbeh veľkej lásky. Lásky k peniazom. O
vzostupe a páde človeka, ktorý sa od kšeftu s digitálnymi hodinkami vypracoval až na
pozíciu šedej eminencie českej politiky. Hrajú: Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Andrej Hryc a ďalší. ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
31. o 17.00
METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D
Jedinečný projekt spája v sebe filmový príbeh
a veľkolepé zábery z koncertu jednej z najpopulárnejších rockových kapiel. 3D zážitok – javiskové scény a obraz nemá na plátne obdobu.
USA MP 92 min. Vstupné: 5,50 Eur
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Najkrajší balkón a predzáhradka
Súťaž Mesta Senec a Mestských novín Senčan v spolupráci so
spoločnosťou Plantago o najkrajší balkón a predzáhradku má
svojich víťazov. Porota - Ing. Milan Beutelhauser zo spoločnosti
Plantago a vedúca oddelenia verejnej zelenie, údržby a čistenia mesta Senec Ing. Viera Kolozsváriová - hodnotila balkóny a
predzáhradky súťažiacich a vybrala víťazov:
Ocenenie najkrajší balkón v roku 2013 získal Jozef Mordáčik z
Pezinskej ulice (foto č. 1).
Ocenenie najkrajšia predzáhradka 2013 získala Helena Rohmová. (foto č. 2) Pani Rohmovú do súťaže tajne prihlásila jej
dcéra Janka, takže šťastnú výherkyňu víťazstvo poteší dvojnásobne. 
Z predzáhradiek pochválila porota aj Martinu Tomašovičovú.
Dokázala, že aj na malom priestore sa dá vytvoriť niečo také
nádherné ako slnečnice na foto č.3.
Obaja ocenení, pán Mordáčik a pani Rohmová, si môžu svoj
balkón a predzáhradku ešte skrášliť rastlinami od spoločnosti
Plantago v hodnote 100 eur podľa vlastného výberu. A my ostatní sa môžeme pokochať ich zeleňou.

Foto č.1

Foto č.2

Foto č.3

Pochod za život

Foto: www.farasenec.sk

Senecké rodiny za život. Tak znelo heslo
transparentu, ktorý sme v nedeľu 22. septembra niesli na Pochode za život v Košiciach.
Spolu s ďalšími skoro 80 000 ľuďmi, ktorí sa
zišli v metropole východného Slovenska, sme
sa spojili za myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochranu tradičnej rodiny. Okrem samotného pochodu sa
na mieste konalo množstvo sprievodných akcií
- prednášky, koncerty, workshopy, modlitbové
stretnutia a vrcholom bola ekumenická bohoslužba „na poďakovanie Bohu za dar ľudského života.“ Samotný pochod trval viac ako dve
hodiny, pokojne plynul v záplave transparentov, fotiek, vlajok a bielych a červených balónov s heslami pochodu, ktoré sme na záver
ako bodku za pochodom vypustili smerom
ku krásnej modrej oblohe. Lenka Jasenovcová

VOĽBY DO VÚC

MUDr. Emese Dobošová,

kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
za stranu SMER-sociálna demokracia.
Vážení Senčania. Ak ma zvolíte za poslankyňu BSK, budem sa zameriavať
najmä na skvalitňovanie sociálnej starostlivosti a zdravotníckych služieb
v našom meste. Presadiť chcem opätovné zriadenie lekárskej služby prvej
pomoci, čo je výlučná kompetencia samosprávneho kraja, ako aj transparentné a efektívne financovanie sociálnych služieb s cieľom zlepšiť a zlacniť
starostlivosť poskytovanú domovmi sociálnych služieb.
V zastupiteľstve BSK budem presadzovať podporu a financovanie projektov zameraných na:
• Terénnu sociálnu prácu s dysfunkčnou rodinou - riešenie
sociálne nepriaznivej situácie v existenčnej kríze, terénna práca priamo v domácnostiach, sprevádzanie k potenciálnemu
zamestnávateľovi, na úrady, pomoc pri vybavovaní liečenia,
znižovanie exekučného zaťaženia a pod.
• Programy pre deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením výchovné programy, tréning sociálnych zručností a efektívnej
komunikácie, pomoc pri kariérnom raste a ďalšom vzdelávaní.
• Programy sociálnej inklúzie pre zdravotne postihnutých ľudí
- podpora ambulantnej a terénnej sociálnej práce s využitím
špecializovaného poradenstva, individuálne riešenie životnej
situácie, vytvorenie vhodného pracovného miesta, adaptácia
na trh práce a pod. Som pripravená využiť skúsenosti z komunálnej politiky, naďalej vám načúvať a presadzovať vaše
záujmy, aby sa nám v Senci žilo spokojnejšie a zdravšie.

SENČAN október 2013

NAŠA POSLANKYÒA
GABRIELLA NÉMETH
v Senci

nas
nasaposlankyna.sk
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GABRIELLA
NÉMETH
naša
poslankyna

Vďaka športu som sa dostal bližšie k Vám v Senci,
aj cez šport Vám chcem Vašu dôveru vrátiť v BSK..

„Opäť voľby?! To nie je možné! Zas
budú na nás zazerať z bilboardov
akože známe osobnosti, ktoré len
sľubujú a nič nesplnia..!?“ Toto sú
slová, ktoré som si nedávno vypočul v rozhovore dvoch mladých ľudí,
ktorí potom pri kofole spustili kritiku na našu spoločnosť. Pozitívom
rozhovoru bolo, keď povedali, že
pôjdu voliť nových ľudí, aby prišlo
k zmene...
S touto myšlienkou oslovujem hlavne mladých, aby neboli
k voľbám, nielen do VUC ľahostajní, ale i zrelšie generácie, nech
dajú príležitosť novým – mladým... Vďaka športu v našom meste, ktorý sa snažím ako predseda Komisie športu viesť najlepšie
ako viem, sa udialo viacero pozitívnych zmien. Podarilo sa nám
spojiť nielen športovcov, ale i ďalších, ktorým záleží na dianí
v našom meste. Chcem nadviazať na túto činnosť, ktorú denne sleduje na mojom facebookovom profile - www.facebook.
com/KomisiaSportuSenec viac ako 2150 ľudí a značná časť
z nich aj aktívne pomáha.
Som toho názoru, že môžem urobiť dve veci. Sadnúť si niekde
na kofolu a frflať spolu s ďalšími. Alebo sa môžem pokúsiť niečo urobiť. Ako vyplýva z mojej povahy, rozhodol som sa pre
druhú verziu. Teda kandidovať, uspieť a mať možnosť ovplyvňovať veci na úrovni VÚC v prospech nášho mesta. Očakávam, že všetci, ktorí poznajú môj postoj, nebudú 9.11.2013
frflať pri pohári kofoly, ale budú konať – zdvihnú sa a pôjdu voliť... Za každý Váš hlas v prospech mňa, Vám vopred ďakujem.

