Ľadové medvede odštartovali športový rok

Ročník 24

február 2014

Na sviatok Troch kráľov sa ľadové medvede už po šestnásty raz prišli okúpať na Slnečné jazerá. Krásne počasie
prilákalo davy divákov a umožnilo otužilcom kúpať sa 22 minút. Viac na 19. strane.

V čísle...
Mesto Senec má nového hlavného
kontrolóra. Na zasadnutí MsZ 23. januára ho poslanci zvolili spomedzi 8
kandidátov.
Viac na 2. strane...
V Senci je už namontované nové ekologické LED osvetlenie, ktoré mestu
pomôže ušetriť značné finančné prostriedky. Prinášame dve fotografie na
porovnanie bývalej a súčasnej atmosféry v meste.
Viac na 4. strane...

Prinášame harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2014.
Viac na 8. strane...
Kúsok od Senca, v Hrubej Borši, sa
nachádza jediné stredisko na Slovensku, kde sa vyučuje, trénuje a hrá konské pólo.
Viac na 18. strane...
ŠK SFM na svojej členskej schôdzi bilancoval a predstavil Jedenástku roka.
Viac na 20. strane...

Senec má 17 615 obyvateľov
Počet obyvateľov Senca rastie. Podľa evidencie obyvateľstva v uplynulom roku ubudlo 514
obyvateľov odhlásením a úmrtím. 385 ľudí sa
z trvalého bydliska v Senci odhlásilo a 129 Senčanov zomrelo. Počet Senčanov však narástol
prihlásením a narodením celkovo o 722 ľudí.
V rámci prírastku sú vo väčšine prihlásení, je
ich 510 a ako nových najmenších Senčanov
sme na svete privítali 212 novorodencov.
K 1. januáru 2014 má teda Senec 17.615 obyvateľov.
Prvým dieťatkom, Senčanom, ktorý sa narodil
v roku 2014, je Samuel Felšöci. Zdroj: MsÚ
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Pozývame vás na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
20.2.2014 o 9.00 v reštaurácii Nostalgia.
Zasadnutie je možné sledovať online
na www.zastupitelstvo.sk

Hlavným kontrolórom sa stal Ing. Ján Winkler
Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, prvom
v roku 2014, poslanci rozhodli o prevode správy majetku
Mesta Senec - prístavbe dvoch
tried Materskej školy na Kysuckej ulici č.9.
Najdôležitejším bodom však
bola voľba hlavného kontrolóra mesta Senec. Poslanci
si vypočuli osem kandidátov.
Volebná komisia v zložení Mgr.
Maroš Ožvald, Mgr. František
Podolský a Mgr. Rudolf Galambos dohliadala na priebeh voľby. Otázky kandidátom kládol
najmä poslanec Maroš Ožvald.
V tajnom hlasovaní bol
za hlavného kontrolóra zvolený Ing. Ján Winkler a poslanci
následne určili aj jeho plat.
Od januára vstúpilo do platnosti rozhodnutie Mestského
zastupiteľstva vysielať zasadnutia naživo na internete a financovať ich realizáciu z mestského rozpočtu. Každý tak
môže rokovania MsZ sledovať
na www.zastupitelstvo.sk.

V bode rôzne sa diskutovalo
najmä o novom LED verejnom
osvetlení. Poslanec Gabriel
Agárdy požiadal o doplnenie
svetelných bodov na Hollého
ulici, poslankyňa Jana Turanská sa zasa pýtala na osvetlenie Slnečných jazier. Poslanec Zdenek Černay vyjadril
potrebu rozšírenia platených
parkovísk, aby bolo možné
za minimálny poplatok pohodlne zaparkovať v centre mesta.
Upozornil tiež, že bude nutné
viac kontrolovať platenie parkovného. Primátor Karol Kvál
informoval, že od februára
nastúpi nový zamestnanec
Správy cestovného ruchu,
ktorý bude kontrolovať platenie, ale postará sa aj o čistotu
platených parkovísk. Viacerí
poslanci sa tiež zhodli na tom,
aby sme vás v Mestských novinách Senčan ešte viac informovali o separovaní odpadu
a tak prispeli k čistote, šetreniu
životného prostredia a dobrému menu nášho mesta. MO

Otázka
pre primátora
Ak chcete položiť otázku primátorovi mesta Senec Ing.
Karolovi Kválovi, napíšte nám
na sencan@senec.sk.

Aké sú priority mesta Senec v roku 2014?
Mesto musí v roku 2014 riešiť nedostatok miest v materských školách - 102 detí nemohlo od septembra nastúpiť do MŠ z kapacitných dôvodov - a urobiť aj kroky
pre to, aby podobný problém nenastal v základných
školách. V roku 2014 mesto plánuje prestavať bývalú
chatu Ministerstva hospodárstva na materskú školu
a čaká na schválenie projektu, v ktorom sa má nadstaviť Materskú školu Košická. Plánuje sa aj nadstavba
Základnej školy na Mlynskej ulici.
Prečo dostanú športovci v dotáciách menej peňazí?
V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa ukázalo, že požiadavky na výdavky mesta prevyšovali jeho príjmy. Mesto
zo zákona musí najmä vykonávať funkcie ako prevádzkovať školy, verejné osvetlenie a pod. Jedným zo spôsobov vytvorenia vyrovnaného rozpočtu je aj zníženie
dotácií.
Mesto aj v tomto roku dotáciami podporí šport, a nemalou sumou. Rozdelenie dotácií navrhne Komisia športu
a definitívne o rozdelení dotácií bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo. Je však dôležité vyriešiť súčasný nedostatok miest v škôlkach a predísť podobnému problému v základných školách. Kvôli tomuto problému sa
odsúva napríklad aj projekt Mestského domu. Nemusia
sa teda uskromniť len športové kluby/tímy, ale aj mesto
ako celok.

Historický Senec

„Na takú studenú a tuhú zimu, ako bola v roku 1962/63 sa občania nepamätali. Zem bola zamrznutá do hĺbky
80cm. Tuhá zima bola až do polovice marca.“ – píše sa vo fotoalbume bývalého Osvetového strediska mesta
Senec. Prvú polovicu tohtoročnej zimy, žiaľ, najlepšie charakterizuje „snehuliak“ z blata.

SENČAN február 2014

SPEKTRUM/INZERCIA

3

V roku 2014 nás čaká trojo volieb
Začal sa nový rok 2014. Na jeho konci, keď budeme bilancovať, mu možno
budeme vedieť dať veľa zaujímavých
prívlastkov. Už teraz však vieme, že jeden
prívlastok bude určite platiť - volebný.
Už rok 2013 bol plný billboardov, plagátov, článkov v novinách a správ v masmédiách, ktoré sa týkali volieb. Predovšetkým župných volieb, ktoré máme už
od novembra za sebou. Už v minulom
roku sa však začala kampaň na tie najbližšie voľby - prezidentské.
Predseda parlamentu odobril nominácie všetkých prihlásených kandidátov
a preto si 15. marca budeme vyberať spomedzi rekordného počtu - 15 kandidátov
(v roku 2009 sme mali sedem, v roku
2004 dvanásť a v roku 1999 desať kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky). V prvom kole volieb sa budú o
naše hlasy uchádzať: Peter Osuský, Robert Fico, Pavol Hrušovský, Jozef Behýľ,
Andrej Kiska, Ján Čarnogurský, Milan
Kňažko, Radoslav Procházka, Gyula Bárdos, Viliam Fischer, Milan Melník, Jozef

Šimko, Ján Jurišta, Helena Mezenská a
Stanislav Martinčko.
Ak sa nám v prvom kole nepodarí zhodnúť na víťazovi volieb, 29. marca sa budeme rozhodovať už len medzi dvoma
kandidátmi, ktorí v prvom kole získajú
najviac hlasov.
Onedlho na to, 24. mája, budeme mať
možnosť pristúpiť k volebným urnám
opäť. Už po tretíkrát
v histórii budeme
rozhodovať, kto nás
(aj tých, ktorí k voľbám neprídu) bude
zastupovať v Európskom parlamente. Tradične nízka
účasť v týchto voľbách (v roku 2009
- 19,64%) sa možno
zvýši, teda ak bude
dobré počasie. 
Do tretice všetko
dobré. V druhej
polovici novembra
Inzercia

zhodnotíme činnosť komunálnych zástupcov v Senci. Zvolíme primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí
budú v mene občanov rozhodovať o dianí v našom meste.
Do roku 2015 teda vstúpime s novým
vedením Prezidentského paláca, európskym parlamentom a vedením nášho
mesta.
MO
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Mesto vidíme v inom svetle
Inštalácia LED svietidiel bola ukončená 16. decembra 2013. Firma O.S.V.O.
Comp a.s. pripravuje slávnostné odovzdanie diela, ktoré si projekt zaslúži,
keďže sa jedná o komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia - dotýka
sa všetkých obyvateľov mesta. Rozsah
vykonaných prác ilustrujú nasledovné
údaje: vymenených je 1891 svietidiel,
bolo vytvorených takmer 100 nových
svetelných bodov, došlo k výmene 216
nevyhovujúcich stožiarov a 938 výložníkov. V rámci projektu boli nasvetlené
tri najrizikovejšie prechody pre chodcov v úseku od pošty po Námestie
1. mája. Napriek zvýšeniu počtu svietidiel sa očakáva ročná energetická
úspora v hodnote cca 100.000 eur
a návratnosť investície tak bude osem
rokov. Záruka na svietidlo bez elektronickej časti je 20 rokov a 10 rokov

záruky je na elektronickú časť, takže
najmenej 10 rokov budú riešené prípadné poruchy svietidiel bez nákladov
pre mesto, výmenným spôsobom.
Niektoré okrajové časti mesta ako Malý
Biel, Mlynský Klin a v centre mesta sídlisko Košická, neboli zahrnuté do projektu. Rekonštrukcia osvetlenia týchto
mestských častí bude v rámci nových
projektov. Najbližšie k realizácii je sídlisko Košická, kde sa výmena svietidiel
uskutoční v projekte financovanom
z eurofondov ako revitalizácia celého
okolia s vybudovaním detského ihriska.
Sú lokality, napríklad v blízkosti Kauflandu, ktoré developeri ešte neodovzdali do správy mesta, preto tam zatiaľ nebolo LED osvetlenie inštalované.
Očakávalo sa, že najviac problémov
bude v okolí Slnečných jazier, napriek
tomu aj tu boli všetky svietidlá nain-

