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Pokojný advent a veselé Vianoce!!!

Ročník 23 

BSK povedie Pavol Frešo. 
Gabriella Németh je opäť 
poslankyňou v zastupiteľ-
stve BSK za Senec.
Viac na 2. strane... 

Zlodeji vykradli ďalšiu 
banku v Senci. 
Viac na 4. strane... 

Senec navštívil maďarský 
veľvyslanec.
Viac na 6. strane... 

Mikuláš prišiel do Senca 
aj v roku 1959 - historická 
fotka z nášho mesta. 
Viac na 8. strane... 

Od 5. decembra začínajú 
senecké Vianočné trhy.
Viac na 8. strane... 

Príďte zažať mestský via-
nočný stromček k MsKS 6. 
decembra o 17.30.
Viac na 11. strane... 

V čísle

rok 2013 sa chýli ku koncu. V jeho závere nás čakajú najkrajšie sviatky - Vianoce. Sú to sviatky lásky. Rodiny 
sa stretávajú pri štedrovečernom stole a rozdávajú si darčeky. Všetci sa venujeme svojim najbližším, ktorí 
sú pre nás dôležitejší ako čokoľvek iné. V kruhu rodiny spomíname na blízkych zosnulých, ktorí nám práve 
na Vianoce najviac chýbajú. Vianoce sú nádherné najmä tým, že upriamujú náš zrak na to, čo je v živote 
skutočne dôležité. Nie darčeky, ale radosť v očiach tých, s ktorými Vianoce prežívame.
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som vám spolu so zamestnancami Mestského úradu v tomto 
predvianočnom adventnom období zaprial krásne, pokojné a radostné vianočné sviatky, ale najmä 
rodinnú pohodu a dni plné lásky.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

Milí Senčania,

Pokojné a požehnané Vianoce
prajú Senčanom 

poslanci 
Mestského zastupiteľstva.

Békés és áldott karácsonyt
kívánnak Szenc minden lakosának

a város képviselőtestületének tagjai.
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Kto financuje zabíjačku? 
Mesto Senec?
Nie, je to moja vlastná ak-
cia, ktorú financujem sám.  
Z mestských peňazí nejde  
na zabíjačku ani cent. Orga-
nizačne mi pomáha športový 
klub Piccard a priatelia pod-
nikatelia. Tento rok to bude už 
jedenástykrát.

Prečo mesto neinformovalo 
občanov o odstávke vody, 
ktorá bola 30. októbra?
O plánovanej odstávke vody 
občanov vždy informujeme. 
Tentoraz však nešlo o pláno-
vanú odstávku. Bratislavská 
vodárenská spoločnosť nám 
oznámila haváriu, ktorú muse-
la ihneď riešiť. Okamžite sme 
zavesili oznam na našu inter-
netovú stránku a na jednotli-
vé oznamové plochy, ktoré v 
meste máme. Oznam visel aj 
na bráne Mestského úradu. 
Keď už sa takáto havária stala, 
som rád, že ju BVS hneď rieši-
la a voda tiekla skôr, ako bolo 
plánované. Už o 14.20 sme  
v Senci mali opäť vodu.
Mali sme šťastie v nešťastí, že 
sa to udialo ešte mimo sviat-
kov a zároveň v deň, keď mali 
žiaci prázdniny. Školy teda ne-
museli riešiť problém s vodou. 

Plánuje Mesto Senec neja-
kými opatreniami prispieť  
k väčšiemu pokoju na Štefá-
nikovej ulici? Dochádza tam 
k pravidelnému porušova-
niu dopravných predpisov 
(zákaz vjazdu nákladným 
autám, nedodržiavanie rých-
losti...)
Mestská polícia aj štátna po-
lícia vykonávajú priebežné 
kontroly na tejto štátnej ceste 
a pokutujú vodičov za nedo-
držiavanie dopravných pred-
pisov. Hliadkovať na tejto ulici  
24 hodín denne však nie je 
možné. V kontrolách  a po-
kutovaní budeme naďalej 
pokračovať, ale veľa záleží aj  
na disciplíne vodičov.

Otázka 
pre primátora

Školstvo bolo hlavnou témou tradičného 
Okrúhleho stola, kde sa stretáva primá-
tor Mesta Senec Ing. Karol Kvál s občanmi.  
Na poslednú chvíľu sa do programu dostal veľ-
mi zaujímavý bod - diaľničný pripájač Blatné. 
Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti 
prezentovali riešenie pripájača. Všetkých za-
ujalo, že v rámci výstavby bude treba zbúrať 
existujúci most ponad diaľnicu zo Senca do 
Blatného. Vyše pol roka bude doprava odklo-
nená na dočasnú komunikáciu s podjazdom 
pod diaľnicu smerom na Svätý Martin. Stavba 
sa začne realizovať až v druhom polroku 2014. 
O školstve informoval Mgr. Anton Kubliniak 
(materiál je na vyžiadanie možné získať pria-
mo u neho alebo u poslanca Msz, organizá-
tora Okrúhleho stola, Ing. Gašpara Józana - 
pozn. red.). Školstvo je najväčším seneckým 
zamestnávateľom. Do zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Senec patria materské školy, zá-
kladné školy a základné umelecké školy - ich 
zoznam a kontakty nájdete aj na www.senec.
sk.
Rozprávalo sa aj o nedostatku miest v ma-
terských školách a aktivitách mesta v tej-
to oblasti. 18. novembra nastúpili škôlkari  
do dvoch nových tried v MŠ Kysucká  
a v roku 2014 sa z eurofondov bude nadsta-
vovať MŠ Košická, plus sa pripravuje prestav-

ba bývalej chaty Ministerstva hospodárstva  
na materskú školu. 
Stúpa aj naplnenosť základných škôl, pre-
to mesto pripravuje postupnú nadstavbu ZŠ 
Mlynská.
Na Okrúhly stôl mesto pozvalo aj zástup-
cov firmy AVE, ktorá prevádzkuje skládku 
odpadov Červený Majer. Informovali, že  
do Senca sa už nevozí odpad z Bratislavy kvô-
li odstávke tamojšej spaľovne. O skládkovaní 
odpadu z Pezinka však nič nové nepovedali. 
Priestor dostali aj Senčania, ktorí kritický-
mi, pochvalnými aj informatívnymi otázkami 
prispeli do diskusie. Debatovalo sa najmä  
o novom LED osvetlení, architektúre, o po-
kroku mesta oproti minulosti, o poriadku 
v meste a pod. Najemotívnejšie vystúpe-
nia mali Peter Sedala a Peter Szabo. MO

Za Okrúhlym stolom o školstve a diaľničnom pripájači Blatné

Voľby do orgánov samosprávnych kra-
jov sa netešia veľkej účasti voličov.  
V Senci sa na nich 9. novembra zúčastnilo 
20,11% občanov a 23. novembra 14,62%. 
V pätnástich seneckých volebných okrskoch 
prebehli voľby pokojne, bez problémov. Pred-
sedu BSK sa nepodarilo zvoliť v prvom kole.  
V druhom kole rozhodli aj Senčania o tom, že 
sa novým županom stal Pavol Frešo.
Jednoznačnou víťazkou medzi poslancami sa 
už v prvom kole v Senci stala Gabriella Né-
meth, ktorá stála v čele Bratislavského samo-
správneho kraja ako jeho podpredsedníčka. 
9. novembra získala 1137 hlasov. 

Výsledky volieb v číslach:
Poslanci (prvé kolo)
Gabriella Németh             1137
Juraj Gubáni                      647
Emese Dobošová              509
Jozef Zrnek                       211
Eva Takácsová                  208
Jolana Saltiel                      62
Karol Jankó                         31

Predseda BSK (druhé kolo)
Pavol Frešo                           74,24%
Monika Flašíková - Beňová  25,75%

Poďakovania:

Vážení voliči, milí priatelia!
Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala  
za prejavenú dôveru, za Vaše hlasy, ktorými 
ste ma podporili vo voľbách do VÚC.
S úctou PhDr.Gabriella Németh

Tisztelt választópolgárok, kedves barátaim!
Engedjék meg, hogy szívből jövő köszönetet 
mondjak a  kinyilvánított bizalomért, szava-
zataikért, amelyekkel támogattak a megyei 
választáson.
Tisztelettel PhDr.Németh Gabriella

Chcel by som sa poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí ma podporili vo voľbách do BSK  
a súčasne gratulujem pani kolegyni poslanky-
ni Gabrielle Németh k opätovnému zvoleniu.
Ing. Juraj Gubáni

Milí spoluobčania, chcem vám úprimne poďa-
kovať za vašu podporu vo voľbách do zastupi-
teľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
a zaželať vám a vašim blízkym pokojné Viano-
ce a úspešný rok 2O14. Vaše záujmy a potre-
by budem aj naďalej presadzovať ako poslan-
kyňa Mestského zastupiteľstva mesta Senec.
MUDr. Emese Dobošová

Gabriella Németh bude opäť zastupovať Senec v BSK

Predvianočné
zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 

12. decembra 2013 od 9.00 
v reštaurácii Nostalgia



Inzercia

Directreal Sunny realitná kancelária

ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Lichnerova 21, 903 01 Senec KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM www.directreal.sk/sunny

realitná kancelária

ĎAKUJEME 
za prejavenú dôveru 

a prajeme Vám veľa úspechov
v novom roku.

ZDARMA
Len u nás neplatíte 

poplatky spojené s kúpou 
a len u nás Vám zdarma 
vypracujeme znalecký 
posudok a zaplatíme 
poplatok na katastri.

Začnite nový rok 
spoluprácou 

s nami!
Hľadáme kolegov 

do tímu.
(0905 353 284

Primátor Mesta Senec Ing. Karol Kvál 
vás srdečne pozýva na

Tradičnú seneckú zabíjačku

s mäsiarskym majstrom 
Františkom Šušlom 

7. decembra 2013 od 9.00 
na námestí 1. mája.

Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality!
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Zlodeji vykradli pobočku VÚB Banky na Námestí 1. mája

Na pôde Paneurópskej vysokej školy v 
Bratislave v réžii Fakulty masmédií sa pod 
záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča 
konala dňa 7. novembra medzinárodná ve-
decká konferencia „Otáz(ni)ky osobnosti“ 
za účasti významných osobností, akými 
sú rakúsky politik a dlhoročný prezident 
rakúskej pobočky Paneurópskej únie Karl 
von Habsburg, herečka Božidara Turzo-
novová, husľový virtuóz Peter 
Michalica, hudobný skladateľ 
Juraj Hatrik, novinár Ján Čomaj 
a ďalší. Už aj názov podujatia na-
značoval, že pojem „osobnosť“ 
vyvoláva v súčasnosti skôr otáz-
niky, než otázky. Neplatí to však 
v prípade  pedagóga Fakulty 
masmédií PEVŠ profesora PhDr. 
Andreja Tušera, CSc.   
Konferencia poskytla priestor na 
slávnostné uvedenie knihy pod 
názvom Kroky slov, zborníka z kolokvia 
o živote a diele Andreja Tušera, ktoré sa 
konalo v júni pri príležitosti jeho význam-
ného životného jubilea. Dekan Fakulty 
masmédií PEVŠ prof. PhDr. Jozef Leikert, 
PhD., „otec“ myšlienky kolokvia a editor 
publikácie Kroky slov uviedol, že Fakulta 
masmédií nemohla nájsť vhodnejšiu prí-
ležitosť na uvedenie tejto publikácie ako 

konferenciu o osobnosti, pretože Andrej 
Tušer je skutočnou novinárskou a ľudskou 
osobnosťou. 
Krst knihy moderovala najúspešnejšia slo-
venská televízna moderátorka spravodaj-
stva PhDr. Lucia Barmošová, PhD. „Krstná 
matka“ publikácie, šéfredaktorka časopisu 
Slovenka Mgr. Mária Miková (mimocho-
dom, obe dámy sú bývalými študentkami 

profesora Tušera) uviedla, že kniha Kro-
ky slov je plná priateľských vyznaní, úcty, 
uznania a poďakovania celých generácií 
slovenských novinárov. Andrej Tušer im 
ukázal, že aj v prostredí konkurencie a ri-
vality sú rešpekt, etika, empatia a ľudskosť 
rovnako dôležité ako hľadanie pravdy. „Krst- 
ný otec“, primátor mesta Senec Ing. Karol 
Kvál, vyzdvihol ľudský rozmer Senčana  An-

dreja Tušera, mešťana vždy ochotného po-
môcť spoluobčanom, mestu a aj mestským 
novinám Senčan. Keďže je aj vinár, nielen 
no-vinár, krstilo sa tokajským suchým, kto-
rým prispel Tokajský inštitút vzdelávania  
a vedy, n.o. a ochranca dedičstva tokajské-
ho vína na Slovensku. 
Andrej Tušer sa poďakoval všetkým, ktorí 
sa podieľali na zrode zborníka Kroky slov 

a ktorí poctili krst knihy svojou 
prítomnosťou. Podotkol, že popri 
„rozpomienkach“ sa väčšia časť 
publikácie dotýka odborných 
tém, rezonujúcich v súčasnej 
spoločnosti, čo môže byť pona-
učením pre budúcich novinárov.  
A navyše, siedmy november bol 
významný pre Andreja Tušera 
aj tým, že v ten istý deň vyšla 
aj ďalšia jeho publikácia pod 
názvom Kompetentný hovorca, 

ktorú napísal spolu s kolegyňou, skúsenou 
hovorkyňou Evou Chudinovou. Je to jeho 
30. autorská, resp. spoluautorská publiká-
cia. 
Deň sa skončil autogramiádou Andreja Tu-
šera a vernisážou výstavy Martina Vrabka 
v Galérii Karola Kállaya, ktorá sa nachádza 
vo vestibule Paneurópskej vysokej školy.