Váš poslanec Juraj Gubáni
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Monika Beňová:

Je čas dať doprave
v Bratislavskom kraji
európsku úroveň

Informácie k voľbám do VÚC
9. novembra pôjdeme voliť
predsedu BSK a poslancov zastupiteľstva BSK.
Aký je postup?
Stačí si vziať preukaz totožnosti a prísť do príslušnej volebnej miestnosti. V prázdnej
obálke
označenej
odtlačkom úradnej pečiatky mesta
budú dva hlasovacie lístky. V
priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov sa krúžkuje číslo jedného kandidáta na
župana a jedného kandidáta
na poslanca. Ak v prvom kole
nezíska ani jeden z kandidátov
na župana väčšinu platných
hlasov, vykoná sa do 14 dní
druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov.
Do 15. októbra dostane každý
volič oznámenie o čase a mieste konania volieb. V prípade, ak
vám oznámenie nedude doručené, kontaktujte Evidenciu
obyvateľstva pri MsÚ.

Nové volebné okrsky
Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov platia nové volebné okrsky.
Všetky informácie nájdete
na www.senec.sk.
Chcete byť členom volebnej
komisie?
Politické strany nominujú
svojich zástupcov, ale nezávislých členov volebnej
komisie ešte potrebujeme.
Podmienkou je mať viac
ako 18 rokov, byť občanom mesta Senec a byť
nezávislý, čiže bez príslušnosti k politickým stranám. Ak sa chcete stať
nezávislým členom volebnej komisie v blížiacich sa
voľbách do VÚC, prihláste
sa písomne alebo e-mailom do 10. októbra 2013
na adresu MsÚ Senec alebo
na maczeakovaj@senec.sk.
K žiadosti prosíme pridať telefonický kontakt. Členstvo
v komisii je honorované.

Dnes sa všade šetrí, z čoho
chcete zaplatiť investície
do dopravy?
Najväčší mýtus je, že Bratislavský kraj nemôže využívať
eurofondy. Aj my môžeme
čerpať eurofondy – dôkazom
sú projekty, ktoré realizuje minister Počiatek - nové
regionálne vlaky, trolejbusy
a električky, rekonštrukcia
tratí a Starého mosta. Musia
to však byť reálne projekty
a nie megalomanské nezmysly.
O akých projektoch hovoríme?
Potrebujeme pripraviť výstavbu
novej
centrálnej
železničnej stanice, ktorá
zároveň prinesie nový Bratislavský Central park. Potrebujeme doriešiť integrovanú
dopravu, ktorú roky pripravuje, no zatiaľ slúži len ľuďom
na Záhorí (aj to slabo).

A čo cesty? Kedy sa konečne
začne riešiť zlá situácia na D1?
Budúci rok musí začať výstavba 2 nových križovatiek na diaľnici D1 – Triblavina a Blatné. Uľahčia život
v obciach pozdĺž diaľnice
a odľahčia dopravu v Senci
a okolí. Výstavba nultého obchvatu D4 odľahčí diaľnicu D1
a zápchy na vjazde do Bratislavy. Mojím cieľom je, aby
sa D4 začala stavať úsekom,
kde sa napojí R7, aby sa aj
práce na R7 začali o 2 roky
skôr. Z eurofondov, štátneho rozpočtu, peňazí kraja a
projektov PPP môžeme spolu
s vládou investovať viac ako
1 miliardu eur aby sme konečne dali aj doprave v Bratislavskom kraji európsku úroveň.

Inzercia k voľbám do VÚC
v Mestských novinách Senčan
Na základe návrhu Redakčnej rady Mestských
novín Senčan a po prerokovaní s primátorom
Mesta Senec Ing. Karolom Kválom oznamujeme
prípadným záujemcom, že k blížiacim sa voľbám
do orgánov samosprávnych krajov je možné aj
v novembrovom čísle Mestských novín Senčan
uverejniť politickú inzerciu kandidátov v rozmere
1/4 strany v hodnote 122 eur (podľa platného
cenníka inzercie ).
Termín uzávierky: 21. október 2013.
Kontakt: sencan@senec.sk, 0903 621 880
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V hravom múzeu začína v októbri po pokladoch nová výstava
Miestnych obyvateľov, ale aj
všetkých záujemcov o pamiatky zaujala výstava Mince
zo Senca a jeho okolia, ktorú
bolo možné navštíviť do konca septembra v mestskom
múzeu. Jej hlavnými organizátormi boli: Muzeologická
spoločnosť na Matúšovej zemi
a MsKS – Mestské múzeum v
Senci. Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných
menšín 2012. Autorsky spolupracoval historik a numizmatik
Marek Budaj, rodák z Hrubého Šúru, ktorý je odborným
pracovníkom HM – SNM v
Bratislave. Prezentované boli
vzácne mincové nálezy nielen
zo Senca, ale aj z Boldogu,
Čataja, Ivanky pri Dunaji a Novej Dedinky. Expozícia dokumentovala používanie mincí
na našom území od staroveku
po 18. storočie (od roku 300
pred n. l. až do roku 1704). Popri minciach boli vo vitrínach
aj modely strojov na výrobu

mincí. Prezentovaný bol aj
poklad nájdený v roku 1930
v Čataji, ktorý pozostával až
z 2132 mincí, pochádzajúcich
z 1. polovice 15. storočia. Výstavu si od jej sprístupnenia,
od konca minulého roka, pozrelo takmer dva a pol tisíc
návštevníkov.
Mestské múzeum je od tohtoročného leta hravé. V priestoroch stálej expozície sú pre
deti sprístupnené hry, ktoré
im vybrané exponáty priblížia interaktívnym spôsobom.
Napríklad sa môžu stať paleontológmi a čiastočne zrekonštruovať nálezisko seneckého
mamuta.
V súčasnosti sa múzeum
pripravuje na novú výstavu.
Koncom októbra (30.10.2013,
o 18.00 hod.)
plánujeme
vernisáž výstavy s názvom
Hradisko vo Svätom Jure –
svedok dávnej minulosti. Ide
o reprízu výstavy pochádzajúcej z dielne Malokarpatského
múzea v Pezinku, s využitím
zbierok Archeologického mú-