Pred...

štalované. V lokalite Kosa je osvetlenie
s novými stĺpmi pripravené, ale chýba
káblový rozvod, (jedná sa o dlhý nový
úsek - cca 600 m s asfaltbetónovým
podkladom). Mesto rokuje so Západoslovenskou energetiku a inými dodávateľmi o účasti na financovaní výkopových prác.
Prvé skúsenosti s LED osvetlením sú
pozitívne. Mesto eviduje veľmi málo
negatívnych pripomienok. Zvýšila sa
bezpečnosť premávky, pretože LED
osvetlenie má vyššiu svietivosť, svieti
v bielom spektre a odkrýva tak doteraz
rizikové tmavé miesta. Vďaka LED technológii sa večerná pešia zóna natoľko
rozjasnila, že je vidno z jedného konca
na druhý. Vidíme naše mesto v inom
svetle.
Text: VCs
Foto: Solar Hvezdáreň Senec

Po...
Solar Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho

12.2.2014 o 18.00

Téma: Geokinematika Vysokých Tatier
Prednáša: Ing. Juraj Papčo, PhD.,
vedecký pracovník na Katedre geodetických základov
Svf STU v Bratislave. Venuje sa monitorovaniu deformácií
zemskej kôry pomocou geodetických meraní, globálnym
navigačným družicovým systémom, určovaniu tiažového
poľa Zeme a diaľkovému prieskumu Zeme.

Prepravná služba
Ste handicapovaní alebo dôchodca? Nemáte
sa ako dostať k lekárovi? Zavolajte si sociálny ta
xík: 02/20205 122 alebo 0901 757 333.

Splňte si povinnosť
Primomíname podnikateľom povinnosť nahlásiť
do 15. februára užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (plynový kotol, krb, pec, gril...).
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Riadková inzercia
• Predám novú liaheň na 50ks vajec, cena
85 euro. www.liahen.sk, tel.: 0907181800
• Auto-Spojky, rozvody, náhradné diely,
www.autowit.sk, tel.: 0907181800
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Uzávierka ďalšieho čísla
20. februára.
Informácie o cenách
inzercie na
www.senec.sk

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci
pozýva svojich členov na

tradičné fašiangové posedenie
Termín: 19. február (streda) o 16:00
miesto: SOŠ Kysucká 14 (Montostroj)
Večera a príjemná hudba je zabezpečená! Svoje stoly
môžete obohatiť vlastnými dobrotami. Do tomboly môžete
prispieť finančnými alebo vecnými darmi.
Termín prihlásenia v KD:
3., 4., 5. februára medzi 14 - 17:00,
kedy treba zaplatiť členský príspevok na rok 2014
v hodnote 3 eurá a vstupné na fašiangové posedenie
v hodnote 2 eurá. Nezabudnite si priniesť členské
legitimácie.

VN - JAZYKOVÉ KURZY
Anglický a nemecký jazyk pre dospelých
na ZŠ Tajovského Senec 2 hodiny týždenne
Poplatok za kurz: 60,- eur /38 hodín, na hod. 1,58 eura/
Zápis: 06. 02. 2014 od 16,00 do 18,00
na ZŠ Tajovského Senec
033/6411311 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Hľadáme riaditeľku do Materskej školy A. M. Szenciho
Mesto Senec vyhlasuje podľa § 4 ods. 1
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa
Materskej školy A. M. Szencziho,
Senec,
Szenczi Molnár Albert Óvoda
Szenc, Fándlyho 20, 903 01 Senec.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka a znalosť
maďarského jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi
treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 07. 02. 2014
do 14,00 hod. na adresu: Mestský
úrad v Senci, Mierové námestie č. 8,
903 01 Senec. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín
a miesto výberového konania oznámený písomne.

Čo so stromčekmi?
Mesto Senec sa už tradične stará
o odvoz „vyslúžilých“ vianočných
stromčekov. Prvý stromček sa pri
kontajneri v centre mesta objavil
už pred koncom roka, 29. decembra. Najväčší nápor vyložených
stromčekov sa začína po sviatku
Troch kráľov a vrcholí koncom januára, kedy sa stromčeka vzdávajú aj tie najvytrvalejšie rodiny.
Pracovníci Oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec obchádzajú kontajnery denne
s jedným traktorom a odvážajú
stromčeky na zberný dvor, kde
sa drvia na štiepky využiteľné ako
pokrývka do záhonov, alebo sa
dávajú do kompostu. Stromčeky
tak naplnili svoj vianočný osud
a zároveň poslúžia aj ďalej.
Karháme neznámeho predajcu,
ktorý sa zbavil cca 20 nepredaných stromčekov tak, že ich vyhodil pri Guláške (Hlboké jazero).
Mohol ich odviezť na zberný dvor,
kde by ich bezplatne prevzali
rovnako ako ostatné stromčeky.
VCs
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Sociálny sprievodca
v knižke
Na Mestskom úrade je k dispozícii Sociálny sprievodca
mesta Senec. Ide o brožúrku, ktorá obsahuje všetky
potrebné infomácie o sociálnych otázkach týkajúcich
sa Senca a jeho obyvateľov.
Brožúrku si senecké domácnosti nájdu v schránkach.
Môžu si ju však vyzdvihnúť aj
na Mestskom úrade.

Chodci už musia nosiť
reflexný odev aj v obci
Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávky,
v rámci ktorej je chodec idúci
po krajnici, či okraji vozovky
povinný používať reflexné
prvky, alebo bezpečnostný
reflexný odev v obci, avšak
za zníženej viditeľnosti. Teda
najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa
a v tuneli. Inak môže dostať
pokutu až do výšky 50 eur.
Podľa zákona je chodec povinný používať predovšetkým
chodník. Po chodníku sa
chodí vpravo. Viac na www.
senec.sk.
Zdroj: ORPZ v Senci

NÚCEM pomohol aj v
Senci
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
(NÚCEM) pomôže približne
400 základným a stredným
školám v SR skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov.
NÚCEM dodá počítače aj
do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý má
obmedzené možnosti čerpania pomoci z EÚ.
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským získala
v projekte 5 počítačov a Základná škola J. G. Tajovského
12 počítačov.
Mária Grebeňová-Laczová
PR manažérka národného
projektu

GAB objavuje rôznorodosť
Gymnázium Antona Bernoláka sa tento školský rok zapojila do medzinárodného projektu stredoeurópskych škôl ,,Ja
a iní: Objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne.”
Študenti a učitelia sa v rámci
partnerstva stretli v dňoch 9. 11. januára v Grazi so školami
z Rakúska (NMS. Dr Renner,
Graz) a Rumunska (Collegiul
National Pedagogic Constantin Bratescu, Constanta). Bolo
to prvé stretnutie študentov
a učiteľov, kde mali príležitosť
diskutovať o projekte a hlavne
prezentovať výsledky dotazníka, ktorý spoločne vypracovali
a následne vyhodnocovali.
Cieľom nášho projektu, ktorému sme dali názov ,,Flying

with different feathers” (Letíme na rôznych krídlach), bolo
nájsť rozdiely a podobnosť
v tom, ako študenti vnímajú
rozdielnosť a akceptujú tých,
ktorí sa od nás odlišujú.
V dňoch 11. - 13. januára nasledovala výmenná návšteva škôl, keď naše partnerské
školy prišli k nám do Senca.
Zúčastnili sa nášho kultúrneho programu, pripraveného
špeciálne pre túto príležitosť.
Naše pozvanie prijali aj predstavitelia mesta, ktorým sme
predstavili náš projekt a prácu
na ňom.
Mgr. Danka Knutová a
študentky Tatiana Labjaková,
Mária Maršalková
a Karin Zatkalíková

Chválime

Karháme

• všetkých Senčanov, ktorí
nezostali len pri dobrej zábave na Silvestra, ale na ďalší
deň po sebe upratali a začali
nový rok 2014 poriadkom.