Text a foto: VCs

Senčan Andrej Tušer - osobnosť slovenskej žurnalistiky

Senčania boli šokovaní, že sa vo štvrtok 
21. novembra stal Senec centrom záujmu 
médií z celého Slovenska. Pobočku VÚB 
Banky v Senci vykradli neznámi páchate-
lia zamaskovaní ako českí politici Klaus 
a Schwarzenberg. Ako uvádzajú rôzne 
zdroje, zo seneckej banky chýba takmer 
300.000 eur. Spôsob prevedenia masko-
vaného prepadu nesie rovnaký rukopis, 
ako pri sérii ďalších troch doposiaľ neob-
jasnených prepadnutí bánk, ktorá sa zača-
la v roku 2011.
Ako sa píše v tlačovej správe, Polícia in-
tenzívne pátra po páchateľoch lúpežného 
prepadnutia banky na Námestí 1. mája v 
Senci. 21. novembra v čase krátko pred 
17.00 vošli neznámi ozbrojení páchatelia 
do priestorov banky a pod hrozbou použi-
tia zbrane žiadali od zamestnancov vyda-
nie finančnej hotovosti. Odniesli si finanč-
nú hotovosť v doposiaľ nezistenej výške. 
Následne ušili na dosiaľ neznáme miesto. 
Lúpež sa zaobišla bez zranení. 
Polícia zverejnila aj popis páchateľov: Pod-
ľa dostupných informácií išlo o tri osoby 

mužského pohlavia, vysoké približne 180 – 
190 cm, športovej postavy, oblečené mali 
maskáče, osoby boli maskované. Násled-
ne nastúpili do osobného motorového vo-
zidla zn. Opel, staršieho typu. Vozidlo malo 
dvere oranžovej farby, na kapote vozidla 
bola karbónová fólia. 
V tejto súvislosti sa polícia obracia na ve-
rejnosť so žiadosťou o pomoc. V prípade, 
ak si občania 
všimli v čase 
okolo 17.00 
h na Námes-
tí 1. mája v 
Senci a v 
jeho blízkom 
okolí unikajú-
cich mužov, 
alebo aké-
koľvek podo-
zrivé konanie 
osôb, žiada-
me ich, aby 
nám informá-
cie poskytli 

na bezplatnom čísle polície 158, prípadne 
tak môžu urobiť aj osobne na ktoromkoľ-
vek policajnom oddelení.
Pripomíname, že v Senci je to za posled-
né odbobie už druhé lúpežné prepadnutie 
banky. 

Zdroj: Tlačová správa KR PZ v Bratislave
Foto: Peter Borko, Plus JEDEN DEŇ
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Uzávierka čísla 
január 2014:

18. decembra
Viac informácií na 
www.senec.sk

15 druhov sudových vín, donášková služba

14 slovenských vinárstiev a moravské vinárstvo Krist.

vinotéka pod poštou

Zabezpečíme pre Vás víno na plesy, stužkové, oslavy a pod.

Otváracie hodiny v DECEMBRI:
Pondelok - Piatok: 10:00 - 19:00 
Sobota - Nedeľa:    8:00 - 15:00
24., 25., 26. decembra zatvorené

Ponuka sudových vín: Alibernet, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Pálava, Iršai Oliver, Tramín, Rosé, Veltlín-
ske zelené, Víno z čiernych ríbezlí, Rulandské šedé, Cabernet Sauvignon, Zámocká sviečka biela, Zámocká sviečka červená

sudové
a flaškové
víno

‘

Bernolákova 9, Senec, (vedľa Bistra Robin)

tel.: 0944 076 476
www.LaVin.sk, nájdete nás aj na 

Dom smútku už prevádzkuje Mestský úrad
Pracovníkom mesta v Dome smútku je pani Hana Kubová. 
Cenník služieb v Dome smútku Senec je nasledovný:

• Poplatok za prenájom ob-
radnej miestnosti v dome 
smútku k vykonaniu pietne-
ho aktu (vrátane priestoru  
na úpravu zosnulého) - 50,00 
• Použitie chladiaceho zaria-
denia(každých začatých 24 
hodín) - 5,55
• Reprodukovaná hudba  
v obradnej miestnosti (zvuko-
vé zariadenie) - 5,00

• Poplatok SOZA - 3,50
• Upratanie a dezinfekcia 
obradnej miestnosti pred  
a po pohrebe - 15,00
Upozornenie: v dňoch pra-
covného pokoja účtujeme 
príplatok 50% 
Poplatky sa hradia do po-
kladne MsÚ v Senci, Miero-
vé námestie č. 8, prízemie  
vpravo.

Stretnutie s poslancom 
Jurajom Gubánim

Pozývam všetkých občanov nášho mesta, naj-
mä obyvateľov volebného obvodu č.1 na osobné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 11.12.2013 
od 16:00 do 18:00 v sobášnej sieni Mestského úra-
du. Na tradičnom stretnutí môžete predložiť Vaše 
postrehy, pripomienky a nápady k dianiu v meste.  
V prípade, že sa nemôžete v danom termíne zúčastniť, 
som Vám k dispozícii aj na juraj.gubani@gmail.com ale-
bo www.fb.com/juraj.gubani.senec. 

S pozdravom Juraj Gubáni

Predvianočné darovanie krvi v Senci
12.decembra 2013 od 08:00 do 11:00 

v Stredisku sociálnych služieb (klub dôchodcov) 
na Hviezdoslavovej ulici č.55.

Prísť podať pomocnú ruku môže každý zdravý človek ako 
darca krvi alebo podporovateľ fondu Eurodeťom, ktorý 
pomáha zdravotne postihnutým deťom z nášho okolia. 
Príďte urobiť dobrý skutok, zaručene budete odchádzať  
s fantastickým pocitom. Urobíme si spolu krajšie Vianoce! 

MS SČK v Senci 
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Polícia pátra po totožnosti podozrivej osoby
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Senci 
vykonávajú vyšetrovanie vo veci prečinu neo-
právneného vyrobenia a používania elektronic-
kého platobného prostriedku, elektronických 
peňazí alebo inej platobnej karty, ktorého sa 
dopustil doposiaľ neznámy páchateľ 5.10.2013  
o 11.00 neoprávneným použitím platobnej kar-
ty a neoprávneným výberom z bankomatu na 
Lichnerovej ulici v Senci, čím spôsobil škodu 
vo výške 200 eur. V tejto súvislosti polícia pátra 
po totožnosti podozrivej osoby na fotografiách, 
ktorú zachytila bezpečnostná kamera.
Akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť 
k stotožneniu osoby na fotografiách, oznámte 
na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na 
telefónnom čísle 096153 3312. 

Hotel Lúč prestavajú
Nový majiteľ bývalého Hote-
la Lúč plánuje podľa našich 
informácií začať s výstav-
bou. Má platné stavebné 
povolenie na polyfunkčný 
dom vo výške Mestského 
kultúrneho strediska, s kto-
rým susedí. Z centra teda 
zmizne jedna z dlhoročných 
opách. Mesto by tak mohlo 
opäť vyzerať lepšie.

Spojená škola má vy-
hradené parkovisko pre 
telesne postihnutých
Nové vyhradené parkova-
cie miesta pred Spojenou 
školou - Špeciálnou školou 
na Trnavskej ulici (pri Lidli) 
sú určené najmä pre žiakov 
s telesným postihnutím.  
V mene školy prosíme vodi-
čov, aby rešpektovali zna-
čenie a zaparkovali inde.  

Do konca roka treba 
odovzdať podklady 
do kroniky
Návrhy na významné se-
necké udalosti z uplynulého 
roka, ktoré by mali byť za-
znamenané v Kronike mes-
ta Senec, treba odovzdať 
písomne do 31. 12. 2013  
v podateľni Mestského úra-
du v Senci. 

Prázdniny v školách 
a škôlkach
Vianočné prázdniny budú 
vo všetkých školách a škôl-
kach v Senci od 23. decem-
bra 2013 do 7. januára 2014. 
Deti sa teda v základných  
a materských školách rozlú-
čia so starým rokom 20. de-
cembra a opäť sa v triedach 
uvidia až v novom roku, 
v stredu 8. januára 2014.

Vianočná výzdoba 
nie je naopak
Modné vianočné „závesy“ 
nie sú obrátené omylom. 
Pri výmene LED osvetle-
nia sa skrátili výložníky a 
výzdoba musí byť zavese-
ná tak, aby neprekrývala 
osvetľovacie teleso.

Chválime
• pani Amália Žáková z Trnavskej ulice vyčisti-
la obrubník od nánosov pri štátnej ceste, hoci 
povinnosť údržby neprináleží jej, ale správco-
vi komunikácie. 
• pána Rončeka, ktorý našiel a vrátil zabud-
nutú kabelku, v ktorej boli oba dôchodky 
manželov Košťálovcov zo Senca. Pán Košťál 
vyslovil pochvalu aj na stretnutí Okrúhly stôl.

Karháme
• vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch a ne-
nechávajú priestor pre chodcov. Mamičky s 
kočíkmi tak musia vyjsť na cestu a obísť autá 
neporiadnych vodičov.
• tvorcov nelegálnych skládok na Nitrianskej  
ulici a na ceste na Červený Majer.
• neznámych chuligánov, ktorí vytrhali chry-
zantémy na námestí 1. mája.

Veľvyslanec Maďarska Csaba 
Balogh zavítal do Senca na 
pracovnú návštevu. V budove 
Mestského úradu sa stretol  
s vedením mesta.  S pimá-
torom mesta Senec Ing. 
Karolom Kválom,  s vicepri-
mátorkou Helenou Nemco-
vou, prednostkou MsÚ Ing. 
Jarmilou Répássyovou ro-
kovali v príjemnej atmosfére.  
Do rozhovorov sa zapoji-
la aj podpredsedníčka BSK 
Gabriella Németh a predseda 
Csemadoku Gyula Bárdos. 
Návšteva pokračovala pre-
chádzkou po Mierovom ná-
mestí do MsKS, kde riaditeľ Pe-

ter Szabo predviedol vynovené 
priestory kultúrneho domu. V 
Mestskom múzeu Gábor Streš-
ňák predstavil novú expozíciu  
a odpovedal na otázky o his-
tórii mesta. Poslednou za-
stávkou prehliadky bol Park 
oddychu - amfiteáter. Na pra-
covnom obede v Hoteli Se-
nec sa veľvyslanec stretol s 
predstaviteľmi spoločenskej a 
politickej scény maďarskej ko-
munity mesta. Pracovná náv-
števa veľvyslanca Maďarska 
potvrdila aj význam decentra-
lizovanej spolupráce medzi 
orgánmi samosprávy partner-
ských miest oboch krajín. VCs

Maďarský veľvyslanec navštívil Senec Aj cez sviatky sa bude 
vyvážať odpad
Počas Vianoc sa bude 
vyvážať komunálny od-
pad v riadnych termínoch.  
Na Nový rok  budú mať aj 
smetiari voľno a preto vy-
vezú komunálny odpad už 
na Silvestra. Vývoz separo-
vaných zložiek bude presu-
nutý na 3.1.2014.