Zomrel fotograf Tibor Huszár
11. septembra, v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 61
rokov svetoznámy fotograf Tibor Huszár. Posledné roky bojoval s vážnou chorobou, no na jar sa cítil lepšie a zase vymýšľal
veľké plány, pretože mal rád veľké veci, ktoré boli hodné jeho
formátu.
Počas svojho života viackrát vstal z popola a všetci sme verili,
že to zase zvládne. Myslel to vážne, vydal album pod názvom
Návrat späť, ktorý zachycuje jeho boj s chorobou na nemocničnom lôžku. Dokonca nafotil túto intímnu spoveď digitálnym
kompaktom, aj keď bol ortodoxným stúpencom analógovej fotografie. V marci už fotil v Paríži, kde chcel vzdať hold Nadarovi,
francúzskemu priekopníkovi portrétnej fotografie. „So starým
rolleyflexom, pred šedým pozadím, som fotografoval vyše 250
umelcov z 50 štátov sveta. Teraz z toho robím pre Francúzov
knihu. Bude to veľká kniha v rovnakom formáte ako môj album
„Cigáni“, s rozsahom okolo 400 strán. Plánujem aj výstavu snímok z knihy na parížskej radnici,“ hovoril Tibor v apríli v rozhovore pre Senčan. Žiaľ, tentokrát mal osud pripravený iný scenár.
Na ceste do Paríža nastali vážne zdravotné komplikácie, ktoré
už nezvládol.
Jeho slová o Senci a Senčanoch z aprílového rozhovoru: „Človek čerpá celý život z prostredia, odkiaľ vyšiel. Ja som sa narodil v Reci, ale na základnú školu som chodil v Senci, keď sme
sa presťahovali na Šafárikovu ulicu. Moja mladosť do tých 17-18
rokov bola spätá so Sencom. Bola tam skupina mladých fotografov a filmárov, vo Františkinom domove (vtedajší kultúrny
dom), s ktorými som začal robiť. Najviac sa mi venoval Ivan Au-

zea SNM v Bratislave. Výstava
je venovaná lokalite, ktorej
počiatky osídlenia siahajú až
do strednej a mladšej doby
kamennej.
Najintenzívnejšie osídlenie tu prebehlo v
8. až 10. storočí, kedy bolo
tunajšie
výšinné
sídlisko
prebudované na opevnené
hradisko, ako jedno z centier Nitrianskeho kniežatstva
a následne Veľkej Moravy.
Hradisko malo aj svoje aktívne
uhorské obdobie, od polovice

13. storočia a v 14. storočí slúžilo Grófom zo Svätého Jura
a Pezinka ako dočasné sídlo.
Výstava bude prezentovať viaceré zaujímavé nálezy v kontexte výsledkov archeologických výskumov, ktoré viedol
archeológ PhDr. Július Vavák
od roku 2006. Aj preto bude
súčasťou plánovanej vernisáže jeho rovnomenná populárno-vedecká prednáška. Tešíme sa na Vašu návštevu!
Gábor Strešňák

gustovič, on ma priviedol k fotografovaniu. Boli sme filmármi
seneckých podujatí. Moja vôbec prvá výstava bola v Ľudovej
škole umenia v Senci v roku 1971 alebo 1972. Veľa inšpirácie
som získal v tom období. Dokazuje to aj fakt, že niektoré z mojich najslávnejších snímok som fotil v Senci, napríklad aj medzi olašskými cigánmi. Rád sa vraciam do Senca, rád sa tam
stretávam s priateľmi pri káve. Senec je aj preto úžasný, že je
multikultúrnym mestom. Každý Senčan hovoril po maďarsky aj
po slovensky, dokonca aj Slováci sa naučili po maďarsky. Vieš,
možno trošku preháňam, ale zdá sa mi, že to bol taký malý New
York, pretože bol veľmi tolerantný a možno
stále je. Žili tam Židia,
Slováci, Maďari, katolíci a luteráni a nikdy
tam neboli žiadne roztržky. Aj to je dôvod,
prečo láka veľa ľudí a
aj preto má veľa kreatívnych ľudí.“ Tibor
odišiel náhle a veľmi
skoro, ale určite by si
nepotrpel na smútku,
pretože bol jedným z
posledných bohémov
v tom „starosvetskom“
zmysle slova. Zbohom
Tibor! VCs
Foto: Arnold Newman
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Detské filmové
predstavenia:
13. nedeľa o 15 30 hod.
OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2
Film nadväzuje na 1. časť úspešnej animovanej komédie. Najlepší
a najrýchlejší vynálezci z celého
sveta zdokonaľujú technológie,
ktoré majú slúžiť pre dobro ľudstva. USA MP 90 min. SK dabing
Vstupné: 3,50 Eur
20. nedeľa o 15 30 hod.
ŠMOLKOVIA 2
V tomto pokračovaní animovanej komédie vytvorí zlý Gargamel skupinu zlomyseľných darebákov podobných šmolkom,
aby získal všemocnú, magickú
šmolkovskú esenciu. Modrá je
predsa najlepšia farba na svete?
USA MP 95 min. SK dabing
Vstupné: 3,50 Eur
27. nedeľa o 15 30 hod.
TURBO
Animovaná komédia Turbo rozpráva príbeh slimáka, ktorý sníva
svoj veľký a rýchly sen – pretekať
proti jazdcovi ralley Gustávovi
Nafťákovi. Pokúsi sa všetkým dokázať, že žiaden sen nie je príliš
veľký.
USA MP 100 min. dabing
Vstupné: 3,50 Eur

Kultúrne podujatia:
Kinosála
6.10. nedeľa o 15.30 hod
„Snehulienka a 7 trpaslíkov“- Divadlo bez opony
Príbeh krehkej Snehulienky,
pre najmenších ba aj veľkých.
Vstupné: 2.50 Eur
12.10. sobota od 10.00 hod
„Jablkové hodovanie“
Všetko o jablkách a dobrotách
z nich. Voľný predaj domácich
špecialít. Rezervácia priestoru na
predaj nutná vopred, v kancelárií
MsKS. Jablkové hodovanie je v
tomto termíne zároveň aj v Modre, Pezinku, Malackách, Svätom
Jure, Stupave, Dunajskej Lužnej,
Jablonovom, Limbachu a v Bratislave (Vajnory, Ružinov, Devínska
Nová Ves, Nové Mesto)
19.10. sobota od 10.00
„Victoria Natural CUP 5“ v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien
22.10. utorok o 19.00 hod
Georges Feydeau: Slečna z Maxima, komédia v podaní komárňanského Jókaiho divadla

MsKS
2013. 10. 22. 19.00
Georges Feydeau: Egy hölgy a
Maximból, komédia a komáromi Jókai Szinház előadásában.
Rendezte Verebes István v.m.
28.10. pond. o 19.00 hod
„Rozhodcovia“
divadelné
predstavenie
Hrajú: Tomáš Maštalír, Vladimír
Kobielsky, Branislav Bystriansky
Vstupné: 10 Eur

Mestská knižnica
9. 10. streda o 17.00 hod Beseda s autorom kníh o prírode a
ochrancom prírody Miroslavom
Sanigom
16. 10. streda o 18.00 hod
„Žiť zdravo je príjemné“ Prednáška s Jaromírom Novotom
– lektorom občianskeho združenia Život a zdravie
28. 10. – 14.11.
„Rozprávková krajina“
Putovná výstava českej výtvarníčky, ilustrátorky a spisovateľky
Vítězslavy Klimtovej