• tých, ktorí oslávili Silvestra
zábavnou
pyrotechnikou,
ktorú nechali vybuchnúť
v smetiakoch a začali nový
rok odpadkami.

• majiteľov psov, ktorí aktívne využívajú kontajnery
na psie exkrementy.

• záhradkárov, ktorí nerešpektujú právne predpisy
a pália vo svojich záhradách
a v ich okolí odpad - konáre,
lístie a iný biologický rozložiteľný odpad zo záhrad
patrí na zberný dvor alebo
do kompostu.

• občanov, ktorí separujú svoj odpad a využívajú
farebne odlíšené nádoby
na papier, plasty, sklo a kovy.

ISTP – internetový sprievodca trhom práce
Celoslovenský
internetový systém ISTP pomáha pri
sprostredkovaní
zamestnania. Funguje formou inzercie
voľných pracovných miest
zo strany zamestnávateľov
a možnosti vyhľadávania
voľných pracovných miest
zo strany širokej verejnosti.
Prednosťou systému ISTP
je schopnosť prepojiť požiadavky zamestnávateľa s
osobnostnými predpokladmi
jednotlivcov, ktorí si hľadajú
zamestnanie.
Klient na stránke www.istp.sk
nájde ponuku voľných pracovných miest. Zároveň sa môže
zaregistrovať a vytvoriť svoj
osobný profil, ktorý je k dispo-

zícii zamestnávateľom.
Zamestnávatelia si vytvárajú
tiež vlastné konto, z ktorého
môžu inzerovať voľné pracovné miesta. Po zadaní inzerátu
im systém ISTP vygeneruje
najvhodnejších jednotlivcov,
ktorí si v systéme vytvorili
osobný profil a najviac spĺňajú požiadavky na inzerovanú
pracovnú pozíciu.
Registrácia osoby či zamestnávateľa ako aj samotné inzerovanie pracovných ponúk je
bezplatné, pritom v systéme
ISTP môže klient nájsť aj ďalšie informácie, ktoré sú užitočné pri hľadaní si zamestnania a orientácii na trhu práce.
Zdroj: BSK

Poznáme termíny
Seneckého leta
a karnevalu
Otvorenie letnej sezóny
na Slnečných jazerách - Senecké leto sa bude konať
14. júna 2014. Masky na Veľký letný karneval musíme
stihnúť vyrobiť do 27. júna
2014, kedy privítame prázdninové a dovolenkové obdobie pochodom cez mesto
na Slnečné jazerá vo veľkolepom karnevalovom sprievode.

Kôň v šachte
20. januára ráno približne
o 09.35 zachránili seneckí
hasiči koňa, ktorý spadol
do šachty krátko pred ôsmou
hodinou na Diaľničnej ulici
v Senci. Vytiahli ho pomocou
hydraulickej ruky a následne
odovzdali do veterinárnej
starostlivosti. Našťastie kôň
nemal vážnejšie poranenia.
Zdroj: TASR.

Osobitné kontroly
na cestách
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
informuje o osobitných kontrolách na cestách Bratislavského kraja. Vodiči sa môžu
pripraviť na to, že možno
nebudú zastavení priamo
na ceste pri porušení zákona, ale rozhodnutie o uložení sankcie im príde domov.
Zdroj: KR PZ v Bratislave

Od februára sa spustia
elektronické schránky

Od 1.2. budú územné samosprávy prevádzkovať Elektronické schránky na portáli Slovensko.sk (Ústredný
portál verejnej správy). Podmienkou používania Schránky je elektronická identifikačná karta (eID - „elektronický
občiansky preukaz“) s možnosťou aktivácie zaručeného
podpisu, ktoré orgány MV
SR vydávajú od 1. januára
2014.
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V seneckých uliciach môžeme stretnúť vĺčatá
Už 4. rok v Senci funguje 131. zbor skautov. Len od septembra sme toho zažili
neúrekom.
Okrem každotýždňovej družinovky mávame aj oddielovky. Slnečné septembrové počasie sme využili pri výstupe na
Záruby (najvyšší vrch Malých Karpát) - po
stopách Leonarda da Vinci. Uživili by sme
sa aj ako vegetariáni (hľadali sme bezmäsitú obživu), stavitelia mostov, poniektorí
sa z pravákov zmenili na ľavákov (písali aj atramentom
a brkom), zo všetkých sa stali ornitológovia (už vieme aké
hniezda, a kde si ich vtáci
stavajú). A to všetko vďaka
tvorbe jedného renesančného génia, našej Kory (zborovej vedúcej) a témy znalých
mamičiek. Na októbrovej
šarkaniáde zase niektorí nelenili a ukázali, akí vedia byť
tvoriví. Šarkany sa ukázali
v plnej kráse, farbe, s vlniacimi sa chvostami... Hoci vlastnoručne vyrobené šarkany

odmietali vzlietnuť, každý mohol vyhrať,
napr. v kategórii najrýchlejšie padajúci
šarkan.
V novembri sme si pripomenuli 100-ročnicu slovenského skautingu pri „storočnicovej“ hre okolo Strieborného jazera.
Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité míľniky
v histórii skautingu na Slovensku a zaujímavosti o našej šikovnosti, zručnosti,
rýchlosti a tímovom duchu.

Okrem toho nás čakal veľmi perný
december. Pretože skaut nezabúda
na druhých, osamelých, malých i starých,
navštívili sme Dom seniorov a pripomenuli im svojimi scénkami, piesňami, hrou
na hudobných nástrojoch, že sa blížia
vianočné sviatky plné pokoja, porozumenia. Obyvatelia „Domu“ nás odmenili potleskom a vlastnoručne urobenými darčekmi, nevedeli sa dočkať, kedy prídeme
opäť. Prišli sme! A nie naprázdno.
Priniesli sme betlehemské svetlo, dobrú náladu a koledy. Betlehemské svetlo sme odovzdali aj
veriacim v Kostole sv. Mikuláša
v Senci a sv. Vojtecha v Blatnom.
Aby toho nebolo málo, skautky
z družiny Zmrzliny zahrali vlastné
divadielko O zlatej rybke na stretnutí so sv. Mikulášom v materskom
centre Senecké slniečko. Herecký talent potvrdili aj pri jasličkovej
pobožnosti 25.12. v Blatnom. Každoročne sa pripájajú aj pri koledovaní Dobrej noviny. Tak čo, stretli
ste už vĺča? Ľubica Tringelová

Inzercia

Výpredaje vrcholia!

FAMILIÁDA
–
–
2014

Rodinné zimné hry
každú sobotu od 8. do 22. 2.
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- PONDELOK:
L

mesiac
deň vývozu
Kysucká
Záhradnícka 6,13,20,27
január
Nám.
A. Molnára
Ľ.Fullu
Zemplínska 3,10,17,24
február
Nám.
1.mája
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Letná
Žarnovova 3,10,17,24,31
marec
Oravská
Lichnerova
aprílŽelezničná 7,14,19,28
Pezinská
Liptovská
májŽitavská
5,12,19,26
Považská
Lyžiarsky výcvik
na ZŠ j. G. Tajovského
M.Urbana
jún
2,9,16,23,30
Zima Pribinova
Mierové
nám.
júl
7,14,21,28
Slnečné
jazerá
Tak ako každý rok, sme sa my, žia- biatlonistami. Ako oddych po náročNám.1.mája
Vznešené
štítyjazerá
v náručí
oblakov,
august
4,11,18,25
SEVER
Slnečné
ci siedmeho ročníka,
zúčastnili ly- nom tréningu sme navštívili múzeum
Novomeského
kde zima
vládne
pevnou rukou,
september
1,8,15,22,29
Štefánikova
žiarskeho kurzu.
Ráno nás pred v Brezne. Priblížilo nám históriu HoreKysucká
Záhradnícka
kde rána
mrazivé,
október
Tajovského
školou čakali 6,13,20,27
dva autobusy, ktoré hronia. Ako rozlúčku so svahom sme
Ľ.Fullu
Zemplínska 3,10,17,24
november
Turecká
a večery
chladné,
nás zaviezli do Hronca. Prvý pohľad mali súťaž v slalome a následne karLetná
Žarnovova 1,8,15,22,29
december
Železničná
kde vločky
padajú z neba ladne,
naŽelezničná
chatu nás veľmi neohromil. Prírod- neval na lyžiach. Ako odmenu si pre
Lichnerovanežné obrazy
Žitavská
tam mráz
uvoľňuje
ný
sneh síce nebol, ale k dispozícii nás pripravila pani riaditeľka praktické
IV.
ZVOZOVÝ
OKRUH
ŠTVRTOK:
Liptovská
Žitavská
na oknách,
delo. Počas
TYP NÁDOBY: 110 L, 120 L, 240 L, bolo
1 100snežné
L - RODINNÉ
DOMYsiedmich ceny. V predvečer nášho odchodu sa
M.Urbana
jazerách,
dní sa nám venovalo sedem inštruk- uskutočnila diskotéka. Týždeň rýchlo
Ulice: nám.
Mierové
tam vločkyA.majú
piesne na perách.
Dubčeka
Nám.
A. Molnára
torov,
pani
zdravotníčka a pani riadi- prešiel, ostanú nám krásne spomienNám.1.mája
A z tejto scenérie
A. Hlinkuna duši zamrazí,
Nitrianska
teľka.
Na úvod nás inštruktori zaradili ky a pre mnohých z nás aj nový šport
Novomeského
tam krutí vojaci
studenej zimy
mesiac
deňza
vývozu
Agátová
doOrechová
šiestich skupín. Okrem lyžovania do
života. Ďakujeme
všetky sied- UTOROK:
skladajú
svoje
ľadové
rýmy.
januártriedy.
2,9,16,23,30
Boldocká
naPivničná
nás každý večer čakal zaujímavý macké
L
február
Brezová
Poľná Mali deň
mesiac
program.
smevývozu
aj rôzne besedy:
Sofia Hrabinská,6,13,20,27
Soňa Štábelová,
Michaela Matlohovájanuárbesedu
marec
Dlhá
Pri Štifte
7,14,21,28
s hasičom, lesníkom a dvomi
Ema Medovarská,6,13,20,27
Viktória Kissová
apríl
3,10,17,24
Dolná
IV.
ZVOZOVÝ OKRUH - ŠTVRTOK:
február Robotnícka 4,11,18,25,