Toalety aj v zime
Máme dobrú správu pre 
všetkých, ktorí športujú ale-
bo sa prechádzajú okolo 
Slnečných jazier. Aj v zime 
budú k dispozícii mobilné 
sociálne zariadenia v odľah-
lejších častiach jazier: jed-
no pri tenisových kurtoch  
na juhu a druhé na parko-
visku pri bráne na Récu.

Návrhy na úpravu 
cestovného poriadku
posielajte do 15. decem-
bra na suplatar@senec.
sk alebo písomne (pošta, 
podateľňa) na adresu Mest-
ského úradu v Senci.
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Predajňa bytového textilu, ul. Krátka č. 4, Senec

Medzinárodná organizácia ASEF pod-
poruje učiteľov a ich aktivity na rozvíja-
nie spolupráce škôl v Európe a Ázii. Od 
roku 2001 organizuje konferencie v štá-
toch Euroázie. Tento rok sa konferencia 
uskutočnila na ostrove Bali (Indonézia). 
Zúčastnili sa na nej zástupcovia výchov-
no-vzdelávacích inštitúcií zo 46 krajín. 
Účastníci hodnotili projekty, ktoré prebie-
hajú medzi jednotlivými školami. Na fóre 
malo zastúpenie aj Slovensko. Senčania, 
pedagógovia zo Spojenej školy v Ivan-
ke pri Dunaji a jej organizačnej zložky  
v Bernolákove, boli ocenení za spoluprácu 
na poli internetovej komunikácie medzi-
národným certifikátom ASEF. Projekty sú 
otvorené pre všetkých záujemcov, najmä 
učiteľov a ich žiakov zo všetkých typov 
škôl. Ďalšie informácie môžete získať u 
koordinátorov projektov Pavla a Petra Tru-
bača na: palotrubac@azet.sk respektíve 
splavnik@pobox.sk 

Foto: Odovzdávanie certifikátov riadi-
teľkou ASEF Ms. Edwige Rozier.

Opäť zlá známka
Príbeh mamičky: “Môj syn chodí do 3. 
ročníka. Bojujeme s prípravou na vyu-
čovanie. Aby bol ochotný ísť pracovať a  
s tým, že sa mu veľmi ťažko učí. Sedíme 
hodiny nad učebnou látkou, ktorú si na-
študujeme my a potom pomáhame sy-
novi. Niekedy to zvládneme, inokedy nie.

Ako si zlepšiť známky?
Dohodnite si bezplatnú konzultácii

na čísle 0908 738 644 a zistite,čo sa  
s tým dá urobiť.   www.centrumbasic.sk
Keď sa v škole začnú objavovať zlé 
známky a rodičia zistia, že dieťa sa ne-
vie učiť, snažia sa zistiť prečo. Nie je 
dyslektik? Nedáva im zmysel, že ich 
dieťa bolo chápavé, tvorivé a chcelo 
sa učiť, no obrátilo sa to. Keď deti na-
stúpia do školy, túžia po vzdelaní. Po-
stupne začnú narážať na množstvo slov 
a symbolov, ktorým nerozumejú. Učivo 
začne byť komplikované a nezrozumi-
teľné. Strácajú schopnosť sa sústrediť 
a študujú povrchne. V detstve sa pýtali 
na všetko čomu nerozumeli. V škole to 

už nerobia. Prečo? Dostanú zlú známku  
a vyzerá to, že sú hlúpi. Ale nie sú. Po-
trebujú len rozumieť tomu, čo sa učia. 

Vyhrajte 16 hod. kurz v Študijnom 
centre Basic! Pošlite odpoveď na sen-
can@senec.sk. Otázka: Koho považu-

jeme za dyslektika?

Ocenili pedagógov
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Do Senca aj v roku 1959 zavítal Dedo Mráz. Senčania sa tešili 
z jeho príchodu a prišli na námestie v hojnom počte aj napriek 
tomu, že na poslednú chvíľu musel prísť namiesto politicky ne-
akceptovateľného Mikuláša. V pozadí je vidieť budovy, ktoré 
stoja na námestí doteraz a sochu Immaculaty, jednej zo vzác-
nych historických pamiatok nášho mesta.
Zdroj: Mestské múzeum
Ak by ste sa chceli podeliť o historické fotky nášho mesta a jeho 
obyvateľov, navštívte nás v redakcii Senčan na Mestskom úrade 
v Senci. Na počkanie fotky oskenujeme a vrátime späť.

Pozor na vreckárov
Pomaly sa blížia Vianoce  
a každý bude chcieť urobiť ra-
dosť svojim blízkym pekným 
darčekom.  Obchody zaplnia 
kupujúci  s plnými peňažen-
kami, čo vytvára priestor pre 
„sabarealizáciu“ drobných 
zlodejov, tzv. vreckárov.  Títo 
vedia vo svoj prospech využiť  
našu  nepozornosť na svoje 
obohatenie. Buďte preto  opa-
trní  a dajte si pozor na svoje 
osobné veci.  Nedajte nikomu 
šancu, aby Vám pokazil via-
nočné sviatky tým, že sa sta-
nete obeťou krádeže svojich 
úspor a osobných dokladov. 
Želáme Vám, aby ste vianočné 
sviatky trávili v kruhu svojich  
blízkych, a nie na polícii z dô-
vodu podávania oznámenia 
za krádež. 
Priestupkové oddelenie MsP

Vianočné trhy slávnost-
ne ukončíme koncer-

tom speváckeho zboru 
Radost

20.12. o 17:00 
na namestí pred MsKS

10. decembra sa početná senecká miestna organizácia Jed-
noty dôchodcov na Slovensku zíde v Montostroji na posedení 
pri jedličke a bude bilancovať úspešný rok. Fašiangové stretnu-
tie, návštevy divadelných predstavení, relax v termálnej vode 
v Horných Salibách, besedy s horolezcom Ivanom Fialom  
a novinárom Andrejom Tušerom, stretnutie v októbri, mesiaci 
úcty k starším, kam prišiel aj primátor Senca Ing. Karol Kvál, 
návšteva čokoládovne v Rakúsku. Azda zlatým bodom  podu- 
jatí bol trojdňový zájazd seniorov do Košíc, ktoré je hlavným 
mestom Európy. Nielen zaujímavé prehliadky mestských 
pamätihodností či podnety k európskemu uznaniu výcho-
doslovenskej metropoly boli na programe zájazdu. Účastní-
ci navštívili jaskyňu Domica, Spišskú Kapitulu, obec Žehra  
s jej historicky vzácnym kostolom a prezreli si aj Španiu Do-
linu, kde sa oboznámili s banskou históriou tejto obce. (er)

Historický Senec Bohatý rok seniorov

Foto : Ján Lošonský
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Fantastické Vianoce
Príďte si pozrieť živú výstavu Svet podľa 
Julesa Verna 16. 11. – 15. 12. 2013

Mikulášska tancovačka
7. 12. 2013, od 15.00 do 19.00 h.

Milé deti, chcete zažiť veľa zábavy? Tak nech sa 
páči, v Shopping Palace na vás čaká:
- zábavný tancujúci škriatok Fíha Tralala
- rekord o najväčší počet tancujúcich Mikulášov
- sladká mikulášska nádielka
- divadlo na kolesách
- maľovanie na tvár 
- a príde aj kúzelník!
Nezabudnite si priniesť mikulášsku čapicu :-)

Vychutnajte si atmosféru vianočných trhov 
s tradičnými výrobkami.

* Zmena programu vyhradená

1. – 23. 12. 2013
Vianočné trhy

OCP.36.01_Sencan_mikulas_210x148,5.indd   1 11/14/13   3:43 PM

37 trojročných Senčanov malo 
18. novembra veľký deň. Prišli 
prvýkrát do škôlky! Materskú 
školu na Kysuckej ulici rozší-
rila Mesto Senec o dve triedy.  
Na priebeh prvého dňa sme 
sa spýtali pani riaditeľky Kve-
toslavy Kováčovej:
V spolupráci so zriaďovateľom 
Mestom Senec, firmou, ktorá 
realizovala celú stavbu a za-
mestnancami našej materskej 
školy sa podarilo vylepšiť situ-
áciu v umiestnení dieťaťa do 
MŠ v Senci. Preto sa dnešný 
deň zapíše do histórie našej 

materskej školy s veľkým D – 
je to deň plný očakávania.
• Koľko máte nových tvárí?
Do novovytvorených priesto-
rov s moderným zariadením 
sme prijali 37 detí, 7 zamest-
nancov, z toho 4 pedagogic-
kých zamestnancov, 2 pani 
upratovačky a jednu pomoc-
nú silu do výdajne.
• Ako zvládli deti prvý deň?
Niektoré detičky, ktoré prišli, 
boli sebaisté, pekne sa za-
pojili do hier a aktivít, ktoré 
pripravili pani učiteľky. Našli 
sa aj tiché detičky, trochu ne-
isté v novom prostredí, ktoré 
potrebovali podporu od pani 
učiteľky.
• Aké sú celkové počty teraz?
V súčasnosti máme 8 tried  
s kapacitou 162 detí. V zmys-
le legislatívy máme navýšený 
počet detí v triedach, takže 
máme  176 prijatých detí. 
• Koľko detí budete môcť pri-
jať v ďalšom školskom roku?

V tomto školskom roku máme 
60 predškolákov. Niektorí  
z nich budú mať odklad, zosta-
nú v našej MŠ a z toho vyplýva, 
že v budúcom školskom roku 
prijmeme približne 50 detí. Bu-
deme teda môcť prijať viac detí 
ako tento rok.
Na projekt: „Vybavenie inte-

riéru dvoch nových tried MŠ 
Kysucká, pre 36 detí“ Mestu 
Senec poskytol Bratislavský 
samosprávny kraj finančné 
prostriedky vo výške 7 000 
eur. Za Mesto Senec, spokoj-
ných rodičov a malých škôlka-
rov  BSK ďakujeme.
Text a foto: MO

V škôlke na Kysuckej pribudli dve nové triedy - ďatelinky a prvosienky

Inzercia
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Začiatok predstavení o 18:00, 
piatky môžu byť aj o 20:00.
Nedeľné detské filmové pred-
stavenia o 15:30.
Premietame digitálne 2D a 3D. 
Čaká Vás výborný obraz, digi-
tálny zvuk DOLBY SURROUND. 
Tešíme sa na Vašu návštevu !