Labyrint
4. piatok o 19.00 hod.
Vernisáž „VÝBER Z TVORBY
VERONIKY SIMON M. z MR“ a
beseda pod názvom: Kľúčové
slová ukryté v tichu. Prezentácia
knihy, čítanie z vlastnej tvorby,
beseda so spisovateľkou Martou
Jakubeczovou. Výstava trvá od
4.10. do 29.10. 2013
6. nedeľa o 16.00 hod.
Benefičný koncert „PSTRUH“
Musica Perennis Iuventutis. Collegium Wartberg SK . DALIBOR
KARVAY – husle, Jozef Podhoranský – violončelo, Zuzana Bouřová
– viola, Eva Kosorínová – klavír,
Ján Krigovský – kontrabas. F.
Schubert, Dušek. Vstupné dobrovolné.
26. sobota o 16.00 hod. „JANKO HRAŠKO“ - Divadlo pod hríbikom
Detské bábkové predstavenie 3 –
9 rokov. Vstupné: 2,50 Eur

Mestské múzeum

Výstavy: 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.
30. 10. streda, 18.00 hod
Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti. Vernisáž
výstavy prezentujúcej výsledky
viacročného archeologického
výskumu hradiska, ktoré je známe aj ako jedno z bývalých centier Nitrianskeho kniežatstva
a neskôr Veľkomoravskej ríše.
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Výstava sa koná v spolupráci
s Malokarpatským múzeom v
Pezinku a Archeologickým múzeom Slovenského národného
múzea v Bratislave. Po otvorení výstavy odznie rovnomenná
prednáška archeológa, PhDr.
Júliusa Vaváka.
Múzeum je otvorené: ut: 10.00
– 16.00; str – pi: 10.00 – 18.00
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Spoločenská kronika

Spoločenská kronika
Narodili sa
Matej
Kostka,
Jakub
Šťastný,
Zina
Janovičová, Jan Kouba, Kristián Kelecsényi,
Alex Bozsik, Erik Gulyáš, Viktória Molnárová,
Oliver Mészároš, Michael Vaňúr, Olívia
Sára Kováčová, Tatiana Cyprianová, Daniel
Botek, Michal Hargaš, Marek Tahotný, Oskar
Brunovský, Jakub Kerti, Sofia Jandová, Adela
Pozsárová

Manželstvo uzatvorili
Alexander Mokoš- Mgr. Lucia Koišová
Martin Neštiak – Linda Kavecová
JUDr. Jozef Hraško - Mgr. Andrea Šuranová
Rastislav Málek – Miroslava Klimová
Michal Kmeť – Veronika Prétoryová
Vladimír Brenčič – Katarína Karácsonyová
Alan Mustajbegovič – Simona Podolanová
Milan Buday – Monika Paulechová
Ján Šimonič – Erika Vlčková
Boris Barbírek – Jana Bilová
Adrián Šiko – Emília Čepelová
Branislav Hadvig – Júlia Bariová
Mgr. Albin Varga – Mgr. Beáta Halayová
Martin Matúš – Ing. Lívia Némethová
Martin Fürstenzeller – Elena Ďurisová
Juraj Cáp – Barbara Mitterpachová
Július Bordáč – Mgr. Lenka Šimeková
Tomáš Fajnor – Kristína Vlahyová
Peter Horný – Denisa Szulányiová
Mgr. Tomáš Faktor – Mgr. Monika Sedláriková
Tomáš Kotvas – Tatiana Makeľová
Mário Balázs – Katarína Laborecká
Ing. Martin Tománek – Monika Maršovská
Martin Mikula – Veronika Pikáliová
Peter Lubellan – Noémi Szabová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Ema Ježovičová (60), Ľudmila Fülöpová (65),
Jaroslav Laky (65), Ján Švihran (70), Terézia
Mádelová (70), Ján Mikulaštík (70), Cecília
porubská (70), Terézia Kublihová (75), František Stankovič (75)

Klub dôchodcov
Eva Berglová (65), Eva Makkiová (60), Imrich
Krajčovič (70), Ján Mikuláštik (70), Terézia
Kublihová (75), František Stankovič (75), Helena Škrabáková (80), Magdaléna Víťazová
(80)

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215 v Senci
Zoltán Takács (60), Ľudmila Fülöpová (65),
Terézia Fülöpová (65), Helena Kováčová (65),
Terézia Kublihová (75)

Navždy nás opustili
Ondrej Pap 1948, Mária Stoláriková 1926,
Marián Gál 1953, Brigita Štefanová 1952,
Gabriel Horváth 1952, Petronela Bakusová
1934, Ján Spák 1930, Juraj Kováč 1948,
Ján Moravský 1960
Prišlo to tak zrazu, nečakane. Zrazu zostalo
prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet.
V tichosti vyprosme veľký
dar pokoja, kým sa nám
duše raz naveky nespoja.
Dňa 20. septembra sme
si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej dcérky Veroniky Denkócyovej rod. Takácsovej. S láskou
spomínajú rodičia, synovia Martin, Tomáš,
manžel Mário a ostatná rodina.
S láskou a vďačnosťou
si pripomíname 5 rokov,
čo nás opustil náš drahý manžel, otec, svokor
a dedko Štefan Domotor.
Za spomienku vám ďakujú: syn Tibor, nevesta Vierka a vnuk Tibi. V srdciach
nám ostávaš.

30. 8. uplynul rok, čo
ma opustila moja milovaná manželka, Martuška Wirklerová. Kto
ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
V očiach slzy, v srdci
žiaľ, čo bolo tak milé,
osud vzal. Manžel.
Dňa 4.10. bude 10. výročie úmrtia Jozefa
Kučeráka, na ktorého
s láskou spomína manželka, dcéra s rodinou
a syn s rodinou. Koho
máme radi, nikdy od nás
celkom neodíde.
Dňa 25 oktobra uplynie dvadsaťpäť rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otecko a dedko Ladislav Kollárik.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti
dá Pán Boh večnej milosti. Odišel si od
nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína syn František s rodinou