máj
1,8,15,22,29
Dúhová
Rosná
TYP
NÁDOBY: 110 L, 120 L, 240
L, 1 100
L - RODINNÉ
DOMY
marec
4,11,18,25
jún
5,12,19,26
F. Kráľa
Ružová
Ulice:
apríl
1,8,15,22,29
júl
3,10,17,24,31
Farské
námestie
Rybárska
A.
Dubčeka
Nám.
A. Molnára
máj
6,13,20,27
august
7,14,21,28
Fučíkova
Sereďská
A.
Hlinku
Nitrianska
jún
3,10,17,24
I. zvozový okruh
- pondelok:
III.
zvozový
okruh - streda:
september
4,11,18,25
Hečkova
Slnečná
mesiac
deň
vývozu
Agátová
Orechová
júl
1,8,15,22,29
Typ nádoby:Boldocká
1 100 litrov
Typ nádoby:
110 litrov, 120 litrov, 240
október
Horná
Šamorínska
január
2,9,16,23,30
august Pivničná
5,12,19,26
Ulice: Bernolákova,
Bratislavská, Gaga- litrov,
1 100
litrov - rodinné
domy
november
J.Csermáka
Štefánikova
február
6,13,20,27
Brezová
Poľná
september
2,9,16,23,30
rinova, Hollého,
Hurbanova,
J.
G.
TajovUlice:
A.
Sládkoviča,
B.
Bartóka,
Banidecember
4,11,18,25
J.Farkasa
Tehelná
marec
6,13,20,27
Dlhá
október Pri Štifte
7,14,21,28
ského, Jánošíkova,
Jesenského, Kollá- čova,
Bernolákova,
J.Murgaša
Turnianska Bratislavská,
UNÁLNYCH
ODPADOV
apríl
3,10,17,24
Dolná
Robotnícka
november
4,11,18,25 E. B.
Jarná
Vinohradnícka
rova, Košická,
Krátka, Kysucká, Mierové Lukáča,
Fándlyho,
Gagarinova,
máj
1,8,15,22,29
Dúhová
Rosná
december
2,9,16,23,30Hollého,
EC
Jasná
Vodná Chalúpkova, Inovecká,
námestie, Mlynská,
jún
5,12,19,26
F.
Kráľa Nám. A. Molnára, Hviezdoslavova,
Ružová
Jesenná
Vrbenského
júl
3,10,17,24,31
Farské
námestie
Rybárska
Nám. 1. mája,
Oravská,
Pezinská, Považ- J. Smreka,
Jánošíkova, Jesenského, KaKvetná
Zimná
august
7,14,21,28
Fučíkova
Sereďská
ská, Pribinova,
Slnečné jazerá, Štefáni- linčiakova,
Kollárova, Oravská, Pezinská,
Lipová Turecká, Železničná, Poľná, Považská,
Železničná
september
4,11,18,25
Hečkova
Slnečná
kova, Tajovského,
Pri Striebornom jazere,
Lúčna
október
2,9,16,23,30
Horná
Šamorínska
H - STREDA:
Žitavská
Priemyselná,
SNP, Slnečné jazerá, SokolMesačná
november
6,13,20,27
ŠtefánikovaŠafárikova, Šamorín120 L, 240 L, 1 100J.Csermáka
L - RODINNÉ DOMY
ská, Svätoplukova,
Mlynská deň vývozu
december
4,11,18,25
Tehelná
mesiac J.Farkasa
ska, Školská,
Športová, Štúrova, TrnavMlynský klin
J.Murgaša
Turnianska
január
6,13,20,27
Oravská
ská, Turecká
Moyzesova
Jarná
Vinohradnícka
február
3,10,17,24
Pezinská
V. zvozový okruh - piatok:
Muškátová
Jasná
Vodná
marec
3,10,17,24,31
mesiac
deň vývozu
Poľná
Typ nádoby: 1 100 litrov
Jesenná 7,14,19,28
Vrbenského 8,15,22,29
aprílPovažská
január
Ulice: Diaľničná, Gagarinova, Hollého,
Kvetná 5,12,19,26
Zimná
májPri strieborn.
február
5,12,19,26
Jaz.
Inovecká, Jánošíkova, Jesenského, KolLipová 2,9,16,23,30
Železničná 5,12,19,26
júnPriemyselná
marec
lárova, Kysucká, Poľná, Považská, Slnečjúl SNPLúčna
7,14,21,28
apríl
2,9,16,23,30
né jazerá, Slnečné jazerá SEVER, StreiV.
ZVOZOVÝ
OKRUH
PIATOK:
Mesačná
august
4,11,18,25
máj
7,14,21,28
Slnečné jazerá
borné jazero, Šamorínska, Zemplínska,
TYP NÁDOBY:
1 100 L
Mlynská
september
1,8,15,22,29
jún
4,11,18,25
Sokolská
Železničná, Žitavská
Ulice:
Mlynský
klin
október
júl
2,9,16,23,30
Svätoplukova6,13,20,27
Dialničná 3,10,17,24
Moyzesova
november
august
6,13,20,27
Šafárikova
mesiac
deň vývozu
Gagarinova
Muškátová
1,8,15,22,29
december
3,10,17,24
september
Šamorínska
január
3,10,17,24,31
Hollého
1,8,15,22,29
október
Školská
7,14,21,28
február
Inovecká
II. zvozový
okruh
- utorok:
5,12,19,26
november
Športová
7,14,21,28
marec
Jánošíkova
Typ nádoby:
1 100 litrov
3,10,17,24,31
december
Štúrova
4,11,18,25
apríl
Jesenského
Ulice: Čerešňová,
Diaľničná, DobšinskéTrnavská
IV. zvozový okruh - štvrtok:
2,9,16,23,30
máj
Kollárova
V.
ZVOZOVÝ
OKRUH
PIATOK:
á
ho, Gaštanová, Hany Zelinovej, Horný
Typ nádoby: 110 litrov, 120 litrov, 240
6,13,20,27
jún
Kysucká
NÁDOBY:
1 100
Dvor, KarolaTYP
Šišku,
Pri Búroši,
SvätýL Marlitrov, 1 100 litrov - rodinné domy
júl
4,11,18,25
Poľná
Ulice:
tin, Šípková, Trnková, Višňová
Ulice: A. Dubčeka, A. Hlinku, Agátová,
august
1,8,15,22,29
Považská
Dialničná
september
5,12,19,26
Slnečné jazerá
Boldocká, Brezová, Dlhá, Dolná, Dúhová,
mesiac
deň
vývozu
mesiac Gagarinova
deň vývozu
október
3,10,17,24,31
SEVER
Slnečné jazerá
F. Kráľa, Farské námestie, Fučíkova, Hečjanuár
Hollého
január
7,14,21,28
november
Strieb. jazero
7,14,21,28
február
Inovecká
kova, Horná, J. Csermáka, J. Farkasa, J.
február
4,11,18,25,
december
5,12,19,26
Šamorínska
7,14,21,28
marec
Jánošíkova
marec
4,11,18,25
Murgaša, Jarná, Jasná, Jesenná, Kvetná,
Zemplínska
4,11,18,25
apríl
Jesenského
apríl
1,8,15,22,29
Lipová, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Mlyn- Nezabudnite, že počas celého roka môŽelezničná6,13,20,27
2,9,16,23,30
máj
Kollárova
máj
ský Klin, Moyzesova, Muškátová, Nám. žete triediť
odpad. Po 6,13,20,27
meste sú rozmiestŽitavská 3,10,17,24
Kysucká
jún
A. Molnára, Nitrianska, Orechová, Pivnič- nené jún
kontajnery
na
šatstvo,
sklo, PET
4,11,18,25
Poľná
júl
1,8,15,22,29
ná, Poľná, Pri Štifte, Robotnícka, Rosná, fľaše, júl
papier a kovy. 1,8,15,22,29
august
Považská 5,12,19,26
august
Ružová, Rybárska, Sereďská, Slnečná, Celý rok tiež funguje Zberný dvor, kam
september
5,12,19,26
september Slnečné jazerá
2,9,16,23,30
Šamorínska, Štefánikova, Tehelná, Tur- patrí
objemný odpad,
drobné stavebné
október
3,10,17,24,31
SEVER
Slnečné jazerá
október
7,14,21,28
nianska, Vinohradnícka, Vodná, Vrben- odpady,
november
7,14,21,28
bioodpad, plasty,
žiarivky a jedlé
november Strieb. jazero
4,11,18,25
ského, Zimná, Železničná
december
5,12,19,26
december Šamorínska
2,9,16,23,30
oleje.
Zemplínska
Železničná
Žitavská
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V Tureckom dome sa zišiel medzinárodný tím projektu V4 „Dejiny susedov“
Učitelia, metodici a historici z krajín Višegrádskej štvorky sa zišli 10. a 11. januára v Mestskom múzeu v Senci
na pracovnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu V4 „Dejiny susedov“ pod záštitou českého občianskeho
združenia PANT.
Členmi slovenskej delegácie boli: vedecký pracovník Miroslav Michela, učiteľka dejepisu Beáta Barlová a novinár
Árpád Korpás v úlohe prekladateľa. Vedúci Mestského múzea v Senci Gábor
Strešňák sa zúčastnil dvojdňovej pracovnej schôdze jednak v roli hostiteľa,
ale aj v roli odborníka, ktorý sa zapájal
do diskusií k prebiehajúcej tvorbe súboru moderných metodických materiálov
k dejinám štátov Višegrádskej štvorky
v 20. storočí.
Slovo PANT, ako sme sa dozvedeli
od Petra Páneka, zakladateľa a predsedu PANT-u, nie je akronymom, je to
české slovo, čo v slovenčine znamená
pánt. PANT je teda občianske združenie,
ktoré pomáha „otvárať dvere“ do histórie 20. storočia. Počas svojej päťročnej
existencie sa združeniu podarilo vybudovať vysoké renomé v Českej republike
a v Strednej Európe. Vlajkovou loďou
PANT-u je portál www.moderni-dejiny.
cz, ktorý je vzdelávacím portálom učiteľov, študentov a žiakov špecializovaným
na dejiny 20. storočia. PANT spolupracuje v rámci Európy s historikmi
z univerzít aj akadémií vied, ktorí považujú jeho portál za prostredie, kde ich
príspevky sú zmysluplne využívané, čo