1. nedeľa
KONZULTANT
Napínavý thriller Ridleyho Scot-
ta. Vysoko postavený advokát 
sa pod vidinou rýchlo zarobe-
ných peňazí namočí do obcho-
du s drogami, ale zisťuje, že ho 
toto rozhodnutie vedie do víru 
nezastaviteľných udalostí s fa-
tálnymi následkami. Hrajú: Brad 
Pitt, Cameron Diaz, Penelope 
Cruz a ďalší.
USA MP 110 min. Vstupné: 4 eurá

2. 3. pondelok – utorok
POZDRAV ZO SPERMOBANKY
Utiecť, presťahovať sa, zmeniť 
si meno, nebrať telefóny, neo-
tvárať dvere - celý rad situácii, 
ktoré sú rovnako bláznivé ako 
dojemné. Hrajú: Vince Vaughn, 
Chris Pratt. USA MP 100 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

5. štvrtok 18:00, 6. piatok 19:00
HRY O ŽIVOT: SKÚŠKA OHŇOM
Nezabudni, kto je nepriateľ! 
Pokračovanie úspešnej knižnej 
trilógie. Dobrodružný film.
USA MP 146 min. Vstupné: 4 eurá

7.  sobota 3D  – 8. nedeľa 2D
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Disneyho animovaná komédia 
o ľadovej krajine s hrejivým srd-
com. Originálne spracovanie 
klasickej rozprávky.
USA MP dabing Vstupné: na 3D 
formát 6 eur
Vstupné: na 2D formát 4 eurá

9. pondelok
KANDIDÁT
Dej je situovaný na Slovensko, 
kde prebieha kampaň na pre-
zidenta republiky. Adam Lam-
bert, reklamný mág a bonviván 
je prinútený silnou finančno-po-
litickou skupinou urobiť kampaň 
na nezávislého kandidáta z ľudu 
Petra Potôňa. Na motívy knihy 
Kandidát. SR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur 

10. utorok
ŠPINA
Temná komediálna dráma. Di-
voký príbeh o zneužívaní moci, 
vyrozprávaný postavou, ktorá 

počas triviálneho policajného 
vyšetrovania vraždy upadá do 
bezvedomia.
VB MP 15 97 min.
Vstupné: 4,00 Eur

12. štvrtok
KAMEŇÁK 4
Po desiatich rokoch sa opäť 
predstavia obľúbení hrdinovia 
mestečka Kameňákov.
ČR MP 90 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13. piatok o 18:00
CESTA ZA VIANOČNOU 
HVIEZDOU
Nezlomná viera a odhodlanie 
prekoná všetky prekážky. Pú-
tavý rozprávkový príbeh s ohro-
mujúcou filmovou výpravou a 
kostýmami. Rodinná rozprávka.
Nórsko MP 80 min. dabing
Vstupné: 3,00 Eur

13. piatok o 20: 00
OLD BOY
Provokatívny drsný triller o re-
klamnom manažérovi, ktorého 
unesú na 20 rokov a uväznia. 
Jeho misia ukáže, kto mučivé 
tresty organizoval.
USA MP 15 105 min.
Vstupné: 4,00 Eur

16.  pondelok 
VŠETKO JE STRATENÉ
Vzdať sa môžeš vždy. Silný prí-
beh o súboji človeka s prírodou. 
V hlavnej úlohe Robert Redford.
USA MP 106 min.
Vstupné: 4,00 Eur

17. utorok
DOČKÁME SA JEŽIŠKA?
Láskyplná komédia. Vianočný 
čas môže priniesť čarovné prí-
behy, vtipné situácie s dávkou 
nostalgie. Príbeh dvoch rodín, 
ktoré sa rozhodli, že na Vianoce 
sa majú konať dobré skutky.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur

19. 20. štvrtok – piatok a 23. 
pondelok  2D 
21. 22. sobota – nedeľa 3D
HOBIT: SMAUGOVA PUSTATI-
NA
Ďalší príbeh dobrodružstva 
hobita Bilba Bublíka na jeho 
spoločnej púti s čarodejní-
kom Gandalfom a trinástimi 
trpaslíkmi. Výpravná cesta  
o získanie Osamelej hory.
USA/Nový Zéland MP 170 min.
Vstupné: na 3D formát 6 eur
Vstupné: na 2D formát 4 eurá

27. piatok o 16 00 hod.
PRECHÁDZKY S DINOSAURA-
MI 3D
Zabudnite na Jurský park! Až 
teraz máte skutočne možnosť 
stať sa súčasťou sveta, v ktorom 
vládnu dinosaury. Príďte zažiť 
dobrodružstvo tak skutočné, že 
zažijete dobu obrov. 
USA MP 100 dabing
Vstupné:5,50 Eur

27. piatok o 18 00 hod.
VTEDY NA ZÁPADE
Najlepší western všetkých čias 
a tiež jedným z najlepších filmov 
v dejinách svetovej kinemato-
grafie. Skvelý príbeh, ktorý je 
pre divákov fascinujúci aj mno-
ho rokov po premiére.
Tal/USA MP 166 min.
Vstupné: 3,00 Eur

28. 29. sobota – nedeľa
FRAJERI VO VEGAS
Komédia o štyroch starých pria-
teľoch, ktorí sa rozhodnú unik-
núť starnutiu a dôchodku a zor-
ganizovať rozlúčkovú staromlá-
deneckú party v Las Vegas.
Hrajú: Michael Douglas, Robert 
De Niro, morgan Freeman, Ke-
vin Kline a ďalší.
USA MP 104 min.
Vstupné: 4,00 Eur

30. pondelok
RODINNÝ FILMOVÝ MARATÓN 
o 10:00 ŠMOLKOVIA 2
Zlý Gargamel vytvorí skupinu 
z lomyse ľ nýc h 
darebákov, aby 
získal magic-
kú šmolkovskú 
esenciu.
USA MP 95 min. 
slovenský da-
bing
Vstupné: 3,00 
Eur               
o 14:00 TURBO
Príbeh slimáka, 
ktorý sníva svoj 
veľký a rýchly 
sen – pretekať 
proti slávnemu 
jazdcovi ralley 
Gustávovi Na-
fťákovi. Pokúsi-
sa všetkým do-
kázať, že žiaden 
sen nie je príliš 
veľký.
USA MP 100 
min. dabing
Vstupné: 3,00 
Eur

 o 16:00 CHROBÁČIKOVIA
Vydajte sa na cestu plnú dob-
rodružstva, priateľstva a fantá-
zie do sveta tých najmenších 
chrobáčikov. Originálne a zá-
bavné príbehy zo sveta hmyzu.
Fr/Belg. pre všetky vekové sku-
piny dabing 80 min.
Vstupné: 4,00 Eur
o 18:00 PRECHÁDZKY S DINO-
SAURAMI 2D
Zabudnite na Jurský park! Až 
teraz máte skutočne možnosť 
stať sa súčasťou sveta, v ktorom 
vládnu dinosaury. Príďte zažiť 
dobrodružstvo ako skutočné. 
Rodinný film.
USA MP dabing
Vstupné: 3,50 Eur

Detské filmové predstavenia:
22. nedeľa o 15:30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Disneyho animovaná komédia 
o ľadovej krajine s hrejivým srd-
com. Originálne spracovanie 
klasickej rozprávky.
USA MP dabing
Vstupné: 4,00 Eur

27. nedeľa o 15:30
CHROBÁČIKOVIA
Vydajte sa na cestu plnú dob-
rodružstva, priateľstva a fantá-
zie do sveta tých najmenších...
chrobáčikov. Originálne a zá-
bavné príbehy zo sveta hmyzu.
Fr/Belg. pre všetky vekové sku-
piny dabing 80 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na december v Kine Mier
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Kultúrne podujatia: kinosála
1. nedeľa o 15.30 hod
„Zabudnutý čert“ Divadlo na predmestí
V starom dome žije už dlho čert Trepi-
fajksel, ktorý má slávu dávno za sebou. 
Vstupné: 2,50 EUR
6. piatok o 16.30 hod  nám. pred MsKS
„Príde k nám Mikuláš“ kočovné divadlo
8. nedeľa o 15.00 hod
„Vianočný koncert“  v maď. jazyku
11. streda o 17.30 hod
„Vianočný koncert“ ZUŠ
18. streda o 18.00 hod
„Vianočný koncert“ súkromnej ZUŠ R. 
Madarászovej
15. nedeľa o 15.00 hod
„Vianočný čas Radosti“ – vianočný kon-
cert zboru Radosť
Vstupné: 3,- EUR

Kultúrne podujatia: Labyrint
6. piatok o 15.00 hod.
Vernisáž a odovzdávanie cien - IV. ročník 
vianočnej mestskej výtvarnej súťaže 
„ROZPRÁVKA O SNEHOVOM KRÁĽOVSTVE“
„MALÍ UMELCI“ výstava Spojenej školy 
Senec, Trnavská ul. 2.  
„BETÁNIA SENEC, n.o.“ výzdoba vianoč-
ného stromčeka a výstava výrobkov chrá-
nenej dielne. Výstava trvá od 6.12. do 20.12.

13. piatok od 20:00 do 24:00
4. TANČIAREŇ „LATINO PÁRTY S EMETE-
RIOM“ Tanečný večer pre verejnosť s latin-
sko-americkou hudbou. Vstupné: 3 eurá

14. sobota o 16.00 hod.
„NESIEM VÁM NOVINU...“ Detské báb-

kové predstavenie Teatro Neline. Vhodné 
pre deti 3 – 9 rokov. Vstupné: 2,50 Eur
Mestské múzeum: Turecký dom
Výstavy
Stála expozícia prírody a starších dejín 
Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, his-
tória stredoveku a novoveku v archeolo-
gických nálezoch a archívnych dokumen-
toch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody 
po Svätý Martin.

Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej 
minulosti. 
Výstava prezentujúca výsledky arche-
ologického výskumu hradiska, ktoré je 
známe aj ako jedno z bývalých centier 
Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľko-
moravskej ríše. V spolupráci s Malokar-
patským múzeom v Pezinku a Archeolo-
gickým múzeom Slovenského národné-
ho múzea v Bratislave. Výstava potrvá do 
2. marca 2014.
11.  (streda), 18:00 „Az Eszterházy csa-

lád cseszneki ága“  – 
„Csesznecká línia Ester-
házyovcov“
Prezentácia knižnej pub-
likácie vydanej v maďar-
skom jazyku, ktorá sa zro-
dila vďaka medzinárodnej, 
maďarsko – slovenskej 
odbornej spolupráce. Pub-
likáciu predstavia jej vyda-
vatelia, zástupcovia žup-
ného archívu v maďarskom 
Veszpréme, Dr. István Her-
mann a Dr. Hajnalka Már-
kusné Vörös, za prítomnos-
ti viacerých autorov. 
A család történetét feldol-
gozó kötet magyarországi 
és szlovákiai szakembe-
rek bevonásával készült. A 
könyvet kiadója, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Veszprém 
megyei Levéltára képvise-
letében Dr. Hermann István 
igazgató, valamint a kötet 
szerkesztője, Dr. Márkusné 
Vörös Hajnalka mutatja be 
több társszerző jelenlété-
ben. 

LAST MINUTE CENTRUM 
SENECA TOURS
Lichnerova 22, Senec
tel.: 02/4592 3063
e-mail: senec@seneca.sk, 
info@lastminutecentrum.sk
www.lastminutecentrum.sk

30%

Darujte si už pod vianočný stromček 
       najlepšiu letnú dovolenku!

Navštívte nás!

Stačí Vám len 100 € za osobu pri kúpe zájazdu 
autobusom alebo vlastnou dopravou resp. 200 € 
za osobu pri kúpe leteckého zájazdu a máte 
krásny vianočný darček pre celú rodinu.

Dospelý aleboo 2 deeti aaž do 15 rrokovv úpplne zdarma

všetkých čias zľava
ponuka

Najlepšia
vvvvvvšv

NNNNN
MOMENT
BONUSNUUUUUSSSS

Platí do 31.12. 2013 pri kúpe letného 
leteckého pobytového zájazdu na každú 

zakúpenú izbu

Platí do 31.12. 2013 pri kúpe letného pobytového zájazdu.

BOBONBONBBBBOOOONONNNB

Vianočny40€
o
dú 

až

Last Minute
Centrum

Garancia bezplatnej výmeny zájazdu.

*Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť tento kupón pri kúpe zájazdu.

a my Vám pridáme ďalší darček 
               extra zľavu až 40€

Získajte zľavu až 30%, 
alebo osoby úplne zdarma

inzerciaLMC-Senec.indd   1 19.11.2013   16:21
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Magické záhrady Aleny Wagnerovej Lyrický svet plný farieb a fantázie má možnosť objaviť kaž-
dý návštevník Hotela Senec, kde prebieha od 24. októbra  
do 10. decembra výstava Magické záhrady výtvarníčky, ilustrá-
torky a arteterapeutky, Aleny Wagnerovej. V jej záhradách do-
minujú nielen motívy pozemského sveta, ale aj vnútorný svet 
ženy, jej sny a túžby. Obrazy predstavujú akúsi syntézu prírody 
a ženy, čo vytvára hrejivú emocionálnu atmosféru. Autorka pra-
covala najmä s teplými olejovými farbami a akvarelom, pričom 
sa z každého obrazu šíri pokoj a duševná pohoda. 
Každý z nás sa občas rád ponorí do svojej vlastnej záhrady, kde 
žijeme so svojimi snami a túžbami a kde nachádzame pokoj. 
Práve takéto pocity v nás táto výstava vyvoláva. 

