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Jablkové hodovanie
Na námestí pred MsKS sa
takmer nedalo pohnúť, toľkí
sa chceli 12. októbra zapojiť
do
Jablkového
hodovania.
Pracovníci MsKS, Mestského
úradu, SCR, škôl, súkromných
organizácií a politických strán
už od skorého rána pripravovali
svoje stánky. Richard Vrablec,
moderátor
podujatia
pozval
na
pódium
viceprimátorku
Mesta Senec Helenu Nemcovú
a podpredsedníčku BSK Gabriellu
Németh, aby v mene organizátorov
odštartovali v Senci už piate
Jablkové hodovanie. Námestie
už v tej dobe voňalo škoricou,
klinčekmi a ďalšími ingredienciami
jablkových
koláčov,
štrúdlí,
jablkových štiav a destilátov.
Na pódiu sa striedali tanečníci
súboru Ladies, ZUŠ, SZUŠ
Renáty Madarászovej, spevácky
zbor Radosť a program uzavrel
koncert country kapely Zatúlaní.
Návštevníci
pritom
hodovali,
ochutnávali dobroty, rozprávali sa
so známymi a ani si neuvedomili,
že už možno dávno sa toľko
neusmievali. Text a foto: VCs

V čísle
24. októbra rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva o ...
Viac na 2. strane...
Nový cestovný poriadok autobusu
MHD v Senci aj s mapkou zastávok.
Viac na 12. strane...
Ocenení si prišli prevziať Cenu mesta a Cenu primátora. Matej Stanko sa
stal Čestným občanom in memoriam.
Viac na 2. strane...
Ako sa Mesto Senec stará o svojich
bezdomovcov.
Viac na 4. strane...
Informácia k sviatku všetkých svätých.
Viac na 4. strane...

Jesenné upratovanie - ako dopadlo
Jesennému upratovaniu sa obyvatelia Senca
venovali počas dvoch októbrových víkendov.
Na skládku sa zo 16 stojísk s veľkokapacitnými kontajnermi vyviezlo cca 220 ton odpadu.
Kontajnery sa na stojiskách menili tri razy. Oba
pondelky pracovníkov údržby čakala spúšť,
ktorú spôsobilo živelné vynášanie odpadu
z príbytkov. Mnohí ľudia vynášali odpad, ktorý
s jesenným upratovaním nemá nič spoločné
(napríklad stavebná súť, ktorú by si mal jej producent na vlastné náklady odviezť na skládku
a platiť za ňu). Je otázne, či je efektívne aj naďalej pokračovať v jarnom a jesennom upratovaní,
keďže sa nájdu ľudia, ktorí nerešpektujú pravidlá a upratovaním si riešia svoje povinnosti na
účet mesta. Mnohé okolité obce dávajú svojim
obyvateľom k dispozícii zberný dvor a neposkytujú veľkokapacitné kontajnery. Senec má zberný dvor otvorený počas celého roka a naviac
organizuje aj jarné a jesenné upratovanie. MO
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Mestské zastupiteľstvo
Októbrové zasadnutie Mestského
zastupiteľstva prebehlo oproti septembrovému veľmi svižne. Medzi 16
bodmi programu sa neobjavili problematické témy, v ktorých by poslanci
náročne nachádzali cestu k dohode.
Na úvod odovzdal primátor mesta
Ing. Karol Kvál a zástupkyňa primátora Helena Nemcová Cenu mesta Ing.
Jánovi Tkáčovi (dychová hudba Senčanka). Ďalej primátor informoval poslancov o dianí v meste za obdobie
od ostatného MsZ. Poslanci schválili návrh na zmenu rozpočtu Mesta
Senec na rok 2013, zmenu rozpočtu MsKS na rok 2013 (MsKS v tomto
roku nezakúpi plánované motorové
vozidlo), obchodno-finančný plán
Správy cestovného ruchu s.r.o., obstaranie automobilu pre SCR (starý automobil má už najazdených
235 000 km a bolo by nehospodárne investovať do jeho ďalšej údržby
a opráv), odpredaj vodohospodárskej
infraštruktúry BVS, a.s., odpredaj po-

Vedenie mesta organizuje

zemku pri ZŠ Tajovského manželom
Podolským a zároveň zrušenie vecného bremena na tomto pozemku. MsZ
vzalo na vedomie vyhodnotenie letnej
sezóny 2013, informáciu kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie
september – október 2013 a správu
o činnosti Mestskej polície Senec
za obdobie od 1.4.2013 do 30.9.2013.
MsZ reagovalo aj na písomnú interpeláciu Klubu nezávislých poslancov o stave kamerového systému
a dohodlo sa na vykonaní auditu,
na základe ktorého bude možné
zlepšiť terajší stav. V bode rôzne sa
diskutovalo o mnohých témach ako
napríklad o nedostatku parkovacích
miest, o zápachu zo skládky odpadov
Červený majer, na ktorý sa Senčania
sťažujú, o potrebe zvýšenia kontrol
na seneckých uliciach, kde vodiči
nesprávne parkujú v križovatkách
a o verejnom osvetlení.
Zvukový záznam zo zasadnutia MsZ
je zverejnený na www.senec.sk.

13. novembra 2013 (streda)
o 18. hodine v kinosále MsKS

OKRÚHLY STÔL
na tému: Školstvo a aktuálne otázky Senca
Pripravujeme sa na najhorúcejšie témy,
ktoré v meste v poslednom období
rezonujú. Budeme hovoriť a určite aj
diskutovať o pre Senec nezvyčajných
povodňových situáciách, hlavnou témou
bude školstvo a samozrejme sa budeme
zaoberať aj riešením zvyšovania kapacít
našich
predškolských
zariadení,
o skládke komunálneho odpadu
a bezpečnostnej situácii v meste.
Diskusia bude príležitosťou pre občanov
mesta dostať informácie od primátora,
ale aj od jednotlivých poslancov, ako
chcú napĺňať ich predvolebné sľuby
a predstavy. Najdôležitejším bodom
programu bude hodina pre otázky
občanov na primátora a zúčastnených
poslancov.
Máte možnosť verejne položiť otázky, resp.
písomne vopred na sekretariáte MsÚ.
Ing. Gašpar Józan, poslanec
Mestského zastupiteľstva v Senci

Mesto Senec ocenilo osobnosti Cenou mesta a Cenou primátora
Primátor Mesta Senec Karol Kvál a viceprimátorka
Helena Nemcová odovzdali
vo štvrtok 10. októbra Ceny
mesta a Ceny primátora Senčanom, ktorí sa dlhodobo
venujú deťom, športovcom,
kultúre, ale aj tým, ktorí sú
zdravotne či sociálne znevýhodnení. Cenu mesta si
prišla prevziať výborná pani
učiteľka zo ZUŠ Mgr. Helena
Čajková, ktorá roky nezištne moderuje mnoho seneckých podujatí, Ing. Alexander
Matlák, bývalý prezident ŠK
SFM Senec – klubu, ktorý sa
za roky pod jeho vedením venoval tisíckam mladých športovcov (finančnú odmenu sa
rozhodol prenechať sociálne
slabej rodine), Ľuboš Žilinec,
darca krvi ocenený Janského plaketou a osemnásobná
majsterka sveta v armwrestlingu Lucia Debnárová. Cenu
mesta získal aj Ing. Ján Tkáč,
ktorý postavil na nohy seneckú dychovú hudbu Sen-

čanka. Cenu primátora si
za výnimočné výsledky zaslúžila učiteľka spevu zo ZUŠ
Senec Eva Casanova, Ildikó Madarászová, riaditeľka
Domu Nezábudka – domova
sociálnych služieb pre deti
a dospelých za obdivuhodnú prácu v sociálnej oblasti,
učiteľka maďarčiny a slovenčiny Seréna Jasaňová, ktorej
rukami prešlo mnoho detí na
ZŠ A. M. Szenciho, dlhoročný riaditeľ ZŠ A. M. Szenciho,
Mgr. Mikuláš Végh a skvelý
dirigent známy v celom bývalom Česko-Slovensku Mgr.
Art. Zdeněk Macháček, ktorého pri príležitosti jeho 85.
narodenín ocenil aj predseda
parlamentu SR. Okrem cien
udelilo mesto Senec aj Čestné občianstvo in memoriam
Matejovi Stankovi, ktorého
sme všetci poznali ako zodpovedného dlhoročného kostolníka Kostola Sv. Mikuláša
v Senci a zakladateľa seneckej
hvezdárne. Text a foto: MO
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Nechoďte v zime na Slnečné jazerá od Réci
Malinová ulica, čiže cesta od Réci na Slnečné jazerá je počas zimného obdobia neudržiavaná. Odporúčame preto
vodičom, aby použili ktorýkoľvek ďalší vjazd na Slnečné
jazerá a nie Malinovú cestu.

Od nového roka plánujeme zaviesť novú rubirku
s názvom Otázka pre primátora.
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál bude odpovedať
na otázky vás, občanov Senca. Vaše otázky nám posielajte na sencan@senec.sk.
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Directreal Sunny realitná kancelária

Lichnerova 21, 903 01 Senec

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM

Ste ambiciózny? Máte sny?
Pridajte sa do nášho tímu realitných maklérov!

0905 353 284

www.directreal.sk/sunny, sunny@directreal.sk
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Ako sa mesto stará o bezdomovcov?
Aj v Senci máme ľudí, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou.
Sú to naši spoluobčania, ktorí potrebujú našu pomoc. Čo robí mesto, aby
im pomohlo? Na otázky odpovedala
PhDr. Jana Matulová, vedúca odboru sociálnych služieb mesta Senec.
• Koľko máme bezdomovcov v Senci?
Okolo 20. Vplyvom spôsobu života sa ich
zdravotný stav mení, prevažne k horšiemu
a preto sa snažíme zabezpečiť pre tých,
ktorých stav si to vyžaduje, starostlivosť
v zariadeniach sociálnych služieb.
• Potrebujú pomoc najmä počas zimy?
Staráme sa o nich počas celého roka, ale
intenzívnejšia starostlivosť nastupuje cez
zimu. Aby nezostali v zime vonku alebo
v nevykurovanom prístreší. Od 1. decembra do 28. februára zabezpečujeme
ubytovanie v bungalovoch na Slnečných
jazerách. Na tento účel sú vyčlenené 2-3
bungalovy, podľa počtu záujemcov. Klienti
sú ubytovaní po troch. Minulý rok sme mali
9 takto ubytovaných bezdomovcov.

• Ako sa dozviete o novom bezdomovcovi?
Väčšinou sa ohlásia sami, keď prídu
pre jednorazový finančný príspevok, ale
informácie získavame priebežne v rámci
terénnej činnosti. Snažili sme sa vybaviť
celoročný útulok pre niektorých z nich
v inom meste, ale žiadny z našich bezdomovcov nechcel odísť zo Senca.
• Poskytujete im ubytovanie a čo ešte?
Jednorazový finančný príspevok z mestského rozpočtu, doprovod, keď si potrebujú niečo vybaviť na úrade práce, v sociálnej
poisťovni, na súdoch a inde. Pomáhame
im pri vybavovaní starobného či invalidného dôchodku. Pre tých, ktorí nemajú
žiadny príjem, pomáhame vybaviť dávku
v hmotnej núdzi. Z týchto príjmov si platia časť ceny ubytovania. Viac si potom
ubytovanie vážia a učíme ich tak starať
sa o seba. Stredisko sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ulici zabezpečuje aj
stravovanie. Bezdomovcom dávame polievku s chlebom a nabalíme im prebytky
z jedál. Usporadúvame vianočné pose-

denie pre sociálne odkázaných ľudí mesta, kam pozývame aj našich bezdomovcov na kapustnicu a rozdáme im balíky
s trvanlivými potravinami. Také veci, ktoré
zužitkujú počas vianočných sviatkov.
• Stoja všetci o ubytovanie v bungalovoch?
Nie. Napríklad tí, ktorí sa zdržiavajú na Guláške. Chcú žiť voľne v prírode, slobodne,
ale aj tak sú pod naším dohľadom. Robíme
aj pre nich všetko, čo je v našich silách.
• Máte všetko čo potrebujete v rámci starostlivosti o bezdomovcov?
Mesto Senec poskytuje primerané prostriedky pre našu prácu, ale vždy je čo
vylepšovať. Aj Senčania pomáhajú. Chcela by som však, aby sme si všetci všímali odkázaných ľudí, aby nedochádzalo
k zhoršovaniu ich stavu len preto, že
o nich nevieme a nemôžeme im poskytnúť pomoc včas. Vieme zužitkovať aj
dary. Zimné šatstvo, prikrývky, paplóny,
uteráky, alebo aj nábytok, pretože máme
aj sociálne odkázaných občanov, ktorí
majú prístrešie, ale žijú v hmotnej núdzi. MO