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Ako ťažko je bez teba žiť,
keď nemá kto poradiť, potešiť.
S boľavým srdcom a plačom
k tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za teba modlíme.
Dňa 1.októbra uplynuli 2 roky, kedy nás
navždy opustila naša
milovaná
manželka,
mamička,
babička
a sestra Mária Lovíšková. S Láskou spomína manžel Dušan,
dcéry Ľubica a Mária
s rodinami a sestra Lýdia s rodinou.
Dňa 29. septembra si
s boľavým srdcom pripomíname 20. výročie
úmrtia Štefana Múčku. Spomína manželka
a dcéry.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
29-án
Štefan
Múčkára, halálának 20-ik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és lányai.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným a známym,
ktorí
16.
septembra 1977 odprevadili
na poslednej ceste
na senecký cintorín
našu drahú mamičku
Margitu Múčkovú rodenú Tenkovú. Večne
za tebou smútime. Dcéra Marika, manžel
Ján a synovia Ján, Tibor, Imrich a Štefan.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik 1977 szeptember
16-kán elkísérték utolsó újtára aszenci
temetőbe a drága jó édesanyánkat Múčková Margitát, szül. Tenkovát. Örökké
gyászoló családja. Lánya Marika, férje
Jánvalamint fiai Ján, Tibor, Imrich és Štefan.
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Mladý Senčan ocenený v New Yorku!
Zdá sa, že sa zrodil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave tím umelcov,
ktorí patria do svetovej elity mladých
filmárov. Sedem študentov prvého ročníka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
si zvolili meno Nonchalant production,
pod ktorým sa prihlásili do online súťaže
krátkych filmov s názvom The 24 Hour
Film Race. Slovo nonchalant v mene
skupiny vyjadruje aj ľahkosť a nedbalú eleganciu, čo bolo cítiť aj zo snímku
pod názvom Elipsa, kde sa Osud nonšalantne zahráva s postavami príbehu. Senčan, Štefan Hricišin, ktorý mal
na starosti strih a zabezpečil aj hlavný
stan pre štáb, priblížil neobyčajnú atmosféru tvorby súťažného filmu.
• Ako prebiehala súťaž?
Zadanie sme dostali 18. mája o štvrtej
ráno. Všetci účastníci dostali od organizátorov rovnakú úlohu, natočiť krátky
štvorminútový film za 24 hodín na tému
cestovanie v čase. Vo filme sa muselo objaviť vajce, akcia a krčenie papiera. Odborná komisia vyhlásila 24. júna
TOP 24 z vyše 200 diel z celého sveta.
Z Európy postúpili len 2 filmy, z Fínska
a zo Slovenska. Poradie v rámci TOP 24
bolo určené v ďalšom kole hodnotenia.
V tejto fáze už prebiehalo aj divácke hlasovanie na internete. 17. augusta boli vyhlásené konečné výsledky na slávnostnom galavečeri v New Yorku. Náš film
pod názvom Elipsa získal celkové druhé
miesto a režisérka Zuzana Marianková
dostala cenu za najlepšiu réžiu. Okrem
krásneho pocitu z uznania sme získali aj
1000 dolárov, ktoré chceme investovať
hlavne do zvukárskej techniky.

•

Ako ste prežívali 24 hodín tvorivého
napätia?
Mnohí z nás sme v noci pred súťažou ani
nespali poriadne od nervozity. O 3:00
sme sa stretli u mňa. Psychicky sme
sa pripravovali na to, čo príde. Téma
prišla o 4:00. Nasledovalo rozmýšľanie,
námet, scenár... Vopred boli dohodnutí
potenciálni herci, ktorým sme o piatej
ráno volali, aby sa pripravili. Okolo 10:00
sme sa presunuli na prvú lokáciu a padla
prvá klapka. Nakrúcalo sa na 5 rôznych
lokáciách, čo je v priebehu niekoľkých
hodín veľmi dobrý výkon. O 18:00 som
začal strihať film, zároveň kameraman
s režisérkou a zvukármi ešte nakrúcali
a materiál mi postupne dodávali. Pracovali sme doslova do poslednej minúty.
Ráno 19. mája o 3:50 to boli neskutočné
nervy. Nasynchronizoval som posledný materiál od zvukára, rýchlo export,

všetci sme tŕpli..., čas 3:58 - vyplnenie
formulára pre nahrávanie súboru, 3:59
(posledná minúta, posledné sekundy
súťaže) - úspešný začiatok nahrávania
na server filmracing.com. Nastala obrovská úľava a prípitok k mojím narodeninám, ktoré som mal presne v ten deň,
19. mája. Sadli sme si vonku pri dome
a na svitaní sme preberali naše zážitky.
Po chvíli sme si zase pozreli náš výtvor
aj desaťkrát po sebe a všetci sme cítili,
že to je ten pocit, pre ktorý to robíme.
Hovorili sme o svojom nadšení a o tom,
žeby bolo naozaj skvelé dostať sa do
TOP 24. Boli sme síce iba prváci a veľa filmov sme nenakrútili, no naše odhodlanie
poraziť konkurenciu z celého sveta bolo
naozaj silné. Verili sme, že to zvládneme.
• Prečo nebol nikto z Vás na galavečeri v New Yorku?
Sme študenti a letenka do New Yorku
stála vtedy v akcii okolo 700 Eur. Ďalším,
možno rovnako závažným dôvodom
bolo, že sa nám nechcelo ísť na galavečer bez našej režisérky, ktorá by sa
k nám v tom termíne nemohla pridať.
• Čo bude ďalej s Nonchalant production?
Sme na začiatku svojich štúdií, máme
svoje ročníkové filmy a budeme spolupracovať s mnohými ďalšími ľuďmi, ale s radosťou by som išiel znovu
do projektu so štábom v zložení: Zuzana
Marianková – réžia, Nick Kollár – kamera, Štefan Hricišin - strih, klapka, Michal
Horváth – zvuk, Tomáš Balák – zvuk,
Michaela Hošková – produkcia, Karolína
Kamenská - make up, klapka.
So Štefanom Hricišinom sa rozprával
Csaba Vysztavel
Film ELIPSA: http://www.filmracing.
com/Films/2013/24/Elipsa.htm
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Iskolások a talajvédelemről

Az 55. tanév 27 elsőssel indult

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola már második éve vesz
részt a SONDAR nemzetközi projektben, amely azt a célt tűzte ki, hogy a Duna menti régióban a lehető legszélesebb körben terjessze a talajvédelem érdekében felsorakoztatott érveket, tudományos ismereteket. A projekt minden korosztályhoz szól. Versenyeket szerveznek az iskolásoknak, a felnőttek pedig tanfolyamokon, szemináriumokon és tudományos
konferenciákon foglalkozhatnak a témával. Szeptember 11-én
a Sz. M. A. Alapiskola vezetősége és 32 tanulója a Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat meghívására vett részt „A föld és a
víz a tájban“ című konferencia kísérő programján a SONDAR
projekt keretében. Tanulóink előbb egy interaktív kiállításon
megismerkedtek a Csallóköz és a Duna ártéri erdeinek állatvilágával, majd kirándulást tettek az utolsó érintetlen ártéri
erdőként nyilvántartott természetvédelmi rezervátumban. Ezt
követően a Föld színeivel vászonra festettek, majd a dunacsúnyi vízi parkban gömböztek – zorbingoltak. Az együttműködés remélhetőleg folytatódik, az iskola vezetősége már megegyezett egy nagy természetvédelmi nap tervében, melynek
során egész iskolánknak bemutatnák a Pozsony menti természetvédelmi övezetek állat-és növényvilágát. Mónika Matus