Text a foto: Beata Bognárová

Kultúrne stredisko má nový web a ocenenie
Senčania si všimli zmeny na fasáde a v interiéri MsKS. Zmeny 
však nie sú len na budove. Používatelia ocenia aj novú inter-
netovú stránku, ktorá má nielen moderný vzhľad, ale je aj pre-
hľadnejšia a má nové funkcionality. V programe kina je naprí-
klad možné pozrieť si ukážky z filmov. Podstránky má knižnica, 
Labyrint aj Mestské múzeum. Riaditeľ MsKS Mgr. Peter Szabo 
sa teší nielen týmto pozitívnym zmenám, ale aj oceneniu Kul-
túrno-osvetový pracovník roka, ktoré mu udelilo Malokarpatské 
osvetové stredisko. Od roku 1990 prešlo MsKS v Senci veľkými 
zmenami práve vďaka novému riaditeľovi. Pod jeho vedením sa 
zaradilo Senecké leto medzi najznámejšie a najnavštevovanej-
šie podujatia v Bratislavskom kraji. Založila sa tradícia Senecké-
ho karnevalu. MOS už 16 rokov organizuje v spolupráci s MsKS 
Stretnutie s malou Táliou. Amfiteáter v Senci dostal nový šat  
v toskánskom štýle, Kultúrny dom získal nadstavbou priestory 
terajšieho tzv. Labyrintu a prešiel celkovou rekonštrukciou. 

Zdroj: MOS, MO

Od 28. októbra do 14. novem-
bra ožila v detskom oddelení 
Mestskej knižnice Rozpráv-
ková krajina plná škriat-
kov, víl, strašidiel, vodníkov  
a iných čudesných tvorov.  
Po dvojročnom čakaní zavíta-
la obľúbená putovná výstava 
českej ilustrátorky a spiso-
vateľky Vítězslavy Klimtovej 
aj k nám. Hravá a originálna 
expozícia podnietila detskú 
fantáziu, ktorá nepozná hra-
níc. Permoník knižný, Babka 
z klbka, Ukrývač, Vodníček 

kanálniček, Hnusník drobný 
pižmový a ďalší škriatkovia sa 
z trochou predstavivosti uka-
zujú všetkým, ale deti sa ich 
nebáli, pretože sú neškodní  
a priateľskí. Pani knihovníčka 
o postavičkách rozprávala 
pútavé príbehy. Deti si vybrali 
najobľúbenejšieho obyvate-
ľa tajomnej krajiny. Hravou 
formou sa tak deti zo škôlok 
oboznámili aj s knižnicou, 
kde ich v budúcnosti knihov-
níčky srdečne očakávajú.                                                      
Text a foto: Beata Bognárová

Čarovné bytosti v knižnici

V Galérii Labyrint sa konala 
vernisáž výstavy akademickej 
maliarky, grafičky, ilustrátor-
ky a poetky, Jitky Bezúrovej 
– Moškovej. Výstava nesie 
názov „Našla som pre nás 
krajinu“ a tvoria ju obrazy  
z rokov 2002 – 2013. 
S mestom Senec spája au-
torku mnoho: prežila tu časť 
detstva, absolvovala gym-
názium, žije tu s rodinou  
a pôsobí na svojej Súkromnej 

základne umeleckej škole, 
kde spolu s dcérou učí. 
Výstavu uvádzal PhDr. Bo-
huslav Bachratý CSc., ktorý 
vyzdvihoval autorkin osobitý 
lyrizmus a poetizmus. Inšpi-
rácia svetlom, farbami, príro-
dou, emóciami, cudzími kra-
jinami a rôznymi umeleckými 
smermi sa odzrkadľuje v ma-
gických obrazoch Jitky Bezú-
rovej – Moškovej. 
Text a foto: Beata Bognárová

Magické obrazy v Labyrinte
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Polnočná
„Keď všade vládlo hlboké ticho
a noc vo svojom behu prešla polovicu 
cesty,
Tvoje všemohúce Slovo, Pane,
zostúpilo z neba, z kráľovského trónu.“
(Múdr 18,14-15)

Už pre starozákonného pisateľa knihy 
Múdrosti bola najvhodnejším prostredím 
pre „zostúpenie Slova“ hĺbka noci. A my 
vidíme, že človek sa od tých čias veľmi 
nezmenil. Aby plnšie precítil jednu z naj-
významnejších udalostí všetkých čias, 
vstup Boha do ľudských dejín, oslavuje 
ju vo chvíľach, keď je svet ponorený do tmy. Noc má svoju moc. 
A má svoje čaro. Duša sa stáva citlivejšou a otvorenejšou pre reč 
lásky. Najmä tej s veľkým „L“. Noc nás svojou temnotou oddelí  
od okolitého sveta a uzavrie do úzkeho spoločenstva rodiny zíde-
nej okolo štedrovečerného stola. Vtedy obyčajne zatúžime zažiť 
a precítiť ešte jedno spoločenstvo – spoločenstvo s Bohom. Vte-
dy sa Stvoriteľ prihovára stvorenstvu, Boh volá človeka. A mnohí 
sa rozhodnú odpovedať. Kostoly sa zaplnia a začína POLNOČ-
NÁ. Sem neprichádzajú „jednoročiaci“; prichádzajú ľudia, kto-
rých zavolal Boh. Ľudia, ktorí v tú chvíľu začuli Boha. To deti prišli  
k svojmu Otcovi. K Otcovi, ktorý tak veľmi túži, aby to nebolo len 
na hodinu. Tá chvíľa dojíma, nejedno srdce sa rozcíti, keď zaznie 
„Tichá noc“ a pred očami sa rozžiari betlehem. Ale polnočná 
končí. My odchádzame a po piatich minútach akoby sa nič ne-
stalo. Vianoce sú za nami. Idyla sa vydarila, všetci sme spokojní. 
Šťastnejšie by však bolo, keby sme odchádzali s určitým nepo-
kojom. So spásonosným nepokojom, ktorý nás vyruší vždy, keď 
začneme zabúdať na posolstvo Dieťaťa v jasličkách. Láska, kto-
rá k nám prišla z neba, sa neuspokojí s takouto odrobinkou, ale 
prenasleduje nás po celý rok. Chodí z dverí do dverí a dobýja 
sa dnu: „To som ja – Dieťa Ježiš. Chcem cez teba ďalej rozosie-
vať dobro po svete. Ešte nedávno si stál pri mne a utieral si si  
v dojatí oči…“ Ale my sme opäť ponorení do bežného ži-
vota. Hrabeme sa na svojom smetisku a okolo už nepo-

zeráme. Veď Vianoce sú ďaleko  
a polnočná sa skončila. STOP! Vráťme 
sa k jasličkám, zopakujme si polnoč-
nú a dajme jej nový záver! Nechajme 
všemohúce Slovo, aby z kráľovského 
trónu zostúpilo rovno do nášho srd-
ca. On sa len zjavil v podobe dieťa-
ťa, ale je to veľký a mocný Boh. Ako 
dieťa sa nám zjavil preto, aby sme  
v tomto úprimnom, čistom Dieťati našli 
úprimnosť voči sebe samým. Úprim-
nosť, ktorá by zmenila nás i náš svet. 
Vtedy môžeme všetko, len jedno nie: 
zostať rovnakí. To je polnočná, pravá 

polnočná. Ak v nej Boh vstúpi do nášho srdca. Želám všetkým, 
aby prežili tohtoročné Vianoce v ich pôvodnej kráse. Očistime 
ich od všetkých nánosov, ktoré skryli ich pravý zmysel. Nech via-
nočný príbeh prenikne naše srdcia a ticho noci zmení náš život. 
Veď noc má svoju moc. A má svoje čaro. Otvára srdce Bohu...  

otec Andrej Šottník
Foto: Gábor Agárdy

Pozývame vás na

Decembrový koncert Igora Mamojku
českého speváka, ktorý už v Senci hral v projekte  
s Richardom Ricconom. Ro-
dák z Kovačice (Vojvodina, 
Srbsko) je blízky aj nášmu oby-
vateľstvu. Koncert podporuje 
prácu s bezdomovcami, ktorú 
v Bratislave začala pobočka Ar-
mády spásy (Salvation Army)  
a zakladajúcimi členmi sú tiež 
dvaja Senčania.
V piatok 13.12. o 18:00 v evanje-
lickom kostole v Senci odznejú 
piesne o veselých aj smutných 
ľudských príbehoch.

Súčasťou koncertu je dobrovoľná zbierka 
pre prácu s bezdomovcami.

Termíny konania svä-
tých omší

počas sviatkov v Kostole 
sv. Mikuláša

24.12. bude o 7:30 sloven-
ská, o 22:30 maďarská a 
o 24:00 slovenská svätá 
omša
25.12. ako v nedeľu
26.12. ako v nedeľu
1. januára na Nový rok svä-
té omše ako v nedeľu.

Termíny konania bohoslužieb
počas sviatkov v evanjelickom kostole na Školskej 1

24.12. štedrovečerné bohoslužby s programom detí o 17:00
25.12. slávnostné bohoslužby na 1. sviatok vianočný  
s Večerou Pánovou o 9:30
26.12. slávnostné bohoslužby, 2. sviatok vianočný, 
pamiatka mučeníka Štefana o 9:30
31.12. rozlúčenie so starým rokom o 17:00
1.1.2014 slávnostné novoročné bohoslužby o 9:30

MUSICA PERENNIS
IUVENTUTIS 2013
22.12.2013 (nedeľa)  
o 16.00 v kostole sv. 

Mikuláša

Vianočný benefičný 
koncert

spevácky zbor Radosť 
Collegium Wartberg_SK  

Young 

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.
Nech Vás, milí spoluobčania sprevádza počas Vianoc i v No-
vom roku Božia milosť a dobrotivosť na každom kroku! Nech 
Božia múdrosť ovplyvní naše životy!
Mgr. Tibor Jančík, farár cirkevného zboru ECAV
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Simona Santaiová, Sarah Tóthová, Petra 
Bartková, Anna Sándor, Liliana Belašičová, 

Simona Bakošová, Filip Takács, Samuel Koffler, 
Filip Matlák, Michaela Melasová,

Samuel Balay, Faustína Mudráková, Edgar 
Algayer, Michal Príbelský, Liliana Špaňár,

Maxim Kováč

Manželstvo uzatvorili

Peter Vandák – Lenka Pálová
Peter Németh - Katarína Kissová

Ladislav Hideghéty – Judit Petríková
Peter Števula – Silvia Kühnelová
Ladislav Németh - Nina Hulová

Marek Kovačič – Miriam Jevošová

Blahoželáme jubilantom

 Jednota dôchodcov 

Hedviga Mokošová (65), Marta Maková (65), Mária 
Lopušná (65), Mária Gašparová (75), Helena Hrušov-
ská (75), Ľudmila Lošonská (75), Alžbeta Jajcajová 
(80), Ing. Demián Macák, CSc. (80)

Klub dôchodcov

Hedviga Mókošová (65), Mária Gašparová (75), 
Helena Hrušovská (75), Mikuláš Holocsy (80), 
Alžbeta Jajcayová (80), Irena Horváthová (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215

Ladislav Juhasz (55), Tatjana Holeková (60), 
Eva Podobníková (60), Valéria Krajčovičová 

(60), Mária Lopušná (65), Hedviga Mokošová 
(65), Alžbeta Farkašová (70)

Navždy nás opustili

Tibor Urgela (1942), Dušan Čapo (1954), La-
dislav Valach (1953), Irena Mészárosová (1937),
Fridolin Botlo (1946), Ing. Robert Szöcs (1965), 
JUDr. Ivan Feješ (1940), Alžbeta Poórová (1938),
Juliana Krechnyáková (1933). 