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých na našich cintorínoch
Pripomíname si sviatok všetkých svätých
a pamiatku zosnulých. Senčania upravili hroby svojich blízkych a zapaľujú tisíce
sviečok na ich pamiatku.
Pripravili sme pre vás zopár praktických
informácií a rád, aby nedochádzalo k narušeniu dôstojnosti a pokoja sviatkov.
• Na prelome októbra a novembra sa skracuje otváracia doba seneckých cintorínov z 06:00 – 22:00 na 07:00 – 20:00.
• Počas novembrových sviatkov však MsÚ
rozhodol predĺžiť platnosť letnej otváracej doby, čiže do 10. novembra budú

naďalej otvorené senecké cintoríny
od 06:00 do 22:00 hodín.
• Smeti sa vynášajú z cintorínov dvakrát
za týždeň, ale v období okolo sviatku všetkých svätých sa budú vynášať podľa potreby, najmenej trikrát v týždni. Zároveň
žiadame občanov, aby dbali o poriadok
v okolí kontajnerov.
• Mestská polícia zvýši ochranu cintorínov.
Odporúčame však dávať pozor na osobné
veci, neodkladať ich pri hrobe a na viditeľných miestach v autách pri cintoríne.
• Upozorňujeme návštevníkov cintorínov,

Viladomy Senec
Hľadáte kvalitné, pohodlné bývanie v tichej lokalite?
Nechajte sa inšpirovať projektom Viladomy Senec.
Projekt bol navrhnutý tak, aby bývanie spĺňalo všetky
požiadavky kvalitného bývania v blízkosti centra mesta
a zároveň požiadavky tichej lokality, oddelenej
od rušnej premávky okolitých ulíc.
Jedinečnosť projektu dáva zaujímavé architektonické riešenie
2-izbových 3-izbových a 4-izbových bytov s priestrannými
terasami a záhradkami v okolí domu.
Zapojením sa do developerskeho projektu získavame rôzne
výhody, aby sa financovanie stalo výhodným a jednoduchým
riešením.
Navrhli sme riešenie, ako poskytnúť moderné, kvalitné
Bývanie pre všetky vekové skupiny, s využitím terás
a záhrad, poskytujúcich komfort aj vidieckeho bývania.
V prípade záujmu volajte tel. čísla: 0907 725 924
alebo 0911 597 400 Viac info na www.viladomy.sk

aby narábali opatrne s horiacimi sviečkami.
• Na záver informujeme, že v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve prebieha v Senci prečíslovanie hrobových
miest. Stále sú nájomcovia hrobových
miest, ktorí nemajú uzavretú nájomnú zmluvu. Žiadame týchto nájomcov,
aby prišli do Domu smútku na Farskom
námestí vyzdvihnúť si u pani Kubovej
oznámenie o pridelení nového čísla hrobového miesta a následne, aby na MsÚ
u pani Časnej podpísali zmluvu
s Mestom Senec. VCs
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UPOZORNENIE NIELEN PRE DÔCHODCOV!
Chceme upozorniť občanov mesta Senec, že sme v poslednej dobe zistili
viaceré prípady, kedy dochádza k nevýhodnému predlžovaniu zmlúv
na telefonické služby. Často je výška mesačného paušálu v desiatkach
eur a to aj napriek tomu, že mnohí Senčania obvykle pevnú telefónnu linku
používajú iba na prijímanie hovorov.
Existuje však oveľa lacnejšia možnosť zachovania pevnej linky s úsporou
aj stovák eur ročne a zároveň so zachovaním existujúceho telefónneho
čísla.
Spoločnosť e-Net ponúka pevné telefónne linky s mesačným paušálom
iba 0,95EUR! Vaše telefónne číslo ostane zachované, takže všetci, ktorí
ho vedia, sa Vám aj naďalej dovolajú. K tomu môžete využiť ponuku
neobmedzeného volania, avšak za výrazne nižšie mesačné poplatky.

Riadková inzercia
Hľadá sa stratený macko sivo-fialový so šálikom. Prosíme poctivého nálezcu o vrátenie.
Tel.: 0910328735.
24.11. (nedeľa) o 16.00 v Kostole sv. Mikuláša

„Virtuózny kontrabas vo Viedni“
Collegium Wartberg_SK
Ján Prievozník - sólo viedenský violon
Štefan Filas - husle
Barbara Konrad - husle
Wolfram Fortin - viola
Ján Krigovský - violon

Pre prehľadnosť uvedieme príklad:

Zákazník má svoju pevnú telefónnu linku prevažne na prijímanie hovorov,
volá z nej iba na pevné linky do 20 minút mesačne. V Telekome zaplatí
mesačne cca 8 eur, v e-Net zaplatí 0,95 eur paušálny poplatok a za 20
minút 1,1 eura, takže spolu 2,05 eur. V tomto prípade je ročná úspora
skoro 72 eur!!!
Prenos existujúceho čísla Vás nič nestojí! Môžete však ušetriť aj viac ako
72 eur ročne! Bezplatne Vám prepočítame Vaše osobné platby a tak zistíte
presnú hodnotu úspory. Presný prepočet úspory Vašej pevnej linky od
e-Net je nielenže bezplatný, ale aj nezáväzný. K zriadeniu pevnej linky
nemusíte mať žiadne iné služby od spoločnosti e-Net.
Príďte do nášho Zákazníckeho centra na Lichnerovu 35 v Senci
v pondelok, stredu alebo v piatok v čase medzi 9:00 a 18:00 hodinou,
alebo nás kontaktujte na čísle 02 / 20 20 20 20.

V. Pichi, J.M. Sperger, F. A. Hoffmeister
Podujatie podporuje Mesto Senec

Vianočný stromček pre Mesto Senec

Ak plánujete požiadať o výrub ihličnatého stromu, môžete tak urobiť teraz a z vášho stromu sa stane vianočný stromček
Mesta Senec. V prípade záujmu volajte na
02/45922757 alebo 0911 053 634.

Cenník inzercie je na internetovej stránke Mesta Senec
www.senec.sk
Uzávierka decembrového čísla je: 20. novembra.

vinotéka pod poštou

SOLAR Hvezdáreň Senec
občianské združenie
pripravilo na 20.11.2013 o 18:00 prednášku
Téma: Geodézia v službách archeológie
Prednáša: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

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

6

PRE DETI A RODIČOV

SENČAN november 2013

ZUŠ s rekordným počtom žiakov

Základná umelecká škola
na Fándlyho ulici v Senci má
v tomto školskom roku v 4
odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom)
rekordný počet žiakov – až 888.
Na prijímacie pohovory prišlo
vyše 200 uchádzačov, z kapacitných dôvodov však nebolo možné prijať všetkých.
A to ZUŠ pracuje aj v troch
elokovaných
pracoviskách
schválených
Ministerstvom
školstva SR. V Mestskom
kultúrnom stredisku funguje
6 tried, za ktoré je vedenie
ZUŠ vďačné riaditeľovi MsKS
Mgr. Petrovi Szabovi. Ľudový súbor Igrici v Igrame vedie PaedDr. M. Brna, PhD.

Jeho členovia sú žiakmi ZUŠ.
Časť tanečného odboru má
k dispozícii malú telocvičňu
na ZŠ Tajovského. V ZUŠ je
zasa jedna trieda zo ZŠ Tajovského.
Pod dohľadom osvedčených
pedagógov, ale aj nových tvárí
v pedagogickom zbore, sa žiaci každý deň v týždni zoznamujú s umením a každý sa podľa
svojich možností zlepšuje.
Cez prázdniny a počas víkendov sa v ZUŠ budú konať
kurzovým spôsobom činnosti,
ktoré sa nedajú realizovať počas výučby. Mali by ich viesť
lektori, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ. Takéto nárazové
odporúčané aktivity pomáhajú
rozširovať obzory žiakov.

ZUŠ
cezhranične
spolupracuje s Győrom (9.11. prehliadka), s Leobendorfom
– kde učí kontrabasista pán
Macháček a s Velkou Bítešou, ktorá koncertovala
v Senci v minulom školskom
roku. Žiakov z Leobendorfu a Győru uvidíme v Senci v apríli 2014, keď vystúpia na spoločnom koncerte
v Labyrinte. Dobre sa vyvíja aj spolupráca so skalickou ZUŠ, seneckí a skalickí výtvarníci tam spoločne
v rámci kurzu maľujú vonku
pod holým nebom.
V rámci seneckého okresu sa
začína vytvárať tradícia spoločných koncertov štyroch
ZUŠ: Ivanky pri Dunaji, Dunajskej Lužnej a Bernolákova.
V spolupráci s bratislavským
konzervatóriom zorganizovala senecká ZUŠ dramatické
predstavenie skrátenej opery
Čarovná flauta. Žiaci ZUŠ mali
o operu veľký záujem, sála
dramatického odboru bola
preplnená. Keď konzervatórium ponúkne ďalšie predstavenie, určite sa bude hrať aj
v Senci.
V Slovenskej filharmónii sa
plánujeme zúčastniť koncertov

pre juniorov a rodičov s deťmi,
na ktorých je program dĺžkovo
i obsahovo prispôsobený
deťom a uvádzaný v popoludňajších hodinách. Každý rok organizujeme zájazd
na koncert BHS, na Bienále
ilustrácií, divadelné a baletné
predstavenia. V tomto školskom roku RZ pri ZUŠ pripravuje jubilejný 20. reprezentačný ples rodičov, učiteľov
a bývalých žiakov, ktorý bude
v januári. Pedagóg Tomáš
Šelc, ešte študent na vysokej
škole, ktorý učí na ZUŠ, oživil
spevácky komorný súbor Belcanto, ktoré už pripravuje vianočné vystúpenie.
Žiaci ZUŠ chodia na celoslovenské i medzinárodné súťaže.
Bilancia umiestnených je výborná. Z vyše 800 žiakov ZUŠ
bolo na súťažiach v celoslovenskom alebo medzinárodnom meradle asi 40 umiestnených na prvých až tretích
miestach. Na MDD primátor
Karol Kvál týchto žiakov vyznamenal. Vizitkou školy je aj
to, že mnohí žiaci ZUŠ študujú
na umeleckých školách s výtvarným, tanečným, dramatickým či hudobným zameraním.
Viac na: zussenec.sk