dokazuje aj skutočnosť, že tento odborný portál zaznamenáva okolo 1500
návštev denne. Grant od Višegrádskeho fondu umožnil, aby sa portál rozšíril o slovenskú, poľskú a maďarskú
jazykovú mutáciu. Ako uviedol Petr
Pánek, projekt „Dejiny susedov“ dáva
priestor pre uchopenie moderných de-

jín Strednej Európy metódou takzvaných cezhraničných pohľadov. Sú to
pohľady na vývoj štátov, či už na ich
vnútorný vývoj, alebo na vývoj ich vzťahov pohľadom toho druhého. Je dôležité poznať názor druhého na to, čo sa
stalo, ako aj to, prečo má taký názor.
VCs

Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica v Senci
vás pozýva na putovnú výstavu Múzea školstva a pedagogiky

Spisovatelia v školských laviciach.
Výstavu si môžete pozrieť od 13.1.2014. do 26.2.2014
v priestoroch Mestskej knižnice v oddelení pre deti

Mnohí sú už maturitnými otázkami... Mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali... Spisovatelia T. Janovic, L. Ballek, E.
Farkašová, O. Feldeková, J. Banáš, D. Kapitáňová, D. Hevier, E. Borušovičová, P. Rankov, M. Hvorecký, P. Nagyová Džerengová, G. Murín boli tí, ktorí prijali pozvanie k rozhovoru na tému Ako si spomínate na svoju školu - na obľúbených
i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej či strednej, na smelé
či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.
Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií - vnímali
a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto
ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí
za to pristaviť sa pri každom z nich... Možno v ich výpovediach nájdete i niečo z vlastných školských spomienok.
Súčasťou výstavy je i audiovizuálny záznam s autentickými
výpoveďami jej protagonistov.
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na február v Kine Mier
Začiatok filmových predstavení
o 18:00. Piatky môžu byť aj o
20:00. Nedeľné detské filmové
predstavenia o 15:30.
Premietame digitálne 2D a 3D.
Čaká Vás výborný obraz, digitálny zvuk DOLBY SURROUND
7.1. Tešíme sa na Vašu návštevu!
1.2. sobota - nedeľa
JACK RYAN: V UTAJENÍ
Jack Ryan právom patrí do elitnej ligy tajných agentov, ktorí
majú v náplni práce zachraňovať svet, aj keď nie je lámač ženských sŕdc ako James Bond.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
3.pondelok
VEĽKÁ NÁDHERA
Magická a čistá krása sa skrýva
až pod povrchom. Komediálna
dráma o hľadaní zmyslu existencie a zmierení sa s večne
plynúcim časom a starnúcim
telom. Nominácie na Oscara.
Tal./Franc. MP 15 142 min.
Vstupné: 3,50 Eur
4.utorok
JA, FRANKESTEIN 3D
Akčný fantasy film podľa komi-

xovej predlohy. USA MP 92 min.
Vstupné: 5,50 Eur
6. štvrtok o 18:00
a 7. piatok o 20:00
ROBOCOP
Napol človek, napol stroj. Dokonalý výtvor proti kriminálnym
živlom. Akčný sci-fi film.
USA MP 121 min.
Vstupné: 4,00 Eur
7. piatok o 18:00
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Disneyho animovaná komédia
o ľadovej krajine s hrejivým srdcom. Originálne spracovanie
klasickej rozprávky. USA MP
dabing, Vstupné: 4,00 Eur
8. 9. sobota – nedeľa
ZACHRÁŇTE PÁNA BANKSA
Kde jej kniha končí, začína ich
príbeh. Životopisný film. Nominácie na Oscara. Hrajú: Emma
Thompson, Tom Hanks a ďalší.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
10. pondelok
FRAJERI VO VEGAS
Komédia o štyroch starých priateľoch, ktorí sa rozhodnú unik-

núť starnutiu a dôchodku a zorganizovať rozlúčkovú staromládeneckú party v Las Vegas...
Hrajú: Michael Douglas, Robert
De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline a ďalší. USA MP 104
min. Vstupné: 4,00 Eur
11. utorok o 19:00
NYMFOMANKA I
Odvážny a poetický príbeh
cesty jednej ženy od narodenia
až do 50-ky, vyrozprávaný hlavnou postavou - nymfomankou
Joe. Dánsko MP 18 I.-časť.118
min. Vstupné: 3,50 Eur
13. štvrtok o 18:00
a 14. piatok o 20:00
ZIMNÝ PRÍBEH
Príbeh plný zázrakov poprepájaných osudov a odvekého konfliktu dobra a zla. Príbeh lásky
podľa skutočných udalostí. Hrajú: Russell Crowe, Collin Farrell,
Jessica Brown a ďalší.
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur
14. piatok o 18:00
LEGO PRÍBEH 2D
Originálny počítačovo animovaný príbeh. Hovorí o bežnej,
poslušnej a priemernej LEGO
postavičke, ktorá je omylom
identifikovaná ako najvýnimočnejšia osoba, v ktorej rukách
leží záchrana sveta.
USA MP 90 min. slovenský dabing, Vstupné: 4,00 Eur

BABOVŘESKY 2
Komédia Zdeňka Trošku je
úsmevným obrázkom zo života
na súčasnej dedine. V príbehu
nechýba láska, žiarlivosť, závisť,
intrigy a najmä vtipné okamihy.
ČR MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur
24. 25. pondelok-utorok
ŽIVOTNÁ ŠANCA
Zázračná Paulova cesta, na
ktorej sa za noc stane jedným
z najlepších amatérskych spevákov na svete. Životopisný hudobný film. VB MP 103 min.
Vstupné: 4,00 Eur
27. štvrtok o 18:00
a 28. piatok o 20:00
ANGELIKA
Nové spracovanie nesmrteľného príbehu lásky, ktorý očaril
milióny divákov. Dobrodružný,
romantický film nakrútený podľa románu Anne Golonovej.
Franc./Belg./ČR/Rak. MP 113
min. český dabing
Vstupné: 4,00 Eur
28. piatok 18:00 a 1. 2. marca
sobota, nedeľa o 18:00
DEDICTVÍ, ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Vlastička zomrela. Všetci tak
trochu zostarli. Hrajú: Bolek
Polívka, Miroslav Dunutil, Ivana
Chýlková, Dagmar Veškrnová-Havlová a ďalší. ČR MP 106
min. Vstupné: 4,00 Eur

15. sobota 3D a 16. nedeľa 2D
HERKULES: ZROD LEGENDY
Sila boha. Srdce muža. Osud
hrdinu. Bude to príbeh o láske,
obete a sile ľudského ducha.
USA MP 120 min.
Vstupné: na 3D formát 6 Eur
Vstupné: na 2D formát 4 Eur