Dotĺklo srdce... 18. novembra 
tomu bude rok, keď nás navždy 
opustil Milan Mészároš vo veku 
57 rokov. Veľmi nám chýbaš.  Stá-
le spomíname a nikdy nezabud-
neme, manželka, dcéra, synovia 
a vnúčatá

S láskou a vďačnosťou si pripomí-
name 9. výročie našej milovanej 

mamičky, babičky 
Ireny Slovákovej  
a 7. výročie nášho mi-
lovaného otecka Ju-
raja Slováka. S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami. Venujte im tichú 

spomienku.
Dňa 23.12 uplynú 2 roky, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný Duško 
Bedeč. Chýbaš nám! S láskou spo-
mína smútiaca rodina.

Dňa 9. decembra si pripomenieme 
5 výročie čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Ondrej Nyári. S láskou 
v srdciach naňho spomína manžel-
ka, deti a celá rodina.

Szívünkben soha el nem múló 
szeretettel  emlékezünk november 
4 – én halálának 4. évfordulóján 
drága halottunkra, Gottgeisel 
Szilveszterre. Köszönjük minden-
kinek, akik velünk emlékeznek. 

Szerető felesége, lányai, fia, vejei és unokái.
Dňa 4.novembra si pripomíname 4.výročie,  
čo nás navždy opustil náš milovaný Silvester 
Gottgeisel. S láskou na neho spomíname, na-
vždy ostane v našich srdciach.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých, ktorých si 
rád mal. Za všetko Tvoje trápenie 
a bolesti nech Ti dá Pán Boh več-
nej milosti. V neznámy svet odišiel 
si spať, zaplakal každý, kto  Ťa mal 
rád. Odišiel si od nás, zostali sme 
v žiali, no vždy budeš žiť v srd-

ciach tých, ktorí Ťa radi mali.
10.decembra 2013 si pripomíname druhé výro-
čie dňa kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, zať, švagor, krstný otec  
a dobrý priateľ Gabriel Bordács.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnučka, 
svokra, švagrovia a švagriné s rodinami, krstné 
deti s rodinami a ostatná rodina. Ten koho máme 
radi, nikdy od nás neodíde navždy.

Dňa  4. decembra uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil drahý manžel, otec, dedko, brat  
a švagor Michal Majo. S láskou naňho spomí-
name. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Nikto to nepovie, nikto to nevie,
čím bola mamička každému z nás.
Nikto ju nevráti, nikto ju nezobudí,
nikdy už nezaznie nám jej hlas.

Dňa 24. 10. 2013 sme sa rozlúčili s našou drahou 
maminou, babkou, manželkou Irenou  Mészá-
rosovou, rod. Kováčovou. Srdeč-
ne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, známym, 
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť, ďaku-
jeme za kvetinové dary a prejave-
nú sústrasť. Smútiaca rodina

Dňa 4.10.2013 v deň svojich narodenín odišiel 
do večnosti náš najdrahší manžel, otec a starý 
otec Tibor Urgela. Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym, bývalým kolegom 
ako aj pánovi primátorovi a pani viceprimátorke  
a vedeniu Mestskej polície v Senci, členom Rady 
SZTP v Senci, ktorí sa dňa 9.10.2013 rozlúčili  
s našim drahým zosnulým. Za smútiacu rodinu 
Ida Urgelová manželka

Srdce mala veľké ako svet, 
rodine, priateľom pomohla vždy a hneď. 
Dala aj to posledné, čo mala 
a za všetko len vďaku vzala. 
Dnes svieca a kvety sú jediné, čo môžeme ti dať,
pomodliť sa a nechať v pokoji spať.
Veľmi ťažké je pre nás nechať ťa len tak spať, 
keď z celého hrdla chceme zakričať:

„Vedľa seba chceme ťa mať.“
Dňa 20.11.2013 uplynulo 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša man-
želka, mamička a babička Zdenka 
Veselá. S láskou spomínajú man-
žel Jarko, syn Jarko 

                      a dcéra Zdenka s rodinami.

Dňa 10. decembra uplynie 10 ro-
kov, čo nás náhle a navždy opustil 
náš drahý Alexander Czikhardt.  
S láskou spomíname. 
Rodina

Fájó szívvel emlékezünk január 2-án, halálának 
10. évfordulóján Mgr. Kovács Péterre. Akik 
ismerték és szerették, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot ezen a szomo-
rú 10. évfordulón. Szerető családja
Dňa 2. 1. si pripomíname 10. vý-
ročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý Péter Kovács. Kto ste ho 
poznali venujte mu s nami tichú 
spomienku. Milujúca rodina

Počas sviatku všetkých svetých a pamiatky zosnulých spomínali na zosnulých 
Senčanov ich blízki na oboch seneckých cintorínoch.             Foto: Jozef Rado Foto: Jozef Rado Foto: Jozef Rado
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BETÁNIA sa chystá na Vianoce
Už vyše dve desaťročia pôsobí Betánia 
v Senci v oblasti sociálnych služieb. Slo-
vo betánia v hebrejčine znamená „dom 
núdznych“, čo naznačuje komunitnú 
formu starostlivosti o chránencov Betá-
nie. Napriek postupnej zmene postoja 
spoločnosti k hendikepovaným ľuďom  je 
ich svet stále veľkou neznámou pre nás 
„ostatných“. Rozhovor s Miroslavom 
Krupom, riaditeľom Betánie Senec n.o. 
nám umožní nahliadnuť do tohto sveta. 
• Čomu sa venuje Betánia?
Našou cieľovou skupinou sú muži aj ženy 
so stredným a ťažkým stupňom men-
tálneho postihnutia. Postoj spoločnos-
ti sa mení pomaly, stále sa stretávame  
s odvracaním očí, ale snažíme sa byť ak-
tívnou súčasťou života Senca. Prišli sme  
v roku 1991. Dva roky po revolúcii sa na-
skytla možnosť využiť objekty pôvodne 
patriace „štátostrane“ na sociálnu prácu,  
na charitatívne alebo diakonické projek-
ty. Vtedy vzniklo občianske združenie Be-
tánia so sídlom v Bratislave, ktoré získalo 
objekt blízko vstupnej brány Slnečných 
jazier  - sever. Naším spoluzakladateľom 
je aj Cirkev bratská, ktorá patrí do rodiny 
evanjelikálnych cirkví a vo veľkej miere sa 
venuje diakonickej sociálnej práci. 
• Aký je život v Betánii?
Máme dvanásť klientov žijúcich v našom 
domove, z nich sú siedmi Senčania. Do-
chádza k nám aj šesť ambulantných klien-
tov, všetci zo Senca. Chceme zvyšovať 
kvalitu života ľudí s mentálnym hendi-
kepom. Inšpirovali sme sa holandskými 
a nemeckými modelmi. Hlavnou črtou 
nášho prístupu je zvyšovanie kvality ži-
vota zapojením klientov do života. Mnoho 
zariadení na Slovensku hľadá zvyšovanie 

kvality sociálnych služieb v navýšení roz-
sahu poskytovaných činností, s čím sa  
v Betánii celkom nestotožňujeme.  Ak-
tívne zapájanie klientov do života je síce 
náročnejšia cesta, ako len zvyšovať ich 
komfort, ale oplatí sa to. Integrovaný hen-
dikepovaný človek je akceptovaný okolím, 
nestáva sa len užívateľom sociálneho pro-
duktu, ale sám vie pod naším dohľadom 
vytvoriť produkt alebo poskytnúť službu. 
• Ako zamestnávate klientov?
Pracovný inštruktori Betánie sa cez deň 
venujú pracovným skupinám s rôznym 
zameraním. V ťažkom stupni postihnutia 
nemôžeme očakávať od klienta, že vypro-
dukuje niečo, čo obstojí na trhu. Chceme 
však, aby cítil, že sa na niečom podie-
ľa. Skôr sa jedná o budovanie osobnosti   
cez kreativitu a prácu terapeutického cha-
rakteru. Ostatní so stredne ťažkým postih-
nutím pracujú na rôznych pozíciách. Pra-
covné návyky a manažment času je dôleži-
tým prvkom našej výchovy. Využívame to, 
že manuálne zručnosti aj pri mentálnom 
hendikepe sú často na pomerne dobrej 
úrovni. Máme textilnú dielňu, „majstrovňu“, 
kde pracujú skôr chlapci na výrobkoch  
z dreva a kovu, tretím miestom zamest-
návania je náš pobytový penzión, kde sa 
klienti podieľajú na poskytovaní ubyto-
vacieho servisu. Niektorí z nich pracujú  
v režime chránenej dielne, kde produkty  
a služby dosahujú určitú kvalitu a presnosť. 
Toto sú skôr interné formy zamestnávania, 
ale chceme ísť ďalej - vytvoriť podmienky 
pre uplatnenie sa klientov u externých za-
mestnávateľov. To je vrchol našej snahy. 
Hotel Senec už niekoľko rokov vytvára 
pracovné pozície pre našich klientov. Sta-
rajú sa o areál hotela pod dohľadom pra-

covného inštruktora. Rovnako korektná je 
spolupráca s pizzeriou Murphy’s. 
• Čo vás v práci motivuje?
Betánia sa stáva miestom, kam prichá-
dzajú ľudia, ktorí sa usilujú o reformu 
sociálnych služieb, aby videli ako fungu-
je náš model. Vyznamenaním je dobrý 
pocit z toho, že náš klient môže ísť bez 
dozoru do mesta, je pekne oblečený, vie 
sa pozdraviť, vie si nakúpiť, vie s ľuďmi  
na určitej úrovni komunikovať a som si 
istý, že sa potom vráti do Betánie. 
• Ako sa môže stať niekto vaším klientom?
Sme registrovaní na VÚC Bratislava. Re-
gistrácia presne určuje koľkým klientom 
a s akým postihnutím sa môžeme veno-
vať. Klient čakateľ sa diagnostikuje, či je 
vhodný pre umiestnenie v komunitnom 
zariadení ako je naše. S odbornou diag-
nostikou nám pomáha Ústav Prof. Karola 
Matulaya v Bratislave. Záujemcovia sa 
obracajú aj priamo na nás. 
• Ako sa pripravuje Betánia na Vianoce?
Tak ako v rodine, aj v Betánii sa tešia 
pracovníci a klienti na sviatky, ktoré rok 
prináša. Vianoce sú zvláštne tým, že 
klienti odchádzajú do svojich rodín. Ale 
niektorí k nám prišli z detských domovov 
a nemajú rodinu. Snažíme sa vytvoriť im 
takú atmosféru a program, aby sa necí-
tili osamelí. Prichádzame sem so svojimi 
rodinami alebo prijímame klientov u nás 
doma. Navštevuje nás skupina žiakov  
zo ZŠ Tajovského pod vedením pani 
Kolekovej. Pripravia program a vyrobia 
darčeky. Každý rok sa snažíme priblí-
žiť aj Senčanom. Prezentujeme sa pri 
vianočných benefíciách, na výstavách  
a vianočných trhoch, vyzdobujeme via-
nočný stromček MsKS, postavený v ga-
lérii Labyrint. SCR bezplatne ponúka Be-
tánii stánok na vianočných trhoch, kde 
môžeme predať výrobky, ponúknuť kávu, 
ale aj porozprávať sa s ľuďmi. Niekoľko 
rokov vystavujeme pod názvom Vianoce  
s Betániou. Naši obyvatelia nielen vyrába-
jú, ale aj kupujú vianočné darčeky. Majú 
zriadené svoje účty, ale míňanie úspor  
sa deje pod naším dohľadom. Najnovším 
hitom medzi našimi klientmi je tablet PC!