Bola raz jedna trieda, v tej triede bola...
Máme za sebou už dva mesiace tvrdej školskej driny a stálo by za zmienku poobhliadnuť sa trochu späť. Keď sa
2. septembra otvorili brány školy
na Mlynskej ulici v Senci, bolo úžasné
sledovať to množstvo prvákov, ktoré
sa hrnulo do svojich tried. 101 rodičov
vyjadrilo dôveru našej škole a zverilo
jej svoje deti. Osobne som to vníma-

la s veľkým rešpektom. Prichádzam
z prostredia, kde sa školy tešia, keď
do prváckych lavíc zasadne 20 žiakov
a zároveň sa obávajú o svoju existenciu. Teším sa, že naše deti prichádzajú
do školy, ktorá im poskytuje neuveriteľné
možnosti, ktoré nie sú samozrejmosťou
ani dnes. Mnohí rodičia sa nepozastavia
nad tým, keď im škola núka edukáciu
pomocou informačno-komunikačných
technológií, prácu
s interaktívnou tabuľou a pod. Tiež som
to niekedy vnímala
ako frázu na prilákanie detí do školy.
Na Mlynskej ulici
to však nie je fráza. Interaktívne tabule s pripojením
na internet v každej triede fungujú

od skorého rána, učitelia a žiaci s nimi
kreatívne pracujú a bez nich je vraj hodina
„nudná“. Ja som osobne využila klasickú
kriedu len raz. Zväčša s nimi kreslíme na
chodník. To všetko si vyžaduje odbornosť
zo strany učiteľov a neskutočne veľa času
stráveného pri príprave jednotlivých edukačných programov. Naša škola sa snaží
o modernú výučbu, ktorá je v dnešnej
dobe nevyhnutnosťou, aby pripravila deti
čo najlepšie pre budúcnosť. Aj touto cestou chcem vyjadriť vďaku za dôveru, ktorú nám „Vy“ rodičia prejavujete.
Naša škola je dnes na prasknutie, lebo
pomaly priestorovo nestačí. Napriek
tomu sa tešíme na každého nového žiačika, ktorému však nedáme do ruky kriedu,
ale pero na interaktívnu tabuľu. A myslím
si, že dnes by aj Krista Bendová musela upraviť svoju báseň: Bola raz jedna
trieda a v tej triede interaktívna tabuľa...
PaedDr. Andrea Žegorjaková
Základná škola Mlynská, Senec
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Pomník padlých hrdinov
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11. 10. sa v Kostole sv. Mikuláša slúžila sv. omša pri príležitosti
70. výročia odhalenia Pomníka padlých hrdinov. Na slávnosti
na nádvorí ZŠ Szencziho, ktorú moderoval Gábor Agárdy, priblížili
Gábor Strešňák a József Algayer históriu pomníka na počesť
padlých v I. svetovej vojne. Po II. sv. vojne ho demontovali a až
po nežnej revolúcii pamätník sčasti zrekonštruovali a doplnili
menami Senčanov padlých za II. svetovej vojny. Senecký rodák,
otec László Burián, pápežský kaplán napísal, že kataklizmy
20. storočia tkveli v nedostatku lásky. Senčania, ktorých mená
sú vyryté na pomníku, boli vytrhnutí zo svojich rodín a padli
na vzdialených bojiskách na stranách barikády, ktoré im
prisúdila história. Ich hrdinstvo nech je mementom pre nás
i ďalšie generácie, aby už nebolo potrebné prinášať takéto
obete. Zúčastnení zapálili pri pomníku kahančeky. Vence položili
viceprimátorka Helena Nemcová, podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh a ďalší predstavitelia spoločenského života Senca. VCs

Nové ihrisko na Mlynskom kline
Majiteľov domov na sídlisku Mlynský klin potešilo na naše
pomery neštandardné gesto developerskej firmy DOAS a. s.,
ktorá postavila na sídlisku krásne detské ihrisko v hodnote
15.000 eur. V súčasnej dobe sú už osadené herné prvky
a je hotová aj základná terénna úprava. V ďalšej etape bude
firma DOAS a.s. navážať zeminu a dokončí terénne úpravy tak,
aby pracovníci Oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia
mesta Senec mohli zasiať trávu, vysadiť kríky a stromy a na
záver mohli osadiť lavice, smetné koše a informačné tabule.
Detské ihrisko tak spríjemní bývanie týchto obyvateľov Senca
a prípadne aj tých, ktorí si spravia výlet na Mlynský klin. VCs

Preventívna celoplošná deratizácia
Pravidelne dochádza k premnoženiu myšovitých hlodavcov
(potkany a myši), ktoré sú významnými prenášačmi
ochorení ľudí i zvierat a môžu ohroziť verejné zdravie.
Jediným efektívnym spôsobom regulácie je celoplošná
deratizácia dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými
a schválenými na tento účel. Preto Regionálny úrad verejného
zdravotníctva vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej
deratizácie na území obcí BSK do 15.11.2013 s tým, že
• Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí.
• Podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu
v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných

a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie
a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení
sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch,
skladoch a skládkach odpadov – prostredníctvom firiem
oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.
• Občania vykonajú deratizáciu na miestach využívaných
na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného
výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch
rodinných domov a objektoch určených na bývanie. Občania
môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej
sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené
a schválené na tento účel.
Zdroj: RÚVZ BA hlavné mesto

ZASTAVTE SA PRE LACNEJŠIU HYPOTÉKU
Hypotekárne centrum Broker Consulting, Lichnerová 8A, Senec
Kontakt: 0907 725 924

Skroťte svoje osobné financie

s OK Finančným plánom Broker Consulting

JE ČAS
NA EURÓPSKY SPOĽAHLIVÉ
ZDRAVOTNÍCTVO

Vážení voliči!

9.11.2013 budete mať možnosť hodnotiť moju prácu, ktorú som za uplynulé 4
roky odviedla, ako vicežupanka pravicovej koalície. Cítim v sebe dostatok síl a
energie bojovať ďalej za veci verejné na
regionálnej úrovni. Rada by som dokončila aktivity, ktoré som naštartovala a pritiahla do nášho mesta ďalšie investície
a finančné prostriedky zo župného rozpočtu. Bude mi cťou, ak mi dáte opätovne šancu presadzovať Vaše oprávnené požiadavky v zastupiteľstve BSK. Zúčastnite sa, prosím, volieb do regionálnej samosprávy a podporte moju kandidatúru zakrúžkovaním č.4.
pred mojím menom. Za Vašu dôveru Vám vopred ďakujem!

S úctou PhDr. Gabriella Németh
Tisztelt választópolgárok!

2013. 11. 9-én lehetőségük lesz értékelni négyéves munkámat, amelyet mint Pozsony-megye alelnöke végeztem. Elég
erőt és energiát érzek magamban ahhoz, hogy megyei szinten továbbra is harcoljak közös ügyeinkért. Szeretném befejezni azokat az elkezdett aktivitásokat, amelyeket útjukra indítottam, új projekteket, és a megyei költségvetésből további
anyagi forrásokat biztosítani városunknak. Megtiszteltetés
lesz számomra, ha ismét lehetőséget adnak nekem, hogy
mint Pozsony-megye képviselője az Önök jogos igényeinek
megvalósításáért munkálkodjak.
Kérem vegyenek részt a megyei választásokon és támogassák jelölésemet a nevem előtt álló 4. szám karikázásával.
Bizalmukat előre is köszönöm!
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Tisztelettel PhDr. Németh Gabriella

Zhovárala sa Zuzana Sečanská

Panie a páni, priatelia moji, prosím Vás,
Voľte číslo 7

Voľby do BSK - 9.11.2013
www.fb.com/juraj.gubani.senec

• Čo povieš na úvod
k voľbám?
Kalokagatia je grécke slovo a znamená
v zdravom tele zdravý
duch. Treba mať toto
na
pamäti
najmä
po voľbách. Mladým
ľuďom patria do rúk
činky, lopta a švihadlo
a nie cigarety, alkohol
a drogy.
• Chceš ísť mladým
v ústrety?
Poslanec za mesto Senec bude poslancom
za okres a celý kraj. Kôpka peňazí bude malá
a bude treba niekde opraviť školu, inde kostol alebo kultúrny dom... Verím, že rozdeľovanie peňazí
nebude zúrivá Ruvanda Ukundy, ale konštruktívne
hľadanie optimálnej cesty.
• Čo by si povedal na záver?
Ak ma zvolia za poslanca, poviem to prácou.

Predseda Komisie športu mesta Senec

f

Mgr. Jozef Zrnek
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Juraj Gubáni
nezávislý kandidát na poslanca
Bratislavského samosprávneho kraja

Monika Beňová:

Vážení Senčania,
milí priatelia,
v roku 2009 ste mi dali dôveru zastávať post župana
Bratislavského kraja. Úrad
som viedol najlepšie ako
som vedel a to aj v spolupráci s podpredsedníčkou
Gabriellou Németh, za čo
jej aj touto cestou ďakujem.
Celé 4 roky sme držali spolu a preto máme výsledky.
Opravili sme most ponad
diaľnicu Senec-Bratislava, schválili sme nový Územný
plán, ktorý počíta s rozvojom okresu Senec a novými
cestnými pripojeniami. Pripravili sme všetky podmienky na to, aby sme už o niekoľko týždňov mohli začať s
realizáciou projektov obnovy synagógy v Senci, výstavbou diaľničného pripájača Blatné, spusteniu integrovanej
dopravy Senec-Bratislava. Verím, že čoskoro pribudne
v Senci športová hala, ktorú sme nedávno odsúhlasili a
rokujeme s investormi aj o vybudovaní hokejovej haly.
Toto máme pripravené pre Senec. Musíme však prísť 9.
novembra voliť a ak budeme aj ďalšie štyri roky ťahať za
jeden povraz spoločne ako doteraz, budeme opäť úspešní. Strany SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS a
Strana zelených majú tento spoločný cieľ.

Pavol Frešo

Je čas dať doprave
v Bratislavskom kraji
európsku úroveň
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.

Nové volebné okrsky platné už pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Primátor mesta Senec podľa § 6 zákona č. 303/2001 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007
Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z.
a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2013 Z.Z. o
vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktorý určil
deň konania volieb na sobotu 9.
novembra 2013, vytvoril volebné okrsky a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM, Námestie A. Molnára č. 2
Ulice: Svätého Urbana, Škorcova,
Pivničná, Robotrnícka, Vinohradnícka, Pri Štifte, J. Murgaša, J.
Farkasa, J. Csermáka, A. Hlinku,
A. Dubčeka, Mesačná, Tehelná
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM,
Námestie A. Molnára č. 2
Ulice: Bratislavská č. 3-25, Mierové nám., Nám. A. Molnára,
Moyzesova, Farské námestie,
Krátka

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ s VJM,
Námestie A. Molnára č. 2
Ulice: Nám. 1. mája, Fraňa Kráľa
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská
škola, Kollárova ulica č. 23
Ulice: J. Jesenského, Šafárikova, Trnavská
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská
škola, Kollárova ulica č. 23
Ulice: Kollárova, Hurbanova,
Turecká
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská
škola, m.č. Svatý Martin 3
Ulice: m.č. Svätý Martin
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: ZŠ, Mlynská ul. č. 50
Ulice: Fučíkova, Hečková,
Mlynská, Vrbenského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dúhová,
Rosná, Boldocká cesta, Jarná,
Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá,
Orechová

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Gymnázium
maďarské, Lichnerova ul. č. 71
Ulice: Štefanikova, SNP, Vodná,
Rybárska, Štúrova, Školská, Hollého
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Materská
škola, Kysucká ul. č. 9, Senec
Ulice: Horný dvor, Gaštanová,
Čerešňová, Višňová, Šípková,
Trnková, Drienková, Bazová,
Morušová, Javorová, Pezinská,
Žarnovova, Ľ. Fullu, Baničova,
Jána Smreka, E. B. Lukáča, Záhradnícka, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 a 27-75, Ulica pri
Búroši
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: SOŠ, Kysucká 14
Ulice: Jánošíkova, Zemplínska,
Kalinčiakova, Gagarinova, M.
Urbana, Pri Striebornom jazere,
Liptovská, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: SOŠ, Kysucká 14

Ulice: Inovecká, Žitavská, Považská, Kysucká, Oravská
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Školský klub,
Sokolská ul. súp. č. 4134
Ulice: Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, A. Sládkoviča, Hviezdoslavova
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: ZŠ Tajovského, Tajovského ul. č. 1
Ulice: Bernolákova, Košická, Pribinova, J. G. Tajovského
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: ZŠ Tajovského, Tajovského ul. č. 1
Ulice: Svätoplukova, Letná, B.
Bartóka, Športová, Priemyselná
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Gymnázium
A.Bernoláka, Lichnerova ul. č. 69
Ulice: Lichnerova, Vajanského,
Kováčska, Mäsiarska, Lesná,
Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Horná, Dolná,
Okružná, Turnianska, Seredská,
Muškátová, Ružová, Fialková,
Tulipánová, Slnečné jazerá, Železničná, Nitrianska, Šamorínska
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na november v Kine Mier
Začiatok filmových predstavení o
18:00, piatky môžu byť 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!
2. 3. sobota – nedeľa
ENDEROVA HRA
Je to ešte hra? Očakávaný film
nakrútený podľa kultového bestselleru s Harrisonom Fordom.
Dobrodružný, sci fi.
USA MP 115 min. Vstupné: 4 eurá
4. pondelok
NA KONCI SVETA
Kamarátstvo na život a na smrť,
nákazlivý humor a nadmerná
spotreba alkoholu. Záznam jednej dosť nevydarenej pánskej
jazdy. Komédia.
USA MP 109 min. Vstupné: 4 eurá
PREDPREMIÉRA o 19 00 hod.
6. streda LÁSKY ČAS
Čo keby sa dalo žiť na nečisto?
Romantický a dramatický film.
Miestami smutné, ale o to reálnejšie pôsobí.
USA/VB MP 123 min. Vstupné: 4 eurá
7. štvrtok o 18 00 hod.
LÁSKY ČAS
USA/VB MP 123 min. Vstupné: 4 eurá
8. piatok 2D 9. sobota 3D
VTÁČÍ ÚLET
Animák. Príbeh dvoch odvážnych, hoci obyčajných moriakov, ktorí vytvoria ambiciózny
plán. Ich misiou je vrátiť čas a
zachrániť seba a ďalších svojho
druhu od istého konca na sviatočných stoloch.
USA MP 90 slovenský dabing
Vstupné pre 2D formát: 4,00 Eur
Vstupné pre 3D formát: 6,00 Eur
10. nedeľa
MAFIÁNOVCI
Čierna komédia z dielne Luca
Bessona, o bývalom gangstrovi, zaradenom do programu na
ochranu svedkov. Dobehne ho
temná minulosť a musí vziať
opäť do rúk zbraň. Hrajú: Robert de Niro, Michelle Pfeiffer,
Tommy Lee Jones.
Fr MP 100 min. Vstupné: 4 eurá
11. 12. pondelok – utorok
KAPITÁN PHILLIPS- PREPADNUTIE LODE ALABAMA
Napínavý thriller zachytáva skutočnú udalosť z roku 2009, kedy