A ma Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola néven
működő szenci középiskola 55. tanéve kezdődött el idén szeptemberben. Kontár Zsuzsannát, az intézmény vezetőjét arról
kérdeztük, hogy milyen lesz a jubileumi tanév. „Az idei év fordulópont a diákjaink összlétszámét illetően. Tavasszal kilencen
érettségiztek nálunk, de az új tanévet már huszonhét elsőssel
kezdjük. A korábbi időszakhoz képest ez nagyon jó eredmény.
A jövőben is mindent megteszünk azért, hogy fönnmaradjon
a növekvő érdeklődés iskolánk iránt. Már szeptemberben elindulunk az alapiskolákba, járáson belül és kívül, hogy népszerűsítsük a gimnáziumi, vállalkozói, óvodapedagógiai és
nevelői képzéseinket. Jelenleg az óvodapedagógia a legkeresettebb szakunk, ezért a Pozsony Megyei Önkormányzat és a
Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával zenei és rajz szaktantermet alakítunk ki a leendő óvodapedagógusoknak. Idén
is meghirdetjük a népszerű nyelvi hetünket, amikor a jelentkezők intenzív angol vagy német nyelvi képzést kapnak, napi hat
órában, külső lektorok bevonásával. Tervbe vettük egy máltai
angol nyelvi tábor indítását is a nyári szünetben. Áprilisban
szeretnénk méltóképpen megünnepelni iskolánk megalapításának 55. évfordulóját annál is, inkább, mert a korábbi iskola
vezetés az 50-ik évfordulót nem ünnepelte meg. Úgy érezzük,
hogy megvan a helye az ünneplésnek, mivel iskolánk újra élvezi a szülők bizalmát, amelyet a tanári kar szakmai teljesítménye és gondoskodó emberi hozzáállása alapozott meg.” VCs

Školáci o ochrane pôdy
Základná škola s VJM A. M. Szencziho sa už druhý rok zapája do rozsiahleho medzinárodného projektu SONDAR, ktorý
si kladie za cieľ šíriť vedomosti o pôde, presvedčiť čo najširšiu verejnosť v Podunajskom regióne o potrebe ochrany
pôdy. Projekt oslovuje všetky vekové kategórie, organizuje
súťaže pre deti, školenia, kurzy, semináre a medzinárodné vedecké konferencie pre mládež a dospelých. Vedenie
ZŠ A. M. Szencziho prijalo pozvanie Slovenského vodohospodárskeho podniku na sprievodný program medzinárodnej konferencie „Pôda a voda v krajine“, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu SONDAR, 11. septembra v Čunove.
Programu sa zúčastnilo 32 žiakov, ktorí sa najprv zoznámili
s faunou Podunajských lužných lesov prostredníctvom interaktívnej výstavy a potom absolvovali výlet do prírodnej
rezervácie nedotknutých lužných lesov. Žiaci na záver relaxovali maľovaním farbami zeme a tí odvážnejší vyskúšali aj
zorbing. Vedenie školy už plánuje pokračovanie spolupráce. Ďalším podujatím bude deň ochrany prírody na pôde
školy, kedy sa žiaci zoznámia s flórou a faunou chránených krajinných oblastí v okolí Bratislavy. Mónika Matus

27 prvákov v 55. ročníku
V Spojenej škole s VJM sa začal 55. školský rok. Riaditeľky Zsuzsanny Kontár sme sa opýtali, aký bude jubilejný ročník. „Došlo k pozitívnemu zvratu v záujme o našu
školu. Na jar sme mali deväť maturantov, ale v septembri
k nám nastúpilo dvadsaťsedem prvákov. Urobíme všetko pre to, aby sme stúpajúci trend udržali. Už v septembri začneme navštevovať základné školy, aby sme predstavili študijné smery deviatakom. Popri gymnáziu a škole
podnikania je naďalej najpopulárnejší študijný smer učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Pomocou dotácie od BSK
a od Nadácie Gábora Bethlena vytvoríme spoločnú odbornú
učebňu hudobnej a výtvarnej výchovy pre budúcich pedagógov
MŠ. Už tretíkrát sa uskutoční populárny jazykový týždeň, počas
ktorého sa prihlásení študenti venujú angličtine alebo nemčine
šesť hodín denne pod vedením externých lektorov. Plánujeme
zorganizovať aj jazykový pobyt študentov na Malte počas letných prázdnin. V apríli oslávime 55. výročie vzniku školy. Záleží
nám na tom o to viac, že predchádzajúce vedenie neoslávilo 50.
výročie. Bude to príležitosť pripomenúť si, že naša škola získala
späť dôveru rodičov, ktorá sa zakladá na starostlivom a odborne
fundovanom prístupe pedagogického zboru k študentom. VCs
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V SzMAK sa hovorilo o artérioskleróze
19. septembra usporiadal Klub Alberta Molnára Szencziho (SzMAK)
131. stretnutie. Prof. Dr. István
Horváth, biológ a lekár z Maďarska
prednášal o vakcíne proti artérioskleróze. Téma vzbudila značný
záujem, sálu reštaurácie Nostalgia
zaplnilo obecenstvo do posledného
miesta. Vedúci klubu György Sebők uviedol, že profesora spoznal
ako lekára, ktorý má pozoruhodné
výsledky v liečení artériosklerózy.
Profesor Horváth hovoril o chorobách obehového systému, ktoré
postihujú viac ako dve tretiny do-

spelej populácie a ich dôsledky sú
často smrteľné. Vďaka výskumu
jeho tímu existuje vakcína, ktorá
dokáže imunizovať voči artérioskleróze a liečiť už rozvinutú chorobu.
Výsledky výskumu ukazujú, že artériosklerózu spôsobuje nízka hladina antigénu, ktorý reguluje zužitkovanie cholesterolu v organizme.
Vakcína zvýši hladinu tohto antigénu, ktorý reaguje s cholesterolom
a umožní jeho správnu činnosť.
V súčasnosti prebieha overovací proces, takže nie je dostupná
v lekárňach. Csaba Vysztavel
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Elmúlnak a percek
Elmúlnak a percek... elfutnak az évek...
eltűnik a bánat, felszárad a sok könny,
de marad a hűség, nem némul az ének,
úgy tanít a múltunk! A kitárt, igaz könyv!
feledni:nem illő, szívedhez nem méltó,
emlékezni: parancs! Ez kezdő és végszó!
Remény az az erő, ami visz előre,
gáncsoskodás, gátak az útját nem törik!
Nyitja sokunk szívét a boldog jövőre.
Legyőzi az ármányt, s kik egyre csak szövik,
bátor, tiszta napunk s minden csillag éjjel
mondja: győz a hűség! Bár küzd sok veszéllyel.
A megtartó hűség arra tanít minket,
nincs itt megtorpanás, nálunk nincsen helye,
vezet, nevel, oktat érző sok-sok szívet
arra, hogy parancsát mindannyiunk tegye!
Hűség az igazság, Isten aki szeret,
egyetlent kér tőlünk: fogjunk minden kezet!
Elmúlik az éjjel, felragyog a napunk!
ha csak őt követjük, hegednek a sebek,
ennyi csak a titka, s ha egyet akarunk
megvalósul álmunk, ha nyílnak a szemek!
A bánat s fájdalom megedzette lelkünk,
akik egykor voltunk - ismét azok leszünk!
Elmúlnak a percek, elfutnak az évek...
gonoszság, erőszak elsodródnak velük...
remény és szeretet elvárt tetté érnek,
nem lesznek cselszövők, sorvasztó erejük
mi bízunk, mi hiszünk, így lesz minden együtt,
így lesz tiszta egünk, amit kell: megteszünk!
Mgr. Katona Roland