Detské filmové predstavenia:

18. utorok
NYMFOMANKA II
Životný príbeh Joe s množstvom sexuálne explicitných
scén a záberov.
Dánsko MP 18 II- časť 124 min.
Vstupné: 3,50 Eur

16. nedeľa o 15:30
LEGO PRÍBEH
Príbeh o bežnej a poslušnej
LEGO postavičke, ktorú omylom považujú za výnimočnú
osobu, v ktorej rukách leží záchrana sveta. USA MP 90 min.
slovenský dabing, Vstupné:
4,00 Eur

20. štvrtok o 18:00
21.piatok o 20:00
PREDĹŽENÝ VÍKEND
Film, pri ktorom diváci nebudú
dopredu vedieť, čo môžu očakávať. Na začiatku pochybná
romanca a potom prekvapenie.
USA MP 111 min.
Vstupné: 4,00 Eur
21.22.23.piatok, sobota, nedeľa

9. nedeľa o 15:30
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Disneyho animovaná komédia
o ľadovej krajine s hrejivým srdcom. Originálne spracovanie
klasickej rozprávky. USA MP
dabing, Vstupné: 4,00 Eur

23. nedeľa o 15:30
NIKO 2
Sobík Niko musí riešiť svoje
trable. Tentokrát sa Niko vydáva
na záchrannú misiu nevlastného brata, ktorý je unesený zlými
orlami. Fíns./Nem./Dáns. MP 75
min., Vstupné: 3,50 Eur
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Kultúrne podujatia:
Kinosála

2. nedeľa o 15.30 hod
„Najkrajšia pieseň na svete“
divadlo Baretka. Interaktívna
hudobná rozprávka o hudobníkovi Adamovi, ktorého otec poslal do sveta hľadať tú najkrajšiu
pieseň na svete.
Vstupné: 2.50 Eur
17. pondelok o 19. hod
„ František Nedvěd a Vojta Nedvěd s kapelou“ koncert
Po Honzovom ohlásení konca
koncertnej činnosti, sa Franta
rozhodol pokračovať bez svojho brata, takže priaznivci nenahraditeľnej piesňovej tvorby
sa môžu tešiť na to, že neprídu
o svoje pesničky a neprídu ani
vždy o niečo nové z tvorby aj
samotného Františka Nedvěda.
Vstupné: 10,- Eur

z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov.
Spisovatelia v školských laviciach/Oľga Feldeková, Jozef
Banáš, Daniel Hevier.../

Labyrint

5. streda o 18:00 hod.
„TVORIVOSŤ DUCHA A MYSLE“ Hravá pocitová výtvarná
dielňa pre DOSPELÝCH, spojená s reprodukovanou klasickou
hudbou. Netreba vedieť kresliť.
Vstup zdarma.

Knižnica

7. piatok o 18:30 hod.
Vernisáž „VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ. SPOLOK FOTOGRAFOV
Z
MOSONMAGYARÓVÁRU“.
MEGNYITÓ: 2014. FEBRUÁR
7-én 18:30-kor „A MOSONMAGYARÓVÁRI FOTÓ EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA“. Výstava
trvá od 7.2. do 26.2 2014. A KIÁLLÍTÁS 2014.FEBRUÁR 7-től
26-ig tart.

13.1. – 26.2.
Výstava predstavuje známych
slovenských
spisovateľov

16. nedeľa o 20:00 hod.
Musica perennis iuventutis
Benefičný koncert „KONCERT
VÍŤAZOV
MEDZINÁRODNEJ
KONTRABASOVEJ
SÚŤAŽE
C.D. VON DITTERSDORFA“.

5. streda o 18.hod
Beseda so slovenskou spisovateľkou Martinou Monošovou





Vystupuje aj kontrabasové quartetto Bass Band, umelecký
vedúci – Ján Krigovský
Vstupné dobrovoľné.
19. streda o 18:00 hod.
„KONCERT ZBORU STELLA A
ORCHESTRA ZUŠ FÁNDLYHO“
Účinkujú: učitelia a žiaci – súčasní aj bývalí – ZUŠ Fándlyho
v Senci. Vstupné: 2,50 Eur
22. sobota o 16.00
Rytier Bajaja - detské bábkové predstavenie Teatro Neline.
Vhodné pre deti 3 - 9 rokov. Limitovaný počet miest v hľadisku. Vstupné 2,50 Eur.

Mestské múzeum:
Turecký dom

Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku
a novoveku...
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Prednáška
26. streda, 19.hod
PhDr. Vladimír Turčan: Veľká
Morava a kresťanské misie z pohľadu archeológa.
Mestské kultúrne stredisko
Senec LABYRINT spúšťa
v mesiaci MAREC nový
programový projekt „UMENIE
OBČANOM“.
Občania
Senca budú mať možnosť,
za
symbolické
vstupné,
prežiť
úžasný
umelecký
zážitok z profesionálneho
umenia rôznych komorných
produkcií a nadštandardných
umeleckých telies. Projekt
je dotovaný mestom z
finančného rozpočtu MsKS
Senec.

Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti.
Výstava potrvá do 2. marca
2014. v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku a
Archeologickým múzeom SNM.



2.2.2014 „Najkrajšia pieseň na svete“ divadlo Baretka
Interaktívna hudobná rozprávka o hudobníkovi Adamovi, ktorého otec poslal do sveta hľadať tú najkrajšiu pieseň na svete.
Po ceste svetom prechádza krajinami a v každej hrá ich najkrajšiu pieseň. Vo Viedni u cisára hrá na flaute menuet,
vo Francúzsku na klavíri šanson, v Španielsku na gitare flamenco až sa dostane do divokej Afriky a neskôr až do Ameriky.
Rozprávka je zameraná na spoznávanie hudobných nástrojov(flauta, saxofón, klavír, gitara, bubny) a rôznych svetových
hudobných žánrov.

2.3.2014 „Kráľ Šašo“ divadlo Fortissimo
Táto hra sa vracia k počiatkom stredovekého nonverbálneho umenia, ale so súčasnými výrazovými a hudobnými prostriedkami.
Predstavenie je časovo aj priestorovo veľmi variabilné a ako vždy je v ňom položený dôraz na spoluprácu s publikom.
Pobaví malých i veľkých divákov (napríklad aj rodiny s deťmi). Hlavnou postavou tohto programu je Šašo, ktorý si v publiku
vyberá “svojho“ kráľa a rozohráva s ním a publikom humorne ladené krátke scénky, vychádzajúce z historického prostredia
a nálady daného období. Celý príbeh je postavený na fantázii publika, ale zároveň je ľahko čitateľný.
Divák je často prekvapený nečakanými pointami známych rozprávkových situácií.

6.4.2014 „Opice z našej police“ Bratislavské bábkové divadlo

Máte aj vy svoju obľúbenú hračku? A zdalo sa vám niekedy, že sa zrazu načisto poľudštila, a to tak, že už nikto nevedel
povedať, či je to len hračka, alebo živý tvor? Plyšové opičky: Fricko a Jupko sú tiež úplne poľudštené hračky. A ich traja
majitelia – bratia Ferko, Samko a Jožko – sú zase poriadne „opice“. Preto nečudo, že ich mamu, úspešnú detskú spisovateľku,
občas z tých ich opičiactiev poriadne rozbolí hlava. Hoci dávno z detských svetríkov vyrástli, stačí jedno stretnutie
s milovanou plyšovou opičkou a sú z nich zase malí chlapci... A z vreca plného starého oblečenia a zabudnutých hračiek
je zrazu nevyčerpateľný zdroj zábavy. Ak totiž deti uveria, že plyšové opice naozaj žijú, je to normálne, no ak tomu uveria
i dospelí, je z toho väčšinou veľká „psina“. A to taká, po ktorej vás pri odchode z divadla bolí celá sánka... Od smiechu...