somálski piráti uniesli americkú
nákladnú loď Alabama. Hrajú:
Tom Hanks, Catherine Keener
a ďalší.
USA MP 15 134 min. Vstupné: 4 eurá
14. 15. štvrtok – piatok
KAMEŇÁK 4
Po desiatich rokoch sa opäť predstavia obľúbení hrdinovia mestečka Kameňákov v plnej paráde.
ČR MP 90 min. Vstupné: 4 eurá
15. piatok o 20 00 hod.
CRAZY JOE
Bývalý člen elitnej zásahovej
jednotky, sa stal hľadaným utečencom. Podarí sa mu dosiahnúť svoje vykúpenie?
USA/VB MP 100 min. Vstupné: 4 eurá
16. 17. sobota 3D– nedeľa 2D
THOR: TEMNÝ SVET
Temnota prichádza. Avengers boli
len začiatok. Akčný, sci-fi film.
USA MP 100
Vstupné:2D formát 4,00 Eur
Vstupné:3D formát 6,00 Eur
18. pondelok
COLETTE
Strhujúci ľúbostný príbeh o láske silnejšej ako smrť. Hrajú: Jiří
Mádl, Clemence Thioly, Zuzana
Mauréry a ďalší. ČR/SR MP 15
126 min. Vstupné: 3,00 Eur
21. štvrtok 3D –22. piatok o
20 00 hod. 2D
BATTLE OF THE YAER 3D
Tanečná súťaž, ktorej sa každoročne zúčastnia najlepšie tímy z
celého sveta. Dvanásť zverencov
vytvorilo silný tím, ktorý má priniesť víťaznú trofej späť do USA.
USA MP 109 min.
Vstupné: na 2D formát 3,50 Eur
Vstupné: na 3D formát 5,50 Eur
22. piatok o 18 00 hod.
JUSTIN – MALÝ VEĽKÝ RYTIER
Aj malých dobrodruhov čaká
veľké dobrodružstvo. Vtipmi nabité animované dobrodružstvo
o Justinovi, ktorý mal svoj veľký
sen. Animovaná komédia.
Šp MP 90 min. slovenský dabing Vstupné: 3,50 Eur
23. 24. sobota – nedeľa
KRÍDLA VIANOC
Hrdinovia filmu dostanú možnosť niečo si priať a ich život sa
tak rozbehne smerom, ktorý si
sami určili. Množstvo „náhod“
im prinesie to, čo chceli, tak
majú možnosť si svoje priania
prežiť. V živote sme zodpoved-

Organizátor Jablkového hodovania - Mestské kultúrne
stredisko veľmi pekne ďakuje svojim zamestnancom,
priateľom, známym, susedkám a rodinám za prípravu
chutných jablkových špecialít a koláčov.
ný nielen za všetko čo robíme,
ale rovnako aj za to, čo hovoríme, čo si myslíme a po čom
túžime. Hrajú: Richard Krajčo,
Vica Kerekes, Jakub Prachař,
David Novotný a ďalší.
ČR MP 110 min. Vstupné: 4 eurá
25. 26. pondelok – utorok
TO JE KONIEC !
Komédia. Sleduje šiestich priateľov uväznených v dome po
sérii čudných katastrofických
udalostí, ktoré ničia Los Angeles. USA MP 15 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur
28. 29. štvrtok – piatok
LEN 17
Portrét dospievajúcej 17 – ročnej francúzsky počas štyroch
ročných období a štyroch piesní. Prázdninová epizóda je len
začiatkom príbehu zvedavého
dievčaťa, ktorá sa po návrate do
Paríža začne za peniaze schádzať s najrôznejšími staršími
mužmi.
Fr MP 15 94 min.
Vstupné: 4,00 Eur
29. piatok o 20 00 hod.
ÚNOS
Zapálený policajt Mike je na
stope vraha, po tom čo zmizne jeho dcéra prípad sa stáva
osobným. V hlavných úlohách:
John Cusack, Dallas Roberts
a ďalší. USA/Austr. MP 15 100
min. Vstupné: 4,00 Eur
30. sobota 1. decembra nedeľa
KONZULTANT
Napínavý thriller Ridleyho Scotta. Vysoko postavený advokát
sa pod vidinou rýchlo zarobe-

ných peňazí namočí do obchodu s drogami, ale veľmi skoro
zisťuje, že ho toto rozhodnutie
vedie do víru nezastaviteľných
udalostí s fatálnymi následkami.
Hrajú: Brad Pitt, Cameron Diaz,
Penelope Cruz a ďalší.
USA MP 110 min. Vstupné: 4. eurá
Detské filmové predstavenia:
10. nedeľa o 15 30 hod.
VTÁČÍ ÚLET
Animák. Príbeh dvoch odvážnych moriakov. USA MP 90 slovenský dabing
Vstupné pre 2D formát: 4,00 Eur
17. nedeľa o 15 30 hod.
OGGY A ŠVÁBY
Kde bolo tam bolo alebo výprava za kráľovstvom. Animovaný
detský film. Fr MP dabing
Vstupné: 3,50 Eur
24. nedeľa o 15 30 hod.
JUSTIN – MALÝ VEĽKÝ RYTIER 3D
Šp MP 90 min. slovenský dabing Vstupné: 5,50 eur
Kultúrne podujatia: Kinosála
3.11. nedeľa o 15.30 hod
„Žabí kráľ“ – Divadlo na hojdačke
Rozprávka zo zbierky bratov
Grimmovcov sa stala námetom
pre naše bábkové predstavenie, ktoré nenechá deti sedieť
len tak na stoličkách.
Vstupné: 2,50 Eur
13.11. streda o 18.00 hod
„Okrúhly stôl“
Školstvo a aktuálne otázky Senca.
19.11. utorok o 19.00 hod
„Polooblačno“ Radošinske naivné divadlo Vstupné: 12,-Eur
Mestské kultúrne stredisko
Senec
Mestská knižnica Senec
Vás srdečne pozývajú na besedu
s úspešnou spisovateľkou a novinárkou

Monikou
Macháčkovou
20. novembra
2013 o 18.00
v priestoroch Mestskej knižnice
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Kultúrne podujatia:
Labyrint

8. piatok o 18.00 hod.
Vernisáž „NAŠLA SOM PRE NÁS KRAJINU“ Jitka Bezúrová – Mošková.
Z maliarskeho diela 2002 - 2013. Výstava trvá od 7.11. do 28.11.
13. streda o 18.00 hod.
„Tvorivosť ducha a mysle“
Úvodná hravá výtvarná dielňa spojená
s reprodukovanou klasickou hudbou.
Vstup zdarma
16. sobota o 16.00 hod.
„HLÚPE KURA“ - Divadlo JAJA
Detské bábkové predstavenie 3 – 9 rokov. Vstupné: 2,50 Eur
30. sobota o 16.00 hod.
Koncert „POPOLUDNIE S TANGOM“

Mestské múzeum:
Turecký dom

Výstavy: Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia v archeologických
nálezoch a archívnych dokumentoch,
živá i neživá príroda od Čiernej Vody po
Svätý Martin. Dermoplastické preparáty zvierat, nálezisko mamuta v Senci.
Hradisko vo Svätom Jure – svedok dáv-
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nej minulosti.
Výstava prezentujúca výsledky viacročného archeologického výskumu
hradiska, ktoré je známe aj ako jedno
z bývalých centier Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkomoravskej ríše.
Koná v spolupráci s Malokarpatským
múzeom v Pezinku a Archeologickým
múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave. Výstava potrvá do 2.
marca 2014.
16.11.sobota o 14.00 hod
XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho Albert Molnár Szenci a Sedmohradsko.
Prednášateľ: Ősz Sándor Előd archivár
a duchovný reformovanej cirkvi
z Cluj-Kolozsvár-u(Rumunsko)
2013. 11. 16. 14.00
XLV. Szenczi Molnár Albert Napok,
Szenci Molnár Albert és Erdély.
Ősz Sándor Előd kolozsvári lelkész, levéltáros előadása.
27. 11. Streda o 19.00 hod
Kamenosochárske pamiatky mesta
Senec a ich súčasný stav z pohľadu
reštaurátora.
Prednáška Mgr.art Ivana Pilného z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v slovenskom jazyku.
www.msks-senec.sk/muzeum

Fantastické
Vianoce
Príďte si pozrieť živú výstavu

Svet podľa Julesa Verna
16. 11. – 15. 12. 2013
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Cestovný poriadok
Číslo

Názov zastávky

Pondelok - Piatok

Sobota

▼

▼

▼

▼

Nedeľa/Sviatok

▼

▼

▼

1

BUS stanica

6.30

8.00

10.00

12.00

15:26

17.26

19.26

7.00

9.00

12.26

14.26

8.00

13.26

2

Bratislavská

6.32

8.02

10.02

12.02

15.24

17.24

19.24

7.02

9.02

12.24

14.24

8.02

13.24

3

Tesco

6.34

8.04

10.04

12.04

15.22

17.22

19.22

7.04

9.04

12.22

14.22

8.04

13.22

4

Karola Šišku (Bratislavská)

6.37

8.07

10.07

12.07

15.19

17.19

19.19

7.07

9.07

12.19

14.19

8.07

13.19

5

Čerešňová (Malý Biel)

6.42

8.12

10.12

12.12

15.14

17.14

19.14

7.12

9.12

12.14

14.14

8.12

13.14

6

Pezinská (Nové sídlisko)

6.44

8.14

10.14

12.14

15.12

17.12

19.12

7.14

9.14

12.12

14.12

8.14

13.12

1

BUS stanica

6.47

8.17

10.17

12.17

15.09

17.09

19.09

7.17

9.17

12.09

14.09

8.17

13.09

7

J. Csermáka

6.50

8.20

10.20

12.20

15.06

17.06

19.06

7.20

9.20

12.06

14.06

8.20

13.06

8

Fraňa Kráľa/Tehelná

6.52

8.22

10.22

12.22

15.04

17.04

19.04

7.22

9.22

12.04

14.04

8.22

13.04

9

Fraňa Kráľa (Kaufland)

6.54

8.24

10.24

12.24

15.02

17.02

19.02

7.24

9.24

12.02

14.02

8.24

13.02

10

Boldocká cesta (Lidl, ZŠ)

6.56

8.26

10.26

12.26

15.00

17.00

19.00

7.26

9.26

12.00

14.00

8.26

13.00

11

Slnečná

6.57

8.27

10.27

12.27

14.59

16.59

18.59

7.27

9.27

11.59

13.59

8.27

12.59

12

Štefánikova

6.59

8.29

10.29

12.29

14.57

16.57

18.57

7.29

9.29

11.57

13.57

8.29

12.57

13

Školská (Gymn.)