Az érelmeszesedés volt a téma a SzMAK-ban
Szeptember 19-én tartotta a Szenci
Molnár Albert Klub a 131. klubestjét, melynek vendégelőadója prof.
Dr. Horváth István, magyarországi
orvosbiológus kutató volt. Az előadás témája az érelmeszesedés elleni vakcina, sokak érdeklődését
fölkeltette. A Nosztalgia vendéglő
nagytermét teljesen megtöltötte a
közönség. Sebők György, a klub
vezetője rövid bevezetőjében elmondta, hogy személyes érintettsége kapcsán ismerkedett meg
a professzor úrral, aki figyelemre
méltó eredményt tud fölmutatni az
érelmeszesedés kezelésében. A
kutató elmondta, hogy a keringési betegségek a felnőtt populáció
több mint kétharmadát érintik és

súlyos, gyakran halálos kimenetelű kórképet idéznek elő. Horváth
professzor sikeres kutatásainak
köszönhetően már rendelkezésre
áll az arterioszklerózis megelőzésére és gyógyítására is alkalmas
oltóanyag. A felfedezés lényege
az, hogy az érelmeszesedést a
szervezet koleszterinháztartásának
fölborulása okozza, amelyért egy
antitest mennyiségének alacsony
szintje a felelős. Az oltóanyag ennek az antitestnek a szintjét emeli,
amely reagál a koleszterinnel és
elősegíti annak hasznosulását a
szervezetben. A vakcina engedélyeztetése még folyamatban van,
ezért egyelőre gyógyszertárban
nem kapható. Vysztavel Csaba

MEGHÍVÓ

A Magyar Közösség Pártja és a CSEMADOK
Szenci Alapszervezetének vezetősége
megemlékezést szervez az I. és II. világháborúban elhunyt szenci katonák emlékére emelt
Hősök szobra felállításának 70. évfordulója
alkalmából
2013. október 11-én (pénteken),
amelyre tisztelettel meghívja Önt,
becses családját és ismerőseit.
17:30 – szentmise az elhunyt hősökért a
Szent Miklós templomban
18:30 – az emlékmű első és második felállításának története az alapiskola kertjében
hangzik el.
Az ünnepség főszónoka a szenci származású Burián László atya, pápai káplán lesz.
Kérjük, hogy a hősök iránti tiszteletüket a
megemlékezés végén a szobor lábánál egy
mécses elhelyezésével fejezzék ki!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Prvé kolo hokejbalovej ligy
Na vynovenom hokejbalovom ihrisku sa už hralo. V úvodnom kole novej sezóny 2013/2014 už 21. a 22. septembra
prebehli prvé zápasy.
A výsledky?
Skeletons Senec - Panthers Senec 1:3
09 Bernolákovo - Wartberg Senec 0:9
White Eagles - Leaders Senec 1:9
Réca Devils - Slávia Právnik Bratislava 6:4
Sharks Bratislava - Devils Petržalka 6:5
Savages Petržalka - Pavúci Pezinok 3:4
Playboy Senec - Orly Modra 10:5
Spolu padlo 66 gólov. Medzi najlepších strelcov za senecké
tímy patria: Jozef Ležovič, Róbert Kováč, Radoslav Kováč,
Marek Fojta, Roman Lacko, Róbert Ujčík a Martin Gramblička. Výsledky druhého kola vám prinesieme na webe mesta
Senec. Viac o hokejbale na www.hokejbalsenec.sk.

Foto: www.powernet.sk

Osemnásobná majsterka sveta

Foto: MO

Lucia Debnárová priniesla z Poľska svoj ôsmy titul majsterky
sveta v armwrestlingu. Rekordný počet, viac než 1200 športovcov zo 45 krajín sveta sa registrovalo na 35. Majstrovstvách sveta v armwrestlingu (XXXV World Armwrestling
Championship), ktoré sa konali od 4. do 7. septembra v poľskej Gdyni. Okrem športovcov bolo prítomných vyše 1500
návštevníkov z celého sveta, ktorí priamo v dejisku sledovali
historicky najväčší svetový šampionát v armwrestlingu. V súťaži v ľavej ruke získali vo svojich kategóriách zlaté medaily
Juraj Michalička a Senčanka Lucia Debnárová.
Zdroj: www.waf-armwrestling.com
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International Basket Cup Senec 2013 s prvým európskym víťazom NBA
Druhý ročník medzinárodného mládežníckeho
basketbalového turnaja
sa konal v dňoch 6. –
8. septembra v areáli
Slnečných jazier Juh
pod záštitou Slovenskej
basketbalovej asociácie.
Na troch nových indoorových basketbalových
ihriskách
situovaných
v zrekonštruovanej tenisovej hale hotela DRUŽBA si zmerali svoje sily
hráči nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska a Macedónska.
Na turnaj sa prihlásilo
viac ako 30 tímov, ktoré súťažili v štyroch dorasteneckých
kategóriách - U12, U14, U16 a U18. International Basket Cup
Senec 2013 organizoval Gabbo Senec, MBK Karlovka Bratislava a Basketland v spolupráci s mestom Senec, SCR Senec,
TP Hotel Družba a VŠEMvs. Organizátori po skúsenostiach
z prvého ročníka pripravili turnaj na vysokej športovej i spoločenskej úrovni. V Senci sa stretli okrem súťažných družstiev
aj odborníci, priaznivci a nadšenci mládežníckeho basketbalu.
Mladých basketbalistov prišiel inšpirovať aj prvý európsky
víťaz NBA Richard Petruška, ktorý porozprával o svojich

úspechoch, motivácii a živote. V sezóne 1993-1994 vyhral
NBA s tímom Houston Rockets, ktorý vo finále porazil New
York Knicks. Priniesol so sebou aj prsteň víťaza NBA, ktorý
získavajú všetci hráči víťazného tímu. Tento prsteň je prvý,
ktorý sa dostal do Európy. Povrch prsteňa sa vždy líši.
Každý hráč dostáva prsteň, v ktorom je vyryté jeho meno
a číslo dresu. Je tam logo tímu a silueta mesta. Richard
Petruška prezradil aj svoje životné krédo: „Človek sa musí
pripraviť na zápasy, ktoré má pred sebou na sto percent.
A platí to nielen v basketbale, ale aj v živote.“ MO a VCs

Foto: MO

Školy budú súťažiť na Behu zdravia
Mesto Senec a Základná škola Mlynská 50 organizujú XXIV. ročník Behu
zdravia, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2013 o 10.00
na južnej strane Slnečných jazier (pri plážovom ihrisku).
Bežať sa bude na 1500, 1000, 800, 600 a 400 metrov
v jednotlivých vekových kategóriách.

Mrs.Sporty vás pozýva na Deň otvorených dverí
Mrs.Sporty váš osobný športový klub

Deň otvorených dverí
V piatok dňa 15.2.2013 od 8-19:30 hod
V sobotu dňa 16.2.2013 od 8-12 hod.
Pri uzatvorení členstva počas Dní otvorených dverí
získate 100% zľavu na registračnom poplatku.
Neváhajte a spravte niečo pre svoje zdravie!
Mrs.Sporty
Klub
Mrs.Sporty
klub
472527
Promenáda
Tri Veže, Bajkalská ul.9/A, 831 04 Bratislava
Pribinova 13
Tel:
018
343404
Tel:0911
0902
594
E-mail:
E-mail:club472@club.mrssporty.sk
club 527@club.mrssporty.sk
www.mrssporty.sk
www.mrssporty.sk

Foto: Komisia Športu Senec

Jankovič opäť úspešný
Piccard Senec zaznamenal ďalší
úspech. Na Majstrovstvách Slovenska
2013 v Donovaloch získal Peter Jankovič 3. miesto v kategórii CU - kladkový
luk. Libuša Šeboková v kategórii TRLB
- tradičný dlhý luk získala 2. miesto.
Na Grand Prix 2013 - Morava - 7. - 8.
septembra sa Peter Jankovič umiestnil
na 2. mieste v kategórii CU - kladkový
luk.
Zdroj: Piccard Senec - lukostreľba
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Denis Marton je novým prezidentom ŠK SFM
Od júna tohto rokuje prezidentom ŠK SFM Senec Denis
Marton. Je seneckým rodákom, navštevoval tu základnú
a strednú školu a hrával futbal za Senec až do konca
dorasteneckého veku. Od roku 1999 trénovalsenecké
mužstvá, ako tréner prešiel všetkými vekovými kategóriami,
až po mužov. Naposledy pôsobil v Horných Orešanoch
a v Lokomotíve Trnava. Má trénerskú licenciu EURO A.

• Akým smerom by sa mal uberať ŠK SFM pod Vašim vedením?
Chceme nadviazať na to, čo je dobré, chceme to dotiahnuť a
zveľadiť. Ústredným motívom našej vízie je aktívnejšia práca
s mládežou, kladenie väčšieho dôrazu na ich výchovu a
postupný prechod do A tímu seniorov. Zavádzame jednotný
systém prípravy pre žiacke a dorastenecké kategórie, ktorý
prenesieme aj do A mužstva. Prioritou je herný prejav
mužstva, nie umiestnenie v tabuľke, a to vo všetkých
vekových kategóriách, vrátane A mužstva.
• Seniori sa stabilne umiestňujú na špici druhej ligy. Usilujete
sa o postup do prvej ligy?
Postup A mužstva do vyššej súťaže nie je aktuálnou prioritou
nového vedenia klubu. Chceme sa naďalej pohybovať
v horných častiach tabuľky a v zime, na základe výsledkov
prehodnotíme naše ciele. Dlhodobou prioritou vedenia klubu
je výchova mladých hráčov. Mňa poteší, ak tu budeme mať
6-7 seneckých odchovancov v A mužstve, vtedy bude viac
Senčanov chodiť na futbal. Súťaže sa začali veľmi dobre,

hlavne čo sa týka staršieho dorastu U19, ktorí sú prví
a starších žiakov U15, ktorí sú štvrtí. Je to výrazná zmena oproti
posledným dvom-trom ročníkom, keď sa žiaci U15 pohybovali
v dolnej časti tabuľky. Vychovávame kvalitných mladých
hráčov. Dvaja naši odchovanci hrajú v staršom ligovom
doraste v Slovane a traja, ktorý sú stále kmeňovými hráčmi
ŠK SFM Senec, hrajú v AS Trenčín. Sú to piati Senčania, ktorí
už od leta môžu hrať v našom A mužstve. Možno, že niektorí
z nich okúsia aj Corgoň ligový futbal. Ambíciou nového
vedenia klubu je postúpiť v kategórii staršieho dorastu
do prvej ligy.
• Nové priority potrebujú čas. Počítate s pochopením
Senčanov?
Áno, spoliehame sa na to, že naša seriózna práca vzbudí
dôveru v Senčanoch, napriek tomu, že sú trošku sklamaní
z vývoja uplynulých rokov. ŠK SFM je súčasťou života
mesta Senec vo viacerých sférach. Napríklad spolupráca so
Základnou školou J. G. Tajovského a so SOŠ na Kysuckej
je vynikajúca. Športové triedy zamerané na futbal majú
vysoko kvalifikovaných trénerov a sú pre nás dôležitým
zdrojom nových hráčov. Pozitívnym signálom pre nás je, že
návštevnosť zápasov sa zlepšila v tomto roku, pohybuje sa
v priemere od 650 do 1200, ale stále tu je značná rezerva.
Ak ľudia uvidia, že hráči nechajú na ihrisku maximum, budú
spokojní s odvedenou prácou a nájdu si cestu na štadión.

• Ako ste spokojný s podmienkami práce v klube?
Mám okolo seba ľudí, ktorých som si vybral. Mám tu trénerov,
s ktorými som chcel robiť. Podmienky v rámci tréningového
procesu a procesu majstrovských a prípravných zápasov sú
v Senci veľmi dobré. NTC patrí medzitie najlepšie športoviská
na Slovensku. Vo Veľkom Bieli máme taktiež výborné
podmienky a začali sme sa intenzívnejšie starať aj o areál
v Reci, ktorý sa stane tréningovým centrom všetkých štyroch
žiackych mužstiev pre prvú ligu. Materiálne zabezpečenie
našej činnosti je plynulé. Veľmi si vážime výraznú pomoc
mesta Senec, ktorá smeruje predovšetkým do mládežníckeho
futbalu. Sme v kontakte aj s podnikateľskými subjektmi, ktoré
majú záujem o podporu klubu.
S novým prezidentom ŠK SFM Senec Denisom Martonom
sa rozprával Csaba Vysztavel.
Foto: web ŠK SFM Senec