Vstupné: 2,50 EUR
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Šaliansky Maťko

Trojkráľový koncert s Vodopádom
Na sviatok Troch kráľov sa Kostol svätého Mikuláša v Senci zaplnil priaznivcami
dobrej hudby. Helenka Čajková sa ujala
moderovania a bola skvelá ako vždy. Jej
„Pokoj vám“, z eseje Milana Rúfusa Koleda do budúceho tisícročia, nenechal
nikoho chladným. Ženský spevácky zbor
pri Miestnom odbore Matice slovenskej
v Senci pod vedením Mgr. Art. Zdenka
Macháčka otvoril koncert vianočnými
piesňami. O svoj príbeh sa so Senčanmi ako prekvapenie večera prišli podeliť
Caritas Christi z Dolného Kubína, ktorí si

pripravili scénku o Vianociach. Vodopád
čarovných piesní potom spustila bluegrass country skupina Vodopád z Brezna
v programe Čarovný deň. Ako zlatý klinec
programu s Vodopádom spieval Martin
Babjak a spolu so ženským zborom sa
rozlúčili Tichou nocou. Senčania otvorili svoje srdcia a peňaženky a prispeli
na činnosť Caritas Christi.
Koncert sa konal v rámci benefičného
festivalu Musica Perrenis Iuventutis s
podporou mesta Senec a pod záštitou
primátora Ing. Karola Kvála. MO

Vo štvrtok 16. januára sa konal 21.
ročník obvodného kola ŠALIANSKY
MAŤKO J. C. Hronského. Súťaž zastrešil Okresný úrad odbor školstva
v Bratislave, miestny odbor Matice
slovenskej a ZUŠ Fándlyho v Senci.
V priestoroch ZUŠ sa stretli súťažiaci v troch kategóriách z 11 škôl
seneckého okresu a umiestnili sa
takto:
1. kategória:
1. miesto: Michal Dirga
ZŠ Miloslavov
2. miesto: Jakub Pribylka
ZŠ JGT Senec
3. miesto: Gustáv Gazdura
ZŠ Mlynská Senec
2. kategória:
1. miesto Aneta Lomjanská		
ZŠ Miloslavov
2. miesto Veronika Kupkovičová
ZŠ Mlynská
3. miesto: TimKöppl		
ZUŠ Senec		
3. kategória:
1. miesto: Lucia Tichá
ZŠ JGT Senec
2. miesto: - nebolo udelené
3. miesto: Patrik Vaverka
ZŠ Mlynská Senec
3. miesto: Barbora Barančíková:
ZUŠ Ivanka pri Dunaji

Dobrovoľní a profesionálni hasiči majú zaujímavé hobby
Medzinárodná výstava Hasičské hobby
počas januára prezentovala v Labyrinte
záujmovú činnosť dobrovoľných aj profesionálnych hasičov, ktorí sa počas výkonu
svojho povolania vystavujú enormnému
stresu, ale vedia sa odreagovať tvorivými aktivitami. Predseda DHZ
Pezinok SOU Peter Ronec na
vernisáži predstavil hlavných
protagonistov výstavy. Profesionálny aj dobrovoľný hasič
plukovník Ing. Peter Hargaš
vystavoval svoje olejomaľby
s hasičskou tematikou, ktoré
získali Garnd Prix na medzinárodnom biennale v Taliansku. JUDr. Alena Polakovičová prezentovala svoje maľby
z hasičského prostredia.
Z Rakúska prišli dlhoroční
hasiči a v súčasnej dobe
hasičskí historici Peter Paloma, Jozef Rohovský a Wer-

ner Satra, ktorý je správcom hasičského
múzea vo Wiener Neudorfe a autorom
rakúskej expozície hasičského výstroja.
Peter Ronec, ktorý vystavil zbierku hasičských znakov, odovzdal účastníkom výstavy pamätné plakety a ocenil aj vedúce-

ho Labyrintu, Gabriela Wagnera. Senecký
dobrovoľný hasičský zbor, ktorý oslávi
v tomto roku 135. výročie svojho založenia, je tiež prítomný svojimi exponátmi.
Na záver Peter Ronec odovzdal sochu
sv. Floriána, patróna hasičov veliteľovi
seneckého DHZ, Jozefovi
Bordáčovi ako dar k jubileu
seneckých hasičov od DHZ
Pezinok SOU. Aj Labyrint dostal dar od Pezinčanov, bustu
Milana Rastislava Štefánika.
Autorom oboch sôch je pezinský hasič Rudolf Turanský.
Žiaci zo Školského klubu detí
pri ZŠ J. G. Tajovského si prišli 10. januára pozrieť výstavu a kresliť exponáty. Kresby
detí boli vystavené pri expozícii diel zo súťaže Požiarna
ochrana očami detí a Namaľuj
si svojho Floriána.
Text a foto: VCs
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Spoločenská kronika

Navždy nás opustili

Narodili sa

Helena
Kudorová
(1929),
Imrich
Krajčovič (1943), Vojtech Dajč (1964),
Štefan Hegyi (1936), Mikuláš Tóth
(1955), Judita Pajchortová (1957), Štefan
Buchta (1927), László Galgóczi (1927),
Albin Hajaš (1923), Michal Valent (1936),
Gabriela Szabadosová (1921), Ján Čulík
(1937), Anna Fulová (1923), František
Bakuš (1939)

Dwayne Szeghö, Max Podhorský,
Natália Horná, Lea Vassová, Nela Alex
Némethová, Šimon Hudák, Richard Staňa,
Simona Jánošová, Klára Andrejčáková,
Melánia Filová, Tamara Borkovičová,
Bianka Köglerová, Matej Hlavaj, Rebeka
Bacigálová, Peter Dovalovský, Eliška
Pocsová, Matúš Mitošinka, Hanna
Mária Takáčová, Ema Hübnerová,
Erika Benciová, Samuel Felšöci, Michal
Pokrivčák
Manželstvo uzatvorili
Viliam Zmeták – Marcela Čanakyová
Peter Ondrus – Vladimíra Labíková
Blahoželáme jubilantom

50. výročie manželstva oslavujú Danuše
Denevová rod. Vondrová a Ing. Ludmil
Denev. Srdečne blahoželáme. Rodina
Naša drahá Margita Kolláriková sa 11. januára 2014 dožila 96 rokov.
Pri tejto príležitosti jej
aj touto cestou želáme
všetko najlepšie, predovšetkým lepšie zdravie
a životnú pohodu: deti
Oľga, Michal, Pavol,
vnúčatá Olinka a Miško,
pravnúčatá, prapravnúčatá a ostatná rodina a známi.
Jednota dôchodcov
Elena Slobodová (65), Božena Maľová (65),
Jozef Tondra (65), Alexander Danter (70),
Marta Havranová (70), Mária Roncseková
(70), Mária Širilová (70), Alžbeta Rozembergová (75), Zuzana Hudáková (80), Mária
Šmihelová (85)
Klub dôchodcov
Božena Maľová (65), Mária Sedláriková
(65), Elena Slobodová (65), Jozef Tondra
(65), Alexander Danter (70), Mária Roncseková (70), Alžbeta Zelmanová (70), Elena
Matláková (75), Alžbeta Rosenbergová
(75), Károly Szabó (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
č. 215
Helena Maršovszká (65), Mária Šmihelová
(85), Elena Matláková (75)

Život nevráti to, čo
už raz vzal, iba jedno
vráti späť, spomienky
a žiaľ. Dňa 25. januára
si pripomíname piate
výročie, čo od nás odišla
do večnosti moja drahá
manželka
Martuška
Kubicová. Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte
jej prosím tichú spomienku. S úctou a láskou
na ňu spomína manžel Milan.

Uplynulo už 7 rokov kedy
si nás opustila mamička
moja Ružena Jakušová,
s láskou spomína dcéra
Lucia so zaťom Imrom
a vnučka Simonka a vnuk
Danko, s láskou na ňu
spomína aj ostatná rodina.
„Mindent nekünk adtál,
mindent értünk tettél,
szívünkben örökké élni
fogsz, mert nagyon
szerettél!“
Szívünkben soha el
nem múló szeretettel
emlékezünk
február
28–án
halálának
hatodik évfordulóján a drága jó férjre,
apára és nagyapára Horváth Vilmosra.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk
emlékeznek. Szerető felesége, fia, lánya,
menye és unokái.
Dňa 28 . februára si pripomíname 6. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Viliam Horváth. S láskou na
Teba spomíname, navždy ostaneš v našich
srdciach. Manželka, deti, nevesta a vnuci.
Dňa 1. februára 2014
uplynulo 20 rokov, kedy
nás navždy opustila
naša drahá mamička
a babička pani Irena
Špániková. Priatelia a
známi, ktorí ste ju poznali
venujte jej prosím tichú
spomienku. S láskou
a vďakou spomínajú synovia a dcéry s
rodinami.