7.00

8.30

10.30

12.30

14.56

16.56

18.56

7.30

9.30

11.56

13.56

8.30

12.56

14

Fándlyho (MŠ)

7.01

8.31

10.31

12.31

14.55

16.55

18.55

7.31

9.31

11.55

13.55

8.31

12.55

15

Sokolská (ZŠ)

7.02

8.32

10.32

12.32

14.54

16.54

18.54

7.32

9.32

11.54

13.54

8.32

12.54

16

Svätoplukova (BILLA)

7.05

8.35

10.35

12.35

14.51

16.51

18.51

7.35

9.35

11.51

13.51

8.35

12.51

1

BUS stanica

7.07

8.37

10.37

12.37

14.49

16.49

18.49

7.37

9.37

11.49

13.49

8.37

12.49

2

Bratislavská

7.09

8.39

10.39

12.39

14.47

16.47

18.47

7.39

9.39

11.47

13.47

8.39

12.47

17

Turnianska (Mlynský Klin)

7.17

8.47

10.47

12.47

14.39

16.39

18.39

7.47

9.47

11.39

13.39

8.47

12.39

18

Muškátová (Gardens)

7.20

8.50

10.50

12.50

14.36

16.36

18.36

7.50

9.50

11.36

13.36

8.50

12.36

19

Šamorínska (Zelený dvor)

7.24

8.54

10.54

12.54

14.32

16.32

18.32

7.54

9.54

11.32

13.32

8.54

12.32

20

Železničná (Žel. stanica)

7.27

8.57

10.57

12.57

14.29

16.29

18.29

7.57

9.57

11.29

13.29

8.57

12.29

21

Letná

7.29

8.59

10.59

12.59

14.27

16.27

18.27

7.59

9.59

11.27

13.27

8.59

12.27

22

Kysucká

7.32

9.02

11.02

13.02

14.24

16.24

18.24

8.02

10.02

11.24

13.24

9.02

12.24

23

Kalinčiakova

7.34

9.04

11.04

13.04

14:22

16.22

18.22

8.04

10.04

11.22

13.22

9.04

12.22

1

BUS stanica

7.37

9.07

11.07

13.07

14.19

16.19

18.19

8.07

10.07

11.19

13.19

9.07

12.19

16

Svätoplukova (BILLA)

7.40

9.10

11.10

13.10

14.16

16.16

18.16

8.10

10.10

11.16

13.16

9.10

12.16

15

Sokolská (ZŠ)

7.43

9.13

11.13

13.13

14.13

16.13

18.13

8.13

10.13

11.13

13.13

9.13

12.13

14

Fándlyho (MŠ)

7.44

9.14

11.14

13.14

14.12

16.12

18.12

8.14

10.14

11.12

13.12

9.14

12.12

13

Školská (Gymn.)

7.45

9.15

11.15

13.15

14.11

16.11

18.11

8.15

10.15

11.11

13.11

9.15

12.11

12

Štefánikova

7.46

9.16

11.16

13.16

14.10

16.10

18.10

8.16

10.16

11.10

13.10

9.16

12.10

11

Slnečná

7.49

9.19

11.19

13.19

14.07

16.07

18.07

8.19

10.19

11.07

13.07

9.19

12.07

10

Boldocká cesta (Lidl, ZŠ)

7.50

9.20

11.20

13.20

14.06

16.06

18.06

8.20

10.20

11.06

13.06

9.20

12.06

9

Fraňa Kráľa (Kaufland)

7.52

9.22

11.22

13.22

14.04

16.04

18.04

8.22

10.22

11.04

13.04

9.22

12.04

8

Fraňa Kráľa/Tehelná

7.54

9.24

11.24

13.24

14.02

16.02

18.02

8.24

10.24

11.02

13.02

9.24

12.02

1

BUS stanica

7.56

9.26

11.26

13.26

14.00

16.00

18.00

8.26

10.26

11.00

13.00

9.26

▲

▲

▲

▲

▲

▪
▪
▪
▪

12.00
▲

Počet obratov: Pondelok - Piatok: 7 , Sobota: 4, Nedeľa/Sviatky: 2
Nejazdí sa: Nový rok (1.1.) , Veľkonočný pondelok , Prvý sviatok vianočný (25.12.)
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na meškanie v časovom harmonograme v závislosti od hustoty cestnej premávky
Symboly ▼▲ znázorňujú smer jazdy MAD Senec

Povinnosti cestujúceho
1. Cestujúci je povinný: A) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných
cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory
dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu, B) poslúchnuť pokyny a príkazy člena
osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
2. Cestujúcim nie je dovolené: prihovárať sa vodičovi počas jazdy, pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať
na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč), otvárať dvere vozidla a vyhadzovať
z vozidla odpadky a iné predmety, fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, zdržiavať
sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

Vylúčenie osôb z prepravy
1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo
návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť
cestujúcim na ťarchu.
2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť: osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky,
svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia
prepravného poriadku.
3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby
vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

Osobitné práva niektorých cestujúcich
1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S)
a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
2. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu,
umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

7

...celý prepravný poriadok najdete na stránke mesta alebo v interiéri premávajúceho autobusu.
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Viete, čo je nové v škôlke pod Martinským lesom?
Že začal nový školský rok už viete všetci, ale neviete, čo všetko
sme od septembra zažili v superškôlke Stonôžke. V prvom rade
sme našim novým kamarátom ukázali našu malú osadu, Svätý
Martin, aby vedeli, kam vlastne do škôlky chodia. Potom prišlo
na rad okolie. Miestne ihrisko, kam sa chodíme hrať, súťažiť
a hlavne púšťať šarkanov. Je od škôlky skutočne čo by kameňom
dohodil. Hneď vedľa sú polia, na ktorých pozorujeme celoročne
poľnohospodárske práce. Ale vychádzkam do lesa sa nič
nevyrovná. Aj tento rok sme v ňom našli kopec pokladov: šišky,
žalude, šípky, bukvice, krásne listy a veľa prírodného materiálu
na výrobu čarovných predmetov a jesenných dekorácií.
Od Karinky a Editky sme sa dozvedeli zaujímavosti o lese,
jeho obyvateľoch a ich živote. V októbri sme si zašportovali
na ihrisku, pozorovali sme jesenné práce v záhradách, zber
ovocia a zeleniny. Dokonca sme dostali od tety Čepelovej
krásne tekvice na Deň svetlonosov. Bolo ich toľko, že sme
museli ísť do škôlky pre fúrik. Vyrobili sme spolu s rodičmi
krásnych strašiakov, opiekli sme si slaninku a špekačky, teta

kuchárka upiekla výborný koláčik a dedko Duško nestíhal robiť
cukrovú vatu. Tekvičky sme po zotmení rozsvietili a verte, bola
to nádhera. Okrem toho sme sa výborne zabavili na predstavení
O Guľkovi Bombuľkovi a tešíme sa na plavecký kurz. Ešte nás
čaká športová olympiáda, bábkové divadlo Perníková chalúpka
a s príchodom zimy vianočné dielne, Mikuláš, pečenie medovníkov,
vianočná besiedka a veľa zábavy v superškôlke Stonôžke.

Let’s recognize and celebrate our diversity…
Tento školský rok sa Gymnázium Antona
Bernoláka zapojilo do medzinárodného
projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“.
Do tohto projektu sú zapojené školy
z mnohých európskych krajín. Naša
škola má partnerstvo zo školami z Rakúska a Rumunska. Spoločnosť je čoraz
rôznorodejšia. Máme však tendenciu
báť sa tých, ktorí sú iní ako my (etnický
pôvod, náboženské presvedčenie, pohlavie, sociálne pozadie, vek atď.). Robíme rozdiely medzi „sebou“ a „ostatnými“, a s tými, ktorí nepatria do „našej
skupiny“, sa často zaobchádza menej

priaznivo. Je preto nevyhnutné bojovať
proti predsudkom a lepšie sa navzájom
spoznávať.
My a naše dve partnerské školy sme vypracovali spoločný projekt na túto tému.
Spoločnými silami vypracujeme dotazník
pre študentov a výsledky si porovnáme
a vyhodnotíme.
Sprievodnými aktivitami sú medzinárodné výmenné pobyty, využívanie nových
informačných a komunikačných technológií, nových médií, divadlo, prezentácie
výtvarných prác.
Projekt a jeho aktivity prebiehajú od septembra 2013 až do polovice marca 2014.

…and have fun together.
Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl,
podporuje partnerské projekty medzi
školami v stredoeurópskych krajinách
prostredníctvom každoročnej súťaže
projektov. Aces je iniciatívou Nadácie
ERSTE, ktorá bola založená v roku 2006
v rámci programu Európa. Koordináciu
Aces zabezpečuje Interkulturelles Zentrum v spolupráci s občianskym združením VČELÍ DOM. Túto iniciatívu zároveň
podporujú ministerstvá školstva zo všetkých zúčastnených krajín.
Jakub Kočalka, Kvarta
Mgr. Danka Knutová
Gymnázium Antona Bernoláka Senec

14

SENČAN november 2013

KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Rehák Daniel, Horváth Simon, Vavrinkovič
Michal, Knapová Sofia, Goga Lukáš, Nagyová
Stella, Nagyová Sára, Donáthová Natália,
Krajčovič Maxim Milan, Fajnorová Mia Sofia,
Šelianová Rebeka, Vymazal Jakub, Bednáriková
Žaneta, Ligda Marcus, Balog Hugo, Janko
Jakub, Pochylá Dominika, Jaszeniczký Dávid
Manželstvo uzatvorili
Marek Krištofovič – Jana Róžová
Branislav Zvonár – Katarína Méryová
Richard Poór – Michaela Dugovičová
Ing. Marek Krajčovič – Lucia Poizlová
Alexander Deszkás – Ida Čechová
Vladimír Dinka – Katarína Bilková
Ing. Ondrej Rášo – Ing. Petra Pötheová
Miloš Géc – Radka Orsághová
Martin Rozmanit – Andrea Pauflerová
Ján Blaho – JUDr. Mária Mikócziová
Juraj Mózes – Zuzana Pohlová
Helena a Anton Bezúr – 65 spoločných rokov.
Žiadne diamanty, žiadne zlato, kamenná svadba
a návrat k železu, to je dačo! K jubileu blahoželajú dcéra Eva, synovia Walter a Anti, nevesty,
vnúčatá a pravnuk Adamko.
(október 1948 a október 2013)

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Mikuláš Bertók (70), Alžbeta Farkašová (70), MUDr.
Zora Hatiarová (85), Melánia Vámošiová (75)

Klub dôchodcov
Margita Micháleková (65), Mikuláš Bertók (70),
Alžbeta Farkašová (70), Alžbeta Lépešová
(70), Helena Kišová (75), Imrich Csikmák (80),
Katarína Filová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215
Cecília Porubská (70)
Navždy nás opustili
Ing. Ladislav Rezsnák (1941), Karol Gašparek
(1952), Alžbeta Maglocká (1920), Alžbeta
Szatinszká (1918), Juliana Kodayová (1955)
Dňa 18. októbra uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec a brat Július Królik. S láskou spomína manželka
Edita, dcéry Judita, Edita a vnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Spomínam
aj na švagra Jána Królika, ktorý
nás opustil už pred 5-imi rokmi –
3. decembra. Nech je im zem ľahká.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy na,
ktoré ťažko spomíname. Márne ťa však naše oči
hľadajú, márne nám po tváry slzy stekajú. Čas
plynie, slzy vanok suší, no bolesť v našich srdciach neutíši. Dňa 29 novembra uplynú 4 roky
čo nás navždy opustila naša milovaná mamička,
manželka, sestra a babička Anna Baďuríková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku...
Dňa 20.11. uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila drahá manželka,
matka, svokra, stará mama Mária
Polická. S láskou a vďakou na ňu
spomína manžel Štefan, dcéra Alena s manželom Dušanom a vnuci
Dušan a Michal.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, ktorých si rada mala.
Za všetko Tvoje trápenie 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.
Na 11. septembra 2013 nás navždy
opustila naša drahá mama, babka,
prababka Petronela Bakusová.
Ďakujeme príbuzným a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Smútiaca rodina.
Ján Kirschner mladší
Dňa 5.11.2013 uplynulo 15 rokov, čo si nás náhle
opustil. Všetci sme Ťa mali veľmi radi, a myslíme
na Teba stále. Mama, brat Peter, sestra Janka,
sestra Hela s rodinou.
Ján Kirschner
Dňa 12.11. 2013 bude 1 rok, čo si nás navždy
opustil. S bolesťou, unavený si zaspal a nechal si
nás ostatných v žiali a smútku. Ako ťažko je bez
Teba žiť. S láskou na Teba spomínajú manželka,
syn, sestry, zať Jožko a vnučka Paťka.
Dňa 3.10.2013 uplynulo desať rokov čo nás navždy opustila naša drahá Beáta Martinovičová
rod. Pokrývková a 22.10.2013 uplynuli štyri roky
čo nás opustil náš drahý Karol Mikyška. Kto ste
ich poznali venujte im tichú spomienku. S láskou
spomína celá rodina.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk november 20-án halálának 6 évfordulóján drága halottunkra, Bordács
Ferencre. Köszönjük mindenkinek,
akik velünk emlékeznek. Szerető
felesége, testvérei, lányai, veje és
unokái.
Dňa 20. novembra si pripomíname
6 rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, brat, otec, svokor
a dedko František Bordács. S láskou na teba
spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach.