Text a foto: Csaba Vysztavel
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Koncom novembra vyšiel zborník  
z konferencie mladých regionál-
nych historikov, ktorá sa konala 26. 
apríla v Tureckom dome. Konferen-
ciu zorganizovala ZŠ A. M. Szenczi-
ho v spolupráci s Mestským mú-
zeom a Spojenou školou s VJM A. 
M. Szencziho.  Kniha pod názvom  
Príspevky k regionálnej histórii Sen-
ca /Adalékok Szenc helytörténeté-
hez/, redigovaná Mónikou Matus, 
obsahuje prezentácie predstavené 
na konferencii, doplnené o niekto-
ré nové zistenia. Žiaci a študenti 
spracovali príbeh povojnového od-
sunu Rečanov do Maďarska, hroby 
Kisfaludyovcov, históriu seneckého 
židovstva a synagógy, príbeh Éliá-
sovcov, vznik seneckej hvezdárne, 
minulosť Senca na starých pohľad-
niciach, deštrukciu malomestskej 
architektúry, životný príbeh senec-
kého fotografa Francoisa Kollára, 
ktorý svojím umením dobyl Paríž.  
116 stránková publikácia vyšla  
v 250 výtlačkoch. Náklady na tlač boli hradené z príspev-
ku od Nadácie Gábora Bethlena. Reklamná agentúra SI-
NEX bezplatne zabezpečila grafické úpravy a zalomenie 
knihy. Publikácia bude v predaji 29. novembra na vianoč-
ných trhoch ZŠ A. M. Szencziho a na sekretariáte školy. 
Výťažok z predaja je určený na pokrytie nákladov sprie-
vodného programu zápisu do prvého ročníka ZŠ.  VCs

Emlékeztetőül: a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola április 26-án a Szenczi Városi 
Múzeummal és a Közös Igazgatású MTNY 
Iskolával együttműködve szervezte meg 
a Török házban a helytörténeti diákkonfe-
renciát.  Adalékok Szenc helytörténetéhez 
címmel most megjelent ennek a konfe-
renciának az anyaga Matus Mónika szer-
kesztésében. A kiadvány, amely november 
végén került ki a nyomdából, a konferen-
cián elhangzott előadások bővített válto-
zatát és teljes képanyagát tartalmazza. A 
diákok feldolgozták a rétei kitelepítéseket, 
a szenci zsidóság és a zsinagóga törté-
netét, az 1989-es városrombolást, az Éli-
ás-sarok történetét, a Kisfaludy-sírokat, a 
szenci csillagvizsgálót, történelmi képes-
lapokat mutattak be, valamint egy híres 
szenci fotográfus, Francois Kollár életútját 
ismertették, aki Jean Cocteaut és Edith 
Piafot is fényképezte. A szerzők dokumen-
tumokat tártak föl és emlékeket jegyeztek 
le, amelyek különben végleg feledésbe 
merültek volna. A 116 oldalas kiadvány 
250 példányban jelent meg.  A nyomdai 

költségeket a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatás fedezi.  
A grafikai munkákat és a tördelést a SINEX reklámügynökség 
ingyen vállalta. A könyvek egy része tiszteletpéldányként talál 
gazdára, a megmaradt példányokat pedig november 29-én a 
Szenczi Molnár Albert Alapiskola karácsonyi vásárán, illetve 
az iskola titkárságán lehet megvásárolni. A bevételt az iskola 
a beiratkozási program költségeinek fedezésére fordítja. VCs

Príspevky k regionálnej histórii Senca Adalékok Szenc helytörténetéhez

Sú súťaživí a túžia po vedomostiach
Zväz maďarských pe-
dagógov na Sloven-
sku už po deviatykrát 
usporiadal celoštátnu 
konferenciu Kincske-
resők. V Dunajskej 
Strede sa zišli 12. a 
13. novembra žiaci zá-
kladných a stredných 
škôl, aby prezentovali 
príspevky o regionál-
nej histórii a kultúre 
Maďarov žijúcich na Slovensku, aby predstavili svoje výsledky skú-
mania, viažuce sa k spoločenstvám svojich obcí, miest a regiónov. 
Roland Vitálos, siedmak zo ZŠ A. M. Szencziho predstavil históriu 
kaštieľa vo Veľkom Bieli, jeho slávne časy a pochmúrnu súčasnosť, kto-
rú dokreslil rozhovorom s bývalým starostom obce, László Sikulom. 
Spojenú školu s VJM A. M. Szencziho reprezentovala Evelin To-
movics s prednáškou o špecifikách rečanskej gastronómie a 
Bence Simon s prehľadom 55 ročnej histórie svojej alma ma-
ter. Odborná porota pochvalne hodnotila senecké príspevky. 
Gymnazisti nechýbali ani v Kolárove, kde sa zúčastnili súťaže He-
uréka! o dejinách maďarskej vedy, zaostrené na vedomosti o ma-
ďarských držiteľoch Nobelovej ceny. Družstvo v zložení: János 
Németh (I. G), Gabriella Gujber (II. G), Bence Simon (II. G) a Krisz-
tina Filler (pedagóg-kouč družstva), vybojovalo prvé miesto. VCs

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kilence-
dik alkalommal rendezte meg a Kincskeresők – helyi ér-
tékeket kutató diákok országos konferenciáját november 
12 - 13-án. Dunaszerdahelyen. A résztvevők a szlovákiai 
magyarság településeihez és közösségeihez kapcsolódó 
pályamunkákat mutattak be. A Szenczi M. Albert Alapis-
kolát Vitálos Roland 7. A osztályos tanuló képviselte. „A 
magyarbéli kastély” címmel megtartott előadásában a 
kastély dicsőséges múltjával, valamint siralmas jelené-
vel foglalkozott. A fölvázolt képet Magyarbél volt polgár-
mesterével, Sikula Lászlóval készített riporttal árnyalta.
A Szenczi M. Albert Gimnázium és Szakközépiskolából két 
diák vett részt ezen a konferencián. Tomovics Evelin „Réte 
hagyományos konyhája” címmel dolgozta föl a helyi gasztro-
nómia jellegzetességeit. Simon Bence pedig „Iskolánk törté-
nete” címmel mutatott be átfogó képet alma mátere 55 éves 
múltjáról. A zsűri elismeréssel fogadta a szenci dolgozatokat.
A gimnazisták részt vettek november 13-án a HEURÉ-
KA! III. Magyar Tudománytörténeti Vetélkedőn is Gú-
tán, ahol idén a Nobel-díjas magyarokkal kapcsolatos 
tudásban mérték össze erejüket a versenyzők. Csa-
patuk első helyezést ért el a következő felállásban: 
Németh János (I. G), Gujber Gabriella (II. G), Simon 
Bence (II. G) és Filler Krisztina (felkészítő tanár). VCs 

Tudásvágyók és versengők
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Mert a Szeretet él!
Mert a Szeretet él!
mert Szeretet a Fény!
Szeretet a hajnal,
vezet diadallal,
a lelked őre ő,
hit, remény, erő,
csak őt követni itt.
egyedül ő segít!
parancsa ez égnek,
minden földi népnek,
általa van minden,
nélküle – jó nincsen!
mert emeznek nevel
s élni értelemmel,
ha hétköznap járja,
vagy az ünnep várja,
mindig csak ővele!
életünk dús vele,
reggel, délben, este
nem töri meg beste,
él: mert halhatatlan,
minden alkalommal!
mert ki szeret - az él!
léte Tavasz – nem tél!
tanít csak a JÓRA,
őt kapd KARÁCSONYRA!
ez legszebb mit kaphatsz
és így te is adhatsz! 

Mgr. Katona Roland

Skončili sa 44. dni A. M. Szencziho
Počas 44. Dní Alberta Molnára Szenczi-
ho prebiehali v Senci, v Boldogu, v Reci  
a v Jelke divadelné predstavenia, spomienko-
vé slávnosti, koncerty, prednášky a školské 
podujatia. Myšlienky Tibora Kissa, jelčian-
skeho farára reformovanej cirkvi prednesené 
4. októbra pri soche  A. M. Szencziho a pred-
náška Előda Sándora Ősza, kolozsvárskeho 
farára reformovanej cirkvi zo 16.  novembra, 
poskytli ideový rámec reťazca podujatí. 
V záverečný deň odznela v Tureckom dome 
prednáška v podaní  Előda Sándora Ősza pod 

názvom „Sedmohradsko a A. M. Szenczi“, 
ktorá obsahovala veľa nových faktov dokres-
ľujúcich pozoruhodnú životnú dráhu básnika 
a prekladateľa, siahajúcu od seneckej kolísky 
až po hrob v Sedmohradsku.
Vo vestibule ZŠ A. M. Szencziho sa  
pred pamätnou stenou uskutočnila závereč-
ná slávnosť 44. Dní Alberta Molnára Szenczi-
ho v podaní žiakov školy a interpretky Gyön-
gyi Écsi. S prejavom vystúpil Gyula Bárdos, 
predseda Csemadoku. Riaditeľka školy Mó-
nika Matus mala radostnú povinnosť - pred-

stavenie zborníka 
z konferencie mla-
dých regionálnych 
historikov, ktorý 
vyšiel pod názvom 
„Adalékok Szenc 
helytörténetéhez“/
Príspevky k regio-
nálnej histórii Sen-
ca/. Napokon už 
naozaj posledným 
akordom poduja-
tia a samotných 
Dní Alberta Molná-
ra Szencziho bola 
slávnostná recep-
cia. 
Text a foto: VCs

Több mint egy hónapon keresztül 
zajlott Szencen, Boldogfán, Rétén 
és Jókán a 44. Szenczi Molnár Al-
bert Napok rendezvénysorozata. 
Színházi előadás, megemlékezé-
sek, koncertek, előadások és isko-
lai rendezvények követték egymást, 
melyekről városunk weboldalán és 
lapunk hasábjain tájékoztattunk.  
Az ünnepségsorozatot Kiss Tibor 
jókai és Ősz Sándor Előd kolozs-
vári református lelkész és levéltáros 
gondolatai foglalták keretbe. Kiss 
Tibor október 4-én a zsoltárköltő 
és fordító Szenczi M. A. szobránál 
a nemzetéért kiálló, öntudatra és 
összefogásra buzdító tudós ember 
személyes példájának mai érvé-
nyességére hívta föl a figyelmet.  A 
zárónapon, november 16-án Ősz 
Sándor Előd „Szenczi Molnár Al-
bert és Erdély“ című előadását 
hallgatta a népes közönség a Szen-
ci Városi Múzeumban. Mit adott 
Erdélynek Szenczi M. A., akinek 
a szenci bölcsőtől az erdélyi sírig 
ívelt kalandos életútja? Erre a kér-
désre válaszolt az előadó, sok, szá-

munkra eddig ismeretlen tényt föl-
vonultatva és kitérve Szenczi M. A. 
gyermekei sorsának alakulására is. 
Az előadást követően a Szenczi M. 
A. Alapiskola előcsarnokában gyü-
lekezett a közönség, ahol az iskola 
névadóját ábrázoló fametszet alatt 
a diákok irodalmi műsorral tiszte-
legtek az ünnepelt emlékének, majd 
Écsi Gyöngyi és tanítványai szaval-
ták és énekelték a költő-műfordító 
sorait. Végül Bárdos Gyula, a Cse- 
madok országos elnöke mondta el 
ünnepi záróbeszédét, majd a kul-
turális, oktatási, társadalmi és poli-
tikai szervezetek képviselői helyez-
ték el koszorúikat az emlékfalon.
Matus Mónika igazgatónő az ünne-
pély záróakkordjaként bemutatta 
az Adalékok Szenc helytörténeté-
hez címmel most megjelent kitű-
nő kiadványt, amely az iskola által 
szervezett helytörténeti konferencia 
anyagát tartalmazza. A vendégek 
ezek után állófogadáson vehet-
tek részt, ahol barátok és ismerő-
sök frissítő mellet értékelhették a 
nap eseményeit. Text a foto: VCs

Befejeződtek a 44. Szenczi Molnár Albert Napok 
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Mladí futbalisti medzi žiakmi
Utorok 12. novembra bude ešte dlho pamätným 
dňom pre žiakov a zároveň malých futbalistov  
zo ZŚ J. G. Tajovského. Hodiny po vyučovaní pat-
rili totiž vzájomným rozhovorom s mladými futba-
lovými reprezentantmi SR Petrom Pekaríkom a Ro-
bertom Makom a reprezentantmi „R1“ Stanislavom 
Lobotkom a Jakubom Vojtušom.
Otázkam nebolo konca a blysli sa aj dve mladé 
redaktorky školského časopisu Zvonček Andrea 
Štefanková a Natália Viskupičová. Svoje redaktor-
ské otázky položili s odvahou a odpovede našich 
futbalistov sa žiaci školy dozvedia v novom čísle 
Zvončeka. Tento deň bol pre všetkých účastní-
kov spestrením hektických školských dní pred 
štvrťročnými písomkami. Za peknú akciu ďakuje 
Monškov

Toto stretnutie nebolo ojedinelou akciou. Jej prie-
beh ocenil aj Slovenský futbalový zväz, ktorý pri-
pravuje aj ďalšie podujatia v spolupráci so ZŠ Ta-
jovského a klubom ŠK SFM Senec.