Dňa 28. januára uplynie
10 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel a otec Ladislav Mésároš. S láskou a úctou
spomína manžel, dcéra
a synovia.
Ďakujeme ti, Pane, za roky šťastia, ktoré si
nám s ním prežiť dal.
Ďakujeme ti za obrovský dar sily niesť bolesť
v tej chvíli, keď si ho k sebe povolal.
Čím ďalej čas ubieha, tým viac chýba nám.
Dňa 21. februára si pripomenieme nedožité 70.
narodeniny nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána Dóku. S úctou, láskou a vďakou naňho spomína smútiaca rodina.
Dňa 17. februára sme si
pripomenuli tretie výročie
úmrtia nášho drahého
Jána Kontára. S láskou
na neho spomínajú manželka s rodinou a celá ostatná rodina.
Február harmadikán töltené be 100-dik életévét
Poór Sándor, aki 1985
február 14-én hunyt el. El
nem múló emlékét őrzi a
gyászoló család, három
lánya és öt fia a családjaikkal. Kérjük, akik ismerték őt, emlékezzenek meg róla ezen az évfordulón.
Uplynuli štyri smutné roky,
odkedy nás navždy opustila
naša milovaná Zuzka Mičianová, rod. Kučeráková.
S láskou na ňu spomínajú
manžel, synovia, sestra,
vnúčatá, švagriné a celá
rodina.
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.
Február 2-án lesz 15 éve,
hogy a drága férj, édesapa és nagyapa Sárkány
Antal örökre behunyta a
szemét. E szomorú évforduló alkalmából, akik
ismerték és szerették,
szenteljenek egy néma
pillanatot emlékének. Felesége, lánya és unokája
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Gyula Bárdos ponúka toleranciu Senčanov za vzor celému Slovensku
Rekordných 46 625 občianskych a 16 poslaneckých podpisov získal Gyula Bárdos za 21 dní na podporu svojej kandidatúry za prezidenta Slovenskej republiky. Stal sa tak oficiálnym kandidátom na prezidenta
vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 15. marca, v deň jeho narodenín.
jazyk a literatúru a maďarský
jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK, ale okolnosti ma zaviali hneď po škole
do novinárskej branže. Už
ako zástupca šéfredaktora
denníka Szabad Újság som
dostal ponuku stať sa tlačovým tajomníkom a hovorcom
Maďarského
kresťanskodemokratického hnutia. Odvtedy
sa datuje moja politická dráha. Poslancom Slovenského
parlamentu som bol od roku
1994 do roku 2010, ale mal
som stále silné väzby na svoje
rodné mesto. Pôsobil som počas troch volebných období aj
v komunálnej politike ako poslanec Mestského zastupiteľstva. V súčasnosti som predsedom Csemadoku, najväčšej
národnostnej kultúrno-spoločenskej organizácie v Karpatskej kotline. V rámci SMK som
členom predsedníctva strany
a členom republikovej rady
za okres Senec.
• Stali ste sa prezidentským
kandidátom. Ako k tomu došlo?

• Čo všetko Vás spája so Sencom?
Žijem tu od narodenia. Moja
rodina je dobre známa v Senci, pretože môj otec, ale aj
starý otec boli kantormi rímskokatolíckeho kostola. Bývali
sme na Vajanského a potom
v činžiaku na Svätoplukovej ulici. Na Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským, aj na Gymnáziu s VJM
v Senci som sa intenzívne
venoval hádzanej. Senecká
mládežnícka hádzaná vtedy
zažívala svoj zlatý vek. Učitelia telocviku a zároveň tréneri
ako László Mészáros na ZŠ,

László Szabó a Árpád Balajti na gymnáziu s nami slávili
veľa úspechov. Vyhrávali sme
nad mužstvami veľkých miest
ako Košice, Prešov, Martin,
Michalovce a ďalšie. Patrili
sme medzi 10 najlepších dorasteneckých mužstiev Slovenska. Samozrejme odjakživa som bol aktívnym členom
kultúrno-spoločenskej organizácie Csemadok a dlhé roky
som predsedom Oblastného
výboru Csemadoku v Senci.
• Ako ste sa dostali do politiky?
Vyštudoval

som

slovenský

Myšlienka nominácie vlastného prezidentského kandidáta viackrát zarezonovala
po nežnej revolúcii vo vnútri
strán zastupujúcich maďarskú menšinu. Doteraz k tomu
nedošlo, pretože vždy prevažoval názor, že naša spoločnosť ešte nie je pripravená
na akceptáciu prezidenta pochádzajúceho z radov menšiny. V súčasnosti už je citeľne
silná túžba ľudí po zastavení
procesu štiepenia, ktoré postihuje stredopravé spektrum
politickej scény a pôsobí aj
v rámci politickej reprezentácie maďarského etnika na Slovensku. Výsledky nedávnych
župných volieb v Bratislavskom kraji a tu v Senci jasne
potvrdili, že ak stredopravé
sily konajú v súlade so spoločenskou objednávkou, tak sa
úspech dostaví. K tomu nema-

lou mierou prispela aj schopnosť spoločného postupu
strán SMK a MOST-HÍD. Ako
predseda Csemadoku veľa
cestujem a viem, že postoj
Senčanov a obyvateľov BSK
ani zďaleka nie je ojedinelým
fenoménom. Toto poznanie mi
pomáhalo pri neľahkom rozhodovaní o prijatí kandidatúry,
k čomu samozrejme mala čo
povedať aj moja najbližšia rodina. Republiková rada SMK
napokon jednohlasne schválila moju nomináciu, ktorú
som prijal s tým, že chcem byť
občianskym kandidátom, ktorý sa uchádza o hlas všetkých
menšín a všetkých demokraticky zmýšľajúcich a otvorených ľudí na Slovensku.
• Akými témami chcete osloviť ľudí?
Chcem, aby sa dostali viac
do povedomia najpálčivejšie
problémy menšín, ktoré nemôžu byť ľahostajné ani väčšine. Takou témou je napríklad ekonomická zaostalosť
južného Slovenska. Budem
mať príležitosť k tomu, aby
som otázky ľudských práv,
práv menšín, otázky spolužitia
a vzájomného porozumenia
povýšil na témy diskutované
kandidátmi na post prezidenta
Slovenskej republiky. Chcem
presadzovať hodnoty, ktoré
sú Senčanom vlastné, len si to
už ani neuvedomujú. Všimol
si to aj nedávno zosnulý Tibor
Huszár, ktorý v jednom rozhovore spomína Senec ako tolerantné multikultúrne mesto.
Príkladné slovensko-maďarské spolunažívanie Senčanov
je založené na racionálnom
a zodpovednom prístupe
k správe mesta, čo by nebolo možné bez empatie, bez
schopnosti počúvať druhého.
Chcem pracovať na tom, aby
tolerancia dostala šancu aj
v iných regiónoch.
Text a foto: Csaba Vysztavel
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Deň otvorených dverí na Spojenej škole

Nyílt nap a Közös Igazgatású MTNY Iskolában

Záujem
o
študijné
smery Spojenej školy s VJM
z roka na rok rastie, spolu s rastom odbornej úrovne
a materiálneho zabezpečenia
vyučovania. 10. januára zaplnili
telocvičňu školy rodičia, žiaci
základných škôl a hostitelia.
Program dňa otvorených dverí školského roku 2013/2014
otvorila riaditeľka školy Zsuzsanna Kontár. Hovorila aj
o perspektíve rozšírenia palety
študijných odborov školy. Popri gymnáziu, škole podnikania
a učiteľstva pre MŠ a vychovávateľstva sa pripravuje zavedenie odboru vychovávateľstva a ošetrovateľstva, odboru marketingu a odboru manažmentu regionálneho turizmu. Úroveň
školy najlepšie charakterizujú výsledky žiakov vyjadrené merateľnými ukazovateľmi, ale rovnako dôležitá je emocionálna
inteligencia prejavujúca sa pri osobných kontaktoch. Hostia
sa stretli so sebavedomými, milými a ochotnými študentmi, ktorí podali presvedčivý výkon v programe pre hostí aj
na ukážkových vyučovacích hodinách. Ukázalo sa, že študenti sú najlepšou vizitkou školy, ktorá očividne dokáže prebudiť to najlepšie, čo v nich je.
VCs

Az érdeklődő szülők és diákok
megtöltötték az iskola tornatermét
a 2013/2014-es tanév január 10-én
megtartott nyílt napjának megnyitóján. Kontár Zsuzsanna igazgatónő szerencsés helyzetben van,
mivel arról számolhatott be, hogy
egyre emelkedik az iskola szakjai
iránti érdeklődés, ami annak is köszönhető, hogy az oktatás tárgyi
és szakmai feltételei évről évre javulnak. Elmondta, hogy a gimnázium mellett működő vállalkozói iskola és az óvodapedagógia és nevelői szak mellé tervezik a jövőben
három új szak bevezetését: nevelői
és gondozói tevékenység szakot,
piackutatási szakember szakot és a regionális turizmus menedzselése elnevezésű szakot. Az iskola színvonalának mércéje egyrészt
a tanulók tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért eredmények, a különböző projektekben való részvétel, de nem kevésbé
fontos az érzelmi intelligencia megnyilvánulása a személyes kapcsolattartáskor. A kilencedikesek és szüleik magabiztos, kedves
és segítőkész középiskolásokkal találkoztak. A diákok a nyíltnapi
műsorban és a bemutató órákon nyújtott teljesítményükkel, de a
személyes beszélgetések során is bizonyították, hogy iskolájuk
képes arra, hogy mindannyiukból kihozza a lehető legjobbat. VCs

A Csemadok kitüntette Polák Margitot

Csemadok ocenil Margit Polák

65 éves a Csemadok, melynek mai teljes neve Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok. 1949. március 20-án alakult meg az első helyi szervezete Érsekújvárban. A
szenci egyike volt annak a 62 helyi szervezetnek, amelyek az érsekújvári példát követve még az 1949-es év végéig megalakultak. A jubiláló Csemadok a magyar kultúra napjáról megemlékező ünnepély
kereteibe illesztette a rangos Csemadok Életmű Díjak az először
kiosztásra kerülő Csemadok Közművelődési Díjak és a Gyurcsó István-díjak átadását, amire január 19-én a Galántai Városi Művelődési
Központ színháztermében került sor. A Csemadok
Közművelődési Díj díjazottjai között volt Polák Margit, akinek a pályafutása már a hatvanas években
összefonódott Szenc magyar nyelvű művelődésével és a Csemadok helyi szervezetének munkájával. Könyvtárosként