Slávnostné posedenie Klubu dôchodcov
Spoločenskú sálu SOŠ na Kysuckej ulici zaplnili 2. októbra
členovia Klubu dôchodcov mesta Senec. Október, mesiac
úcty k starším, poskytuje každoročne príležitosť členom
klubu na slávnostné stretnutie. Tohto roku prišlo 175 členov
na posedenie, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Senec
Karol Kvál a Jana Matulová, vedúca odboru sociálnych
služieb mesta. Predsedníčka klubu Mária Kloknerová
a vedúca klubu pani Helena Majorová sa postarali
o dôstojný priebeh a príjemný program podujatia. Po tom, ako
si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov, primátor spolu
s vedením klubu zagratulovali a rozdali darčeky jubilujúcim
seniorom. Dobrá večera a príjemná hudba ešte viac pozdvihli
priateľskú atmosféru, v ktorej sa dôchodcovia porozprávali
a zabavili. Počas jesene ešte čaká seniorov divadelné
predstavenie Mata Hari na Novej scéne a príprava adventnej
a vianočnej výzdoby v tvorivých dielňach v Dennom centre klubu
dôchodcov pod vedením Miriam Szakálovej. Text a foto: VCs
Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01
Senec, IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk,
redaktor Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka,
Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Marek Vincze, Ing. Dušan Badinský, Monika Škovránková, Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská,
Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Tlač: PROMA, Senec. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia
si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné.
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Judit Bárdos v oku hurikánu
Talentovanú herečku Judit Bárdos
sme zastihli vo výnimočnom okamihu.
Na jar získala diplom na VŠMU v Bratislave
a koncom septembra dokončila nakrúcanie dvoch filmov. Zrazu sa spomalil čas.
Je pred vstupom do novej éry, ktorá ešte
nemá jasné kontúry. Rozprávali sme sa
v cukrárni na pešej zóne. Poznáme sa už
dávno, tak sme sa dohodli na tykaní.

• Kde bývaš teraz?
Som Senčanka, ale je pravda, že som
bývala takmer desať rokov v Bratislave
v podnájmoch so študentmi, kým som
chodila na Konzervatórium a VŠMU.
Od leta bývam zase v Senci. Som bližšie
k Nitre a Komárnu, kde budem hosťovať.
• Mala si byť klaviristkou, kedy a prečo
sa to zmenilo?
Priťahovala ma dráha klaviristky, ale váhala som, či sa mám oddať tejto krásnej,
ale ťažkej reholi. Nakoniec, po malom
zaváhaní a absolvovaní prvého ročníka Gymnázia s VJM v Senci, som nastúpila na Konzervatórium v Bratislave.
V triede sme boli so študentmi hudobno-dramatického odboru, s hercami, dirigentmi, skladateľmi a ďalšími, ktorí tvorili mnohofarebnú zmes kreatívnych ľudí.
Veľmi sme si rozumeli. V štvrtom ročníku
Konzervatória som sa prihlásila na herectvo na VŠMU. Prijali ma, čo ma trochu zaskočilo, ale mala som veľkú radosť.
• Ako si sa cítila v triede Emila Horvátha?
Veľmi dobre! Emil Horváth patrí medzi
profesorov, ktorí si držia odstup. Nechodil s nami na pivo a vykal nám až do konca štvrtého ročníka. Len po štátniciach si
s nami sadol na drink, ale o to viac sme
si vážili tú jedinečnú príležitosť. Napriek
všetkej rezervovanosti sme si boli blízki.
Učil nás hereckému remeslu, často nám
približoval veci cez príbehy zo života
hercov a dokonca aj z vlastného súkromia. Emil Horváth obratne a prirodzene
používal bohatý slovník divadelnej vedy,
čím nám zo začiatku spôsobil nemalé
ťažkosti. Museli sme si tento slovník veľmi rýchlo osvojiť. Neučil nás hrať určitým
spôsobom. Viedol nás k tomu, aby sme
boli schopní na scéne uvažovať hlavou
postavy, ktorú práve stvárnime.

•

Získala si Modrého anjela na Medzinárodnom filmovom festivale ART
FILM FEST v júni 2011 a cenu Slnko
v sieti 2012 za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme režisérky Zuzany Liovej, DOM. Postavy
tohto filmu žijú v atmosfére ťaživej
neschopnosti vyjadriť si vzájomné
city. Komunikujú výrazmi tváre a neistými gestami. Dá sa to naučiť, či to
už je otázka talentu?
Pohyb postáv aj hlavné gestá sú napísané v scenári, ktorý pochádza
z pera režisérky filmu Zuzany Liovej. Veľa
sme sa rozprávali o filme, aj o mojej postave, o Eve. Pomohlo mi to stať sa Evou
na scéne. Zuzka Liová je tiché a krehké
stvorenie. Týmto scenárom si vypísala zo
seba svoj vzťah k otcovi, ktorý je úžasným človekom, ale tiež nevedel dať najavo svoju lásku k nej, nevedel sa túliť. Zaujímavé je, že jej skutočný otec sa objaví
vo filme ako komparzista.
• Si riadnou členkou niektorého divadelného súboru?
Nie som. Mala som dve ponuky, ktoré
som neprijala. Chcela by som sa vyskúšať na viacerých scénach. Možno si to
budem niekedy vyčítať, ale teraz to tak
cítim. Hrám v jednej hre v komárňanskom Jókaiho divadle, v tejto sezóne
tam budem skúšať ďalšiu a budem hrať
aj v Nitre. V rámci Letných shakespearovských slávností som účinkovala v hre Večer trojkráľový alebo Čo len chcete. Hrala
som Violu, jednu z hlavných postáv, pod
taktovkou maďarskej režisérky a riaditeľky divadla Vígszínház z Budapešti Enikő
Eszenyi, ktorá má na svojom konte aj
ako herečka najväčšie Shakespearove

ženské postavy. Pritom som pracovala
na dvoch filmoch, ktorých nakrúcanie sa
končí v týchto dňoch.
• Predstav nám najnovšie snímky!
V českom filme Fair Play hrám bežkyňu,
ktorá sa pohybuje v československom
vrcholovom športe na začiatku osemdesiatych rokov, kedy bol doping organizovaný štátnym aparátom. Je to jedna
z prvých lastovičiek z východného bloku, ktorá sa dotýka tejto dlho tabuizovanej témy. Tvorcovia by chceli predstaviť
Fair Play na medzinárodnom filmovom
festivale Berlinale. V Prahe ho uvedú asi
v auguste. Dokončili sme hraný dokument v česko-slovenskej koprodukcii
pod názvom Denník Agáty Schindlerovej,
ktorý vychádza zo skutočných životných
príbehov piatich židovských hudobníkov
od začiatku 30. rokov minulého storočia
až do konca II. svetovej vojny. Dokument
by mal byť uvedený v máji.
• Vyzerá to tak, akoby sa uzatvorila
jedna kapitola Tvojho života, ale ďalšia sa ešte neotvorila.
Áno, vyzerá to tak, ale som len v oku hurikánu, onedlho sa všetko znovu roztočí.
Csaba Vysztavel
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Odborný seminár informatikov

Informatikai szakmai nap

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku organizoval počas tohtoročnej jesene
odborné semináre v oblasti
starostlivosti o talentovanú
mládež. V tomto kontexte sa
uskutočnil 3. októbra odborný seminár programovania
LEGO NXT pre učiteľov informatiky na pôde ZŠ A. M.
Szencziho. Súprava LEGO
NXT je výbornou didaktickou pomôckou vyučovania
informatiky a záujmovej činnosti v oblasti informatiky.
Pozostáva z programovateľného riadiaceho modulu, senzorov, motorčekov
a zo špeciálnych LEGO
prvkov pre tvorbu robotov. Programovanie robota
preverí vedomosti zo všetkých oblastí algoritmizácie.
Súprava je pomerne rozšírená na slovenských školách a približne 70 školských
družstiev sa zúčastňuje do-

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén ős�szel a tehetséggondozás témakörében rendezett szakmai
napokat. Ezek egyike a LEGO
NXT programozó szakmai nap
volt, amelyet a Szenczi Molnár
Albert Alapiskolában rendeztek meg október 3-án. A LEGO
NXT játékkészlet kiváló segédeszköze a programozás alapjai
elsajátításának, valamint komoly szakköri tevékenység is

mácich a zahraničných súťaží. Žiaľ, na školách s VJM
sa stretneme len zriedka
s LEGO NXT a jedine Gymnázium s VJM Sándora Máraiho
v Košiciach má aj súťažné
družstvo. Jedným z cieľov
seneckého seminára bolo
získať viac škôl prostredníctvom zúčastnených učiteľov, pre zlepšenie výučby
informatiky a pre efektívnu
starostlivosť o talenty. VCs

Szenczi Molnár Albert Napok
Idén 44. alkalommal emlékeznek meg a szenciek városuk nagy szülöttjéről, Szenczi
Molnár Albertről, a református lelkészről, nyelvtudósról,
filozófusról és műfordítóról,
aki a 16. és a 17. század fordulóján vált ismertté mint

szótárszerkesztő,
egyházi
költő, zsoltár- és bibliafordító. A Szenczi Molnár Albert
Napok gazdag programja
november 16-án ér véget.
Az eseménysor összefoglalóját lapunk következő kiadásában olvashatják. VCs

épülhet rá. A készlet speciális
LEGO elemeket és egy programozható agyat tartalmaz,
amelyhez szenzorok, motorok
és mechanikus elemek csatlakoztathatók a felépítendő robot feladatainak megfelelően.
A robot programozása az algoritmizáció minden területét
felöleli. Rengeteg szlovák tan�nyelvű iskolában használják
már ezt a készletet és mintegy
70 iskolai csapatuk vesz rész a
szlovákiai és a nemzetközi versenyeken. Sajnos csak kevés
magyar iskolában találkozhatunk a LEGO NXT-vel, és egyedül csak a kassai Márai Sándor
Gimnázium és Alapiskola diákjai vesznek részt versenyeken
is. A szenci szakmai nap egyik
fontos célja az volt, hogy a
résztvevő tanárokon keresztül egyre több iskolát nyerjen
meg az informatikai oktatás
fejlesztése és a tehetséggondozás ügye számára. VCs

A Csemadok Szenci Alapszervezete
szeretettel meghívja Önt és becses családját a

Csemadok bálra
2013. november 22 – én, (pénteken)
19.00 órai kezdettel
Helyszín: Nosztalgia vendéglő
Zene: REMIX
Jegyelővétel a Csemadok vezetőségi tagoknál

Kvíz o žalmoch A. M. Szencziho

Dni Alberta Molnára Szencziho
Senec si pripomína už 44. krát
svojho slávneho rodáka, protestantského kňaza, jazykovedca, filozofa a prekladateľa
Alberta Molnára Szencziho,
ktorý na prelome 16. a 17.
storočia sa preslávil svojou

náboženskou lyrikou, slovníkmi, prekladmi žalmov a Biblie.
Bohatý program Dní Alberta
Molnára Szencziho potrvá
až do 16. novembra. Súhrn
udalostí pripravujeme do ďalšieho vydania Senčana. VCs