Seneckí športovci bodujú v zahraničí

Foto: SFZ Roman Ferstl

Náš karatista získal zlato
Pavol Bitto sa zúčastnil 9. novembra v maďarskom Siófoku na 
medzinárodnom turnaji v karate pod názvom BALATON KUPA. 
V kategórii CADET (14-15) v rámci váhovej kategórie do 60 kg 
obsadil 1. miesto a vo váhovej kategórii do 65 kg 2. miesto. 
V kategórii SLOVAK TEAM JUNIOR (16-17) opäť exceloval a 
obsadil 1. miesto. Paľo má 15 rokov a váži 57 kíl, no pravidlá 
tejto súťaže dovolili, aby si zmeral svoje sily aj v ťažšej váhovej 
kategórii a aj so staršími bojovníkmi. Účasť na tejto súťaži bola 
súčasťou série prípravných podujatí na majstrovstvá Európy, 
ktoré budú vo februári v Lisabone.
Armwerestlerka bezkonkurenčne zlatá
Lucia Debnárová opäť  triumfovala. Tentoraz na Svetovom po-
hári Nemiroff World Cup 2013 – Warszawa v Poľsku 8. -10. no-
vembra, kde zvíťazila v ľavej ruke v kategórii do 65 kg. Lucia 
postúpila do finále aj v pravačke, no jej zranená ruka jej neu-
možnila zabojovať o prvenstvo.
VCs, Foto: Ivan Kvasnica

Mestská volejbalová miniliga
V októbri odštartovala v Senci volejbalová miniliga. Jej orga-
nizatorom je tréner Miro Németh. Prvé kolo sa uskutočnilo 19. 
10. v telocvični ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho. V súťaži 
je prihlásených 6 družstiev, čiže približne 50 športovcov. Sys-
tém súťaže pozostáva zo šiestich kôl. Každé kolo sa odohrá 
raz do mesiaca. V prvom kole sa odohrali 4 zápasy a v tabuľ-

ke zatiaľ dominuje družstvo z Trna-
vy. Druhé kolo 30. novembra preverí 
sily družstiev Dream team, Volej-
baloví blázni, Balatónske ústričky, 
Gwiezdny Patrol, Rýchle oldies svi-
ne a Trnaváci. 

Termíny domácich stretnutí na-
šich volejbalistiek:
4.12. hostia ženy I MA Bratislava 
v telocvočni Montostroja
13.12. hostia juniorky Bilikovu B 
v telocvični Montostroja
14.12. hostia staršie žiačky Dopras-
tav BA na ZŠ Tajovského



Úspešný automobilový šprintér - El Niňo
Súťaž v zrýchlení alebo automobilový šprint je v našich končinách 
menej známa motoristická disciplína, ktorá sa len zriedka dostáva 
do športových správ. Senčan Attila Koczkás alias El Niňo patrí medzi 
špičku na Slovensku aj v Maďarsku. Má titul Vicemajster Slovenska 
2012 a stal sa majstrom Maďarska 2013 v kategórii A1 - sériové vo-
zidlá s objemom motora do 1400 cm3. Súťaží s autom Škoda Rapid. 
Nie je to najnovší model koncernu Škoda, ktorý pod týmto ožive-
ným menom nedávno debutoval na našom trhu, ale poctivý cca 35 
ročný Rapid. Na aute je, samozrejme, skutočne pôvodným už len 
skelet. Rapid váži len 800 kg a má motor vzadu na hnanej náprave, 
čo je veľkou výhodou v šprintérskej súťaži. Inak je to sériové auto, 
má ŠPZ a Attila Koczkás na ňom jazdí na súťaže. Napriek úspechom 
má senecký pretekár len minimálnu sponzorskú pomoc. Tento rok sa 
nezúčastnil slovenského šampionátu, pretože stúpli náklady spojené 
so súťažením. Prihlásil sa do šampionátu Maďarska, kde sa zúčastnil 
štyroch pretekov zo šiestich, ktoré aj vyhral a stal sa tak celkovým 
víťazom. Tým získal právo na bezplatný štart v budúcej sezóne. Žiaľ, 
víťazstvá nie sú finančne dotované, naposledy k poháru získal 4 litre 
kvalitného motorového oleja. VCs 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 
zverejnil výsledky Majstrovstiev Slovenska pre 
rok 2013, podľa ktorých sa Majstrom Slovenska  
na super dlhých tratiach nad 700 km stal chovateľ  
zo Senca Štefan Podmanický. O kvalite jeho ho-
lubov svedčí skutočnosť, že kvalifikačný limit pre 
účasť v týchto majstrovstvách splnilo sedem jeho 
holubov. Chovatelia nasádzujú poštové holuby  
na preteky v Senci. Klietky s holubmi sa prevezú  
na miesto štartu preteku, kde je naraz vypustených 
niekoľko tisíc a v rámci národných pretekov Sloven-
ska i niekoľko desať tisíc holubov, ktoré letia najkrat-
šou cestou na svoje holubníky. Nasádzovanie holu-
bov na preteky a konštatovanie doletov sa vykonáva 
snímacími zariadeniami a čipmi, ktoré majú holuby 
na nohe. Výsledky sú spracované podľa rýchlostí 
doletov a sú dostupné na internetovej stránke www.
postoveholuby.sk.
Výbor ZO Senec i touto cestou gratuluje Štefanovi 
Podmanickému a ďalším víťazom a do pretekovej 
sezóny 2014 praje všetkým svojím členom dobré 
zdravie, veľa chovateľských a pretekových úspe-
chov a Letu zdar. Zároveň ďakujeme Mestu Senec 
za pridelený príspevok, ktorý nám veľmi pomohol 
pri našej pretekovej činnosti. Výbor ZO Senec

Senecké holuby sú najrýchlejšie

19SENČAN  december 2013 ŠPORT

ZAROB si  
s e-Netom 

Je to ľahké ! Stačí, ak poznáš niekoho, kto 
nemá služby e-Net-u, alebo má napríklad 
iba jednu zo služieb a mohol  by mať záujem 
aj o ďalšiu, Presvedč ho a odporuč mu 
naše služby a my Ti vyplatíme odmenu  
vo výške jeho mesačnej platby. Stačí, keď pri 
podpise zmluvy uvedie, že službu si objednal  
na Tvoje odporučenie.

Našou najnovšou aktualitou je  možnosť 
internetové služby e-Net-u otestovať  
na mesiac nielen bezplatne, ale aj bez 
záväzku ich ďalej odoberať. To znamená, že 
si záujemca môže  vyskúšať a v praxi overiť,  
že služby e-Net-u sú naozaj  skvelé a skutočne 
dosahujú reálne propagované  parametre. 

A keď mu navyše oznámiš, že internet  
s rýchlosťou sťahovania až 60Mbps stojí 
iba 20,85 € mesačne, cesta k Tvojej odmene 
bude ešte jednoduchšia.

Počet odporúčaní nie je limitovaný, takže 
jedna osoba môže odporučiť  naše služby 
prakticky neobmedzenému počtu osôb  
a získať tak odmenu v nelimitovanej 
výške. Podmienkou  vyplatenia odmeny je, 
aby nový klient platil za služby 3 mesiace  
riadne a včas. 

HOTOVOSŤ !

Viac informácií na www.e-net.sk
Kampaň je platná do 1.1.2014.
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Plavci PK Piccard Senec majú bo-
hatú zbierku plaveckých úspechov. 
V novembri na Majstrovstvách 
Bratislavského kraja v kategórii C 
reprezentoval mesto Senec Svä-
toslav Bollo. V disciplíne 50m voľ-
ný spôsob obsadil 8. miesto z 35 
pretekárov, v 50m prsia bol štvrtý  
z 24 pretekárov a v disciplí-
ne 100m prsia získal striebro.  
Plaveckých pretekov „Pla-
vecké nádeje kategória 4.-8.
rokov“ sa zúčastnili deti  
z PK PICCARD SENEC Ivana Mar-
tišovičová, Alicka Szarázová, Ri-
chard Schwartz, Oliver Hladík, Ma-
tej Liga, Patrik Paulen, Nicol Kyp-
rová a Terezka Pösová. Najlepšie 
výkony podala Alicka Szárazová - 
na 25m prsia si vyplávala 7. miesto 
z 23 pretekárok a na 25m motýlik 
6. miesto spomedzi 14 pretekárok. 

Richard Schwartz bol šiesty zo 72 
pretekárov na 25m voľný spôsob, 
na 25m motýlik získal 9. miesto  
z 15 pretekárov. Ivana Martišovi-
čová na 25m motýlik sa umiestnila  
na 7. mieste zo 14 pretekárok  
a získala striebornú medailu  
na 25m voľný spôsob zo 62 pre-
tekárok. Na plaveckých nádejach  
v kategórii 4.- 6. rokov súťažili Klári-
ka Meszárosová, Samko Klčo, Me-
tod Sninčák, Tímea Schwartzová  
a Tatianka Bollová. Aj v tejto ka-
tegórii sme získali medaily: Me-
tod Sninčák za 3. miesto na 
25m prsia, Tímea Schwartzová 
2. miesto 25m motýlik. Trénerka 
Hofericová všetkých prvýkrát zú-
častnených plavcov pochválila  
za zvládnutie plaveckých pretekov 
a aj všetkých ostatných za výkony 
a umiestnenia, ktoré dosiahli. MO

Senecká hádzaná má dobré meno, skvelé hráčky a šikovnú prípravku

František Gábriš, predseda športového 
klubu Piccard Senec, nemá rád siahodl-
hé slovné hodnotenia výsledkov. Stačí, 
že v Senci patrí hádzaná medzi tradične 
úspešné športy, za čo treba každý rok 
tvrdo zabojovať. Tohtoročná bilancia je 
nasledovná: Ženské družstvo bez le-
gionárok vo WHIL /Women’s Handball 
International League/ sa nachádza na 
ôsmom mieste tabuľky so štyrmi bod-
mi. Najúspešnejšou hráčkou družstva je 
Dominika Kodajová, ktorá je druhou naj-
lepšou strelkyňou vo WHIL. Potvrdzuje 
to aj rozhodnutie trénera reprezentácie 

hádzanárok Slovenska Dušana Poloza, 
ktorý urobil zmenu v kádri pred najbližším 
zrazom. Do pôvodného výberu nebude 
môcť nastúpiť spojka francúzskeho Cer-
cle Dijon Bourgogne Martina Školková, 
namiesto nej dostala pozvánku Dominika 
Kodajová z Piccard Senec. Ženy, v drvi-
vej väčšine odchovankyne Piccardu, mali 
pekné výsledky aj v plážovej hádzanej. 
Boli tretie na Majstrovstvách SR, pričom 
zvíťazili na HUMMEL Slovakia tour, zís-
kali tretie miesto vo Švajčiarsku a v Mod-
re a skončili na štvrtej priečke v Poľsku  
a v Bratislave. Dorastenky sú zatiaľ bez 

víťazstva. Žiaľ, s určitou nadsázkou je 
možné povedať, že majú viacej „maró-
dov“ na zápasoch ako zdravých. V tejto 
sezóne ešte nehrali v kompletnej zostave. 
Výkon mladších aj starších žiakov stagnu-
je, súčasný stav sa vyznačuje niekoľkými 
zbytočne prehratými zápasmi. Musia sa  
z toho čo najskôr dostať v rámci prípravy 
na otvorené majstrovstvá SR nasledujú-
cej sezóny. Najmladší z prípravky robia  
v tejto sezóne najväčšiu radosť klubu. Zví-
ťazili v MHIL /Mini Handball Inter Liga/, ob-
sadili tretie miesto v Zlíne a dosahujú pek-
né výsledky aj v krajských súťažiach. VCs 

Plavci PK Piccard Senec sa nezastavia, bojujú a vyhrávajú