Spojená škola s VJM A. M.
Szencziho v spolupráci s Oblastným výborom Csemadoku
usporiadala 21. októbra kvíz
„Kazateľ žalmov“ o tvorbe A.
M. Szencziho. Súťažili trojčlenné družstvá, ktoré vyslali
do boja ZŠ Zlaté Klasy, ZŠ A.
M. Szencziho, bratislavská
ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13 a hostitelia podujatia. Otázky boli zamerané
na rozpoznanie viet a slovných spojení zo žalmov A. M.
Szencziho, ktoré formovali
protestantský liturgický jazyk,
prešli do textov iných autorov,
a dokonca aj do každodenného jazyka. Pozorné čítanie
bolo základným predpokla-

dom úspechu pri hľadaní stôp
A. M. Szencziho v textoch Attilu Józsefa, Sándora Kányádiho, Domokosa Szilágyiho,
Sándora Weöresa a ďalších.
Po testoch nasledoval program
v podaní hostiteľov a slobodného umelca László Jakubecza.
Margit Polák a Eszter Szabó
zatiaľ vyhodnotili testy. Víťazom
v kategórii základných škôl je
družstvo ZŠ A. M. Szencziho
v zložení: Dóra Simon, Viktória
Gažík, Lili Vojtek. V kategórii
stredných škôl zvíťazilo družstvo Gymnázia A. M. Szencziho
v zložení: Evelin Tomovics, Bence Simon, Ágnes Minárik. Na
záver účastníci ovenčii reliéf Alberta Molnára Szencziho. VCs
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Nádvorie ZŠ A. M. Szencziho je vynovené
Revitalizáciou nádvoria sa uzavrela ďalšia etapa postupnej rekonštrukcie ZŠ A. M.
Szencziho. Počas prác sa vyskytli problémy, ale riešenie nenechalo na seba čakať. Asfaltový povrch odstránil z nádvoria bývalý žiak školy zadarmo a odvoz tohto
nebezpečného odpadu vyriešilo mesto. Na celkové náklady, ktoré činili 12.000
eur, sa poskladali BSK, mesto Senec, rodičovské združenie z dvojpercentných
daňových príspevkov a škola zo svojho rozpočtu. Slávnostné odovzdanie nádvoria sa uskutočnilo 23. októbra za účasti primátora mesta Senec Karola Kvála
a podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh, ktorí zdôraznili význam spolupráce
samospráv a občanov, ako kľúča k úspechu. Deti si už prevzali dvor do užívania,
len na stromy si ešte počkajú, pretože budú vysadené až na jar. Mónika Matus
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Emlékezés az elmúlásra
Hazajöttöm mindig apám, anyám várta,
ajtajuk és szívük szélesre kitárva,
a szülői házban kedves voltam mindig,
csókjuk, ölelésük legszebb bizonyíték.
Nagyon messze mentek, valahol a távol …
búcsúzás az élet, ember ezzel számol.
Most is hazamennék, merre is a haza?
Nem fogad már anyám, nincs hozzám több szava.
Apámmal sem ülök poharazni többet,
oly egyedül vagyok, idézem csak őket.
Elmentek, itt hagytak, még a ház is elment,
Oly vidám szívemből kilopták a kedvet.
Csak a temetőben lelkemhez ér lelkük,
így vagyok, így leszek mindörökre velük.
Így hát az életem őszi bánat veri,
egykor volt otthonát keresi, keresi.
Mgr. Katona Roland

Oslavovať treba, lebo je čo!

Megújult a Sz. M. Albert Alapiskola udvara
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola udvarának újjászületésével az iskola fokozatos felújításának legújabb szakasza zárult le. A munkálatok közben váratlan nehézségek is fölmerültek, de a segítség időben megérkezett. A nyáron
egy volt diák ingyen eltávolította az udvart borító aszfaltréteget. A veszélyes
hulladék elszállítását a város vezetése oldotta meg. Az udvar teljes burkolatcseréje 12 ezer euróba került, amelyet Pozsony megye önkormányzata, Szenc városa, a 2 százaléknyi adóhányadok és az iskola költségvetése
együttesen fedezett. Az átadó ünnepség október 23-án volt Karol Kvál polgármester és Németh Gabriella, Pozsony megye alelnökének jelenlétében,
akik kiemelték a projekt sikere érdekében létrejött sokoldalú együttműködés jelentőségét. A gyerekek már birtokba vették a felújított udvart, csak
a fákra kell még várniuk, amelyeket tavasszal ültetnek ki. Mónika Matus

Vetélkedő Szenczi Molnár Albert zsoltárairól
A Közös Igazgatású MTNy Iskola –
Szenczi Molnár Albert Gimnázium a
Csemadok Szenci Területi Választmányával karöltve október 21-én „A
zsoltáros prédikátor” címmel vetélkedőt szervezett Szenczi Molnár Albert
zsoltárairól.
Háromtagú csapatok
versengtek, amelyeket a szenci Sz.
M. Albert Alapiskola, a nagymagyari alapiskola, a pozsonyi Duna utcai
gimnázium és a helybeliek állítottak
csatasorba. A kérdések olyan mondatok, szókapcsolatok felismerésére irányultak, amelyek Sz. M. Albert zsoltáraiból ismertek és a református liturgia
nyelvezetének részeként szállóigévé
váltak, beépültek más szerzők szövegeibe, eljutva egészen a köznyelvi
használatig. A jó szövegértésnek nagy
hasznát vették a versenyzők, akiknek

József Attila, Kányádi Sándor, Szilágyi
Domokos, Weöres Sándor és mások
versrészleteiben kellet megtalálniuk
Szenczi Molnár Albert sorait. A tesztlapok kitöltése után Jakubecz László
szabadúszó művész és verséneklő,
valamint a vendéglátó diákok ünnepi műsora következett. A vetélkedő
szervezői, Polák Margit könyvtáros és
Szabó Eszter tanárnő a műsort követően eredményt hirdettek. Az alapiskolák csoportjában l. helyezett lett a
Sz. M. Albert Alapiskola csapata: Simon Dóra, Gažík Viktória, Vojtek Lili. A
középiskolák csoportjának győztese a
Sz. M. Albert Gimnázium csapata lett:
Tomovics Evelin, Simon Bence, Minárik Ágnes. A vetélkedő és emlékünnepély Sz. M. Albert domborművének
megkoszorúzásával ért véget. VCs

V predchádzajúcom čísle Senčana som s radosťou čítal o tom, že Spojená škola s vjm sa v apríli
chystá osláviť 55. výročie založenia seneckého
maďarského gymnázia. Oslavovať treba, lebo je
čo, zdôrazňovala riaditeľka Mgr. Zuzana Kontárová. Dávam jej za pravdu, veď táto stredná škola
môže sa pýšiť vynikajúcimi výsledkami. A môže
oslovavovať predovšetkým preto, že sa jej podarilo PREŽIŤ. Aj napriek nechutným podrazom
tých, čo by našu školu už radi videli medzi zaniknutými. Určite nie sú nadšení, že sa pripravujú
oslavy. Ale my, čo sa tešíme, že škola naďalej
funguje a je úspešná, netrpezlivo očakávame jubilejné oslavy.
Mgr. Béla Susla,
bývalý študent a profesor maďarského gymnázia

Igen, ünnepelni kell, mert van mit!
Nagy-nagy örömmel olvastam a Senčan múlt havi
számában, hogy a Közös Igazgatású Középiskola ünnepelni készül az egykori szenci magyar
gimnázium beindulásának 55. évfordulóját. Emelt
fővel csatlakozom a jubilálni készülők táborához. Mint az alma mater egykori diákja és tanára
egyaránt. Mert - ahogyan azt Kontár Zsuzsanna
igazgatónő is megfogalmazta - van mit ünnepelnie ennek az iskolának. Nagyon sok diákot felnevelt, nagyon sok mindent átélt, és TÚLÉLT! A
közelgő jubileumnak csakis azok nem örülnek,
akik az iskolát már korábban a süllyesztőbe terelgették, rengeteg szennyet megtéve-meglépve
a mindenkori vég érdekében. Ők legszívesebben
manapság is gúnyosan nevetve temetnék az intézményt. Akik viszont felpezsdülnek az iskola
egy-egy eredményén, tapsolnak a TÚLÉLÉSnek,
a FENNMARADÁSnak, azok várják a jubileumot.
Jómagam hatványozottan. Mgr. Susla Béla
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Mladí plachtári na jazerách

Seneckého behu okolo Slnečných jazier
Tohtoročné veľké senecké
podujatia sa rodili pod šťastnou hviezdou. Starostlivá organizácia bola zárukou ich
hladkého priebehu, ale bolo
by to málo, keby im neprialo
počasie. V sobotu, 28. septembra bol opäť krásny slnečný deň, kedy sa konal III.
ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier pod záštitou primátora mesta Senec
Karola Kvála. Komisia športu
pri MsZ v Senci v spolupráci so sponzormi a mnohými
nadšencami behu pracovali takmer tri mesiace, aby
v deň D bolo všetko pripravené pre 289 bežcov, súťažiacich v 17-ich kategóriách.
Preteky otvorila viceprimátorka mesta Senec Helena

Nemcová, spolu s Jurajom
Gubánim, predsedom Komisie športu pri MsZ v Senci.
Toto športové podujatie, ako
väčšina seneckých podujatí,
malo aj charitatívny rozmer.
Od bežcov sa nevyberalo
štartovné, ale mohli prispieť,
rovnako ako fanúšikovia
behu do fondu EURO DEŤOM a pomôcť tak deťom
s rôznym druhom postihnutia.
Výsledky bežeckého zápolenia si môžete pozrieť na webstránke:
w w w. s p o r t s o f t t i m i n g. s k /
sk /z avod/re sul t s/1113?r i d=1287&eventid=1
Atmosféru vydareného športového podujatia priblíži fotogaléria na www.senec.sk.
Text a foto:VCs

Mrs. Sporty oslavuje
svoje druhé narodeniny
Klub Mrs. Sporty, ktorý založila tenistka
Steffi Graf, pôsobí vďaka trénerke Marte
Keglevits aj v Senci. 1. novembra oslavuje
druhé narodeniny. Má 190 členiek vo veku
od 15 do 72 rokov. Športový klub určený
špeciálne pre ženy pomáha ženám pracovať na svojom zdraví a postave. Čo si
o klube Mrs. Sporty myslia jeho členky?
Tánička H.: Začala som sem chodiť, aby
som bola zdravšia a aby som sa lepšie
cítila. S chudnutím to ide pomalšie, ale
zlepšil sa mi tlak krvi, čo ma veľmi teší.
Anka, členka mesiaca október: Chodím
sem pre zdravie, postavu a kondičku.
Som spokojná, schudla som a cítim to aj
na zdraví.
Evička O.: Som členkou od jari. Zlepšila
sa mi svalová hmota a vnútorný tuk šiel
dolu. Sme tu výborný tím. Mrs. Sporty od-

V polovici októbra sa jachtárska sezóna pomaly končí. Jedna
z posledných súťaží, Jesenná regata, sa konala 12. a 13. októbra pod záštitou Jachtárskeho klubu Tatran Bratislava.
Mladí jazdci sa zišli z celého Slovenska, aby si na Slnečných jazerách zmerali sily a vedomosti. V kategórii OPTIMIST (deti do
15 rokov) pretekalo 9 jazdcov a v kategórii LASER 4,7 (staršie
deti) pretekalo 8 jazdcov. Medzi súťažiacimi boli aj všetci adepti
na získanie prvých troch miest Slovenského pohára.
Úloha pretekárov bola jasná: čo najlepšie vyštartovať, obísť tri
bójky, ktoré tvorili trojuholník a doraziť čo najrýchlejšie do cieľa.
Pre laikov sa takéto pokyny zdajú byť jednoduché, mládež však
musí ovládať presne určené pravidlá plachtenia, ktoré sú podľa
organizátorov často zložitejšie ako pravidlá cestnej premávky.
Súťažilo sa na viac rozjazdov, z ktorých sa spočítali všetky získané body. Kto mal najmenej bodov, ten vyhral.
Počasie bolo síce slnečné, ale očakávaný vietor, ktorý je
pre plachtárov najlepším kamarátom, sa počas víkendu veľmi nezdvihol. Deti si tak precvičili techniku jazdy v slabom
vetre. Výsledky Jesennej regaty a presné poradie pretekárov
sú uverejnené na stránke www.sailing.sk Beata Bognárová

porúčam každej žene, ktorá chce niečo
pre seba urobiť. Najmä ten dobrý pocit,
idem odtiaľto taká ľahká!
Katka: Prihlásila som sa už v októbri
2011, keď ešte klub nebol otvorený. Potrebovala som cvičiť, ale väčšinou mi
nevyhovoval termín a sem môžem prísť
vtedy, kedy mi to vyhovuje. Schudla som
9kg za prvý polrok. Potom sa to ustálilo,
niečo málo som aj pribrala, no celý rok
som nebola chorá. Prajem Mrs. Sporty
k narodeninám to najlepšie, lebo sú tu
dobré trénerky, skvelá atmosféra.
Anka S.: Mne sa tu veľmi páči. Väčšinou
sú vo „fitkách“ trénerky zalezené za pultom a tu sa nám stále venujú. Usmerňujú,
aby sme cvičili efektívne. Veľa mi dali aj
prednášky o stravovaní. Za necelé dva
mesiace som schudla 10 kíl. Keď som
sem prišla, bola som kôpka nešťastia
a behom týždňa som už videla výsledky.
Od januára sa mi nedarilo schudnúť. Už
som skoro vôbec nič nejedla, ale tu ma

Foto: Beata Bognárová

poučili, že nesmiem hladovať, ale správne jesť. Prajem klubu veľa členiek, a veľa
úspechov trénerkám, lebo sú fakt milé
a maximálne ústretové.
Deň otvorených dverí: 25. 10. (piatok)
od 10 do 18.00.

Vyhrajte jeden zo šiestich poukazov
na 2 týždne tréningu v Mrs. Sporty. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku
na sencan@senec.sk a zaradíme vás
do žrebovania. Otázka: Koľko kociek
cukru je v jednom litri koly?
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Detská futbalová miniliga pokračuje

Po úspešnom prvom kole sa
žiaci opäť stretli na tráve ZŠ
Mlynskej, aby si zahrali futbal pod logom Detskej futbalovej miniligy Senca. Hralo
sa fér, s plným nasadením
a s nadšením. Chlapci nesedeli doma, ale športovali,
zoznamovali sa s kamarátmi z iných seneckých škôl

a zažili krásne dopoludnie.
„Teší nás, že v spolupráci
so všetkými seneckými základnými školami a s osemročným gymnáziom sa nám pri 3.
ročníku Futbalovej mininiligy
Senca, podarilo založiť aj jej
mladšiu verziu - Detskú miniligu (DFMS). Cieľom tohto projektu nie sú výsledky (preto
nikde neuvádzame tabuľku),
ale hlavne pocit zo súťaživosti
a radosť zo zápasov detí, ktoré
sa rozprávajú a tešia na ďalšie
kolo miniligy. Vrcholom tejto
súťaže by mala byť na juhu
Slnečných jazier koncom júna
veľká akcia pre všetky deti zo
seneckých škôl. Viac o ligách
nájdete na www.fms.sk, povedal Juraj Gubáni, jeden zo zakladateľov seneckej miniligy.“
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Komisia športu pri MsZ v Senci,
tradične organizuje

Stretnutie s predstaviteľmi
seneckých športových klubov,

dňa 25.11.2013 o 17:00 hod.
v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade.
Program bude rozposlaný klubom poštou. Poprosíme
o účasť jedného zástupcu z vedenia každého klubu, aby sa
dostavil na toto stretnutie. V prípade, že v poslednej dobe
vznikol športový klub alebo športové združenie, o ktorom si
myslíte, že komisia športu nevie alebo došlo k zmene vedenia klubu a nebolo to oznámené, pošlite tieto informácie na
mail juraj.gubani@gmail.com a na bondorovaa@senec.sk.
Pripomíname klubom termín vyúčtovania dotácii, ktorý je
do 10.1.2014, aby si to nenechali na poslednú chvíľu.

Andrej Štelár trénuje ŠK SFM
Vedenie SFM Senec po prehre s FK Pohronie odvolalo trénera Mariána Tibenského. „Stavil sme na trénera z nášho
klubu – Andreja Štelára, ktorý doteraz viedol starší dorast.
Hovoria zaňho hra aj výsledky a hoci práca s profesionálnymi hráčmi je iná, rozhodli sme sa dať mu šancu.“ Konštatoval prezident SFM Senec Denis Marton. SFM Senec

XXIV. ročník Behu zdravia

Norbert Banko má striebro
V
maďarskom
mestečku
Eger sa konali v dňoch 22.29.
septembra
majstrovstvá sveta v silovom trojboji
a v tlaku na lavičke, pod oficiálnym názvom GPC RAW &
EQUIPPED WORLD CHAMPIONSHIP POWERLIFTING
AND BENCH PRESS EGER
HUNGARY 2013. Súťaže sa
zúčastnilo vyše 300 pretekárov zo všetkých kútov sveta,
medzi nimi aj reprezentant
Slovenska v tlaku na lavičke Norbert Banko, príslušník
seneckej Mestskej polície.
V júnovom vydaní Senčana
sme písali, že sa stal majstrom Slovenska a už je tu
jeho ďalší úspech! Na MS sa
pripravoval viac než dva me-

siace nadmerne vyčerpávajúcim silovým tréningom. Norbert súťaží v kategórii Junior
do 100 kg, ale týždeň
pred súťažou ešte vážil 103
kg. Musel držať ,,hladomor“,
aby sa zmestil do svojej
váhovej kategórie. Na súťaži vážil 98,9 kg. Telesná
váha súťažiaceho tvorí súčasť konečného hodnotenia
v tzv. Roeshelových bodoch.
S výkonom 195 kg skončil na
druhej priečke vo svojej kategórii, delilo ho 5 kg od prvého miesta. Norbert Banko absolvoval svoje prvé majstrovstvá sveta s vynikajúcim výsledkom, so striebornou medailou, ale tým ešte určite nepovedal posledné slovo. VCs

Myšlienka usporiadať Beh
zdravia školskej mládeže pochádza z pred viac ako dvoch
desaťročí od Mgr. Vladimíra
Chríbika. Nápad podporili aj
ďalší učitelia telesnej výchovy a tak sa postupne zapojili
do súťaže všetky školy v Senci
a okolí. 9. 10. 2013 sa uskutočnil už XXIV. ročník Behu zdravia základných škôl Spoločného školského úradu v Senci
a osemročného gymnázia.
Bolo síce zamračené, typicky
jesenné počasie, ale nepršalo a teplota vzduchu bola tak
akurát. Bežecké preteky, ktorých sa zúčastnilo 11 škôl, odštartoval svojím príhovorom

primátor Mesta Senec Ing.
Karol Kvál. Na južnej strane Slnečných jazier, pri ihrisku plážového volejbalu sa zišlo 326
žiakov, z toho 177 chlapcov
a 149 dievčat. Oproti roku 2012
prišlo o 12 žiakov viac. Chlapci a dievčatá súťažili zvlášť
a boli rozdelení do 8 vekových kategórií. Najpočetnejší
bol chlapčenský ročník 2005,
v ktorom bolo 34 bežcov.
Tohtoročné preteky vyhrala ZŠ J. G. Tajovského Senec, na druhej priečka sa
umiestnila ZŠ Mlynská Senec a na tretej ZŠ Blatné.
Alžbeta Vinczeová,
Csaba Vysztavel
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Peter Szabo druhý na Victoria Natural Cupe

Šachisti bodujú

19. októbra sa Mestské kultúrne stredisko zaplnilo milovníkmi naturálnej
kulturistiky a fitness. Vo Victoria Natural
Cupe 2013 si zmeralo sily 82 súťažiacich v 101 štartových pozíciách. Vypracované telá mužov i žien boli zdrojom
obdivu, ale aj výbornými objektami pre
fotografov. Senec reprezentoval riaditeľ MsKS Peter Szabo. Ako nováčik
v naturálnej kulturistike získal 2. miesto
v kategórii Kulturistika masters muži
(50-60), hneď za víťazom Júliusom Karabinošom z FK Milénium Nitra. Týmto
skvelým umiestnením získal nomináciu
na Majstrovstvá Európy. Jeho športový
výkon ocenili aj na medzinárodnej súťaži v Čechách, kde obsadil tretie miesto.
„Som potešený výsledkami a dúfam, že
budem inšpirovať všetkých, že aj v päťdesiatke je možné vrcholovo športovať
a meniť si svoje postavy,“ povedal Peter.
„Touto cesto by som sa chcel poďakovať
trénerovi Martinovi Vrbiarovi a Vilovi Rigovi, že sa mi venovali a poskytovali mi
cenné rady. Dali mi priestor na cvičenie
a pripravili ma aj na túto súťaž.“

Na ZŠ Szencziho sa 16. októbra zišli žiaci
a žiačky narodení do 1. 9. 1998 na Okresných majstrovstvá v šachu. Súťažilo
10 dievčat a 24 chlapcov zo ZŠ Dunajská
Lužná, ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji,
ZŠ A. M. Szencziho, ZŠ J. G. Tajovského,
ZŠ Mlynská a z Gymnázia A. Bernoláka. Medzi dievčatami bola prvá Dóra Simon zo ZŠ
Szencziho, druhá Sandra Hervaiová zo ZŠ
Szencziho a tretia Barbora Cíbiková zo ZŠ
Tajovského. U chlapcov vyhral Samuel Hanuliak - ZŠ Dunajská Lužná, druhý skončil
Ákos Lévárdy - ZŠ Szencziho a tretí Adam
Balogh - ZŠ Tajovského. V absolútnom poradí chlapcov a dievčat zvíťazila Dóra Simon, druhá je Sandra Hervaiová a na tretej
priečke sa umiestnil Samuel Hanuliak. VCs

Foto: László Mészáros

Volejbal v Senci nielen žije, ale aj rastie
Volejbal k Sencu patrí. Hrávajú ho deti
na školách, dovolenkári na Slnečných
jazerách. Senecký volejbalový klub má
od júna nového predsedu Vladimíra Trnku. Zaujímalo nás, kam plánuje volejbal
v našom meste viesť.
• Aká je situácia vo volejbalovom klube?
Volejbalový klub založila Silvia Meszárosová, ktorá volejbalistky dlhé roky viedla.
Obdivujem ju, lebo neviem, či by to iný
človek tak dobre zvládol. Veľa obetovala a patrí jej veľká vďaka. Aj naďalej sa
volejbalu venuje a to aj popri povinnostiach, rodine, škole... Pre jedného človeka je však náročné viesť klub. Tak sme sa
rozhodli a dohodli, že to zmeníme. Členovia občianskeho združenia ma zvolili
za predsedu na Silviine odporúčanie. Mojou predstavou je zmeniť štruktúru klubu
a zapojiť viac ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas. Podarilo sa nám to. Každé družstvo má svojho vedúceho, má
svojho trénera. Máme mladých trénerov,
ktorí sú ochotní na sebe pracovať. Sú to
aktívni beachvolejbaloví hráči. Hrávajú
s partnerkami, ktoré sú súčasťou ženského družstva.
• Máte už nových hráčov?
Od septembra robíme nábor na školách
a pribudlo nám asi 30 detí. Máme ženské družstvo, ktorého členkou je aj Silvia
Meszárosová, staršie žiačky, juniorky,

mladšie žiačky a dievčatá v prípravke.
Dochádzajú k nám aj deti z okolia. Prvýkrát sa nám podarilo otvoriť aj chlapčenskú prípravku. Trénerka, Senčanka Janka
Leginusová je učiteľkou z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Vždy túžila robiť
s chlapcami. Je nadšená pre volejbal.
Trénuje chlapcov vo veku 8-12 rokov.
• Ako vyzerá tréning v prípravke?
Hrajú sa loptové hry, nielen volejbal.
Napríklad vybíjaná alebo čokoľvek iné.
Prípravku trénuje Palo Trubač. Vytvárame najmä návyk na pravidelnosť a vzťah
k lopte. Pracujeme aj na vzťahu rodičov
ku klubu. Nechceme, aby si k nám odkladali deti, kým majú iný program, ale
chceme ich zapojiť, aby povzbudzovali,
žili s tímom.
• A vaša osobná vízia?
Študoval som telesnú výchovu a geografiu, tri roky som trénoval Sláviu UK,
ale zo zdravotných dôvodov som musel
prestať. Rád by som vytvoril základňu,
kde by mali deti možnosť hrať volejbal pre
radosť, ale aby aj vznikli podmienky pre
športový rast detí a mohli z nich vyrásť aj
reprezentanti. Časom by sme chceli, aby
vznikla športová akadémia. Ale to je beh
na dlhú trať. Veľa ľudí by do toho muselo
vložiť čas, energiu, peniaze, ochotu... Ľudia, ktorí niečo robia, musia byť nadšenci
a potom sa dobré meno šíri ďalej.
MO

Termíny zápasov v novembri:
Staršie žiačky (telocvicna na ZŠ Tajovského): vždy o 10.00:
9.11. hostíme Doprastav BA
23.11. hostíme IMA BA
30.11. hostíme Malacky
Juniorky (telocvičňa na Montostroji) vždy
o 16.30
29.11. hostíme IMA BA
Ženy (telocvičňa na Montostroji) vždy o
17.30
23.10. hostíme Malacky
13.11. hostíme SE
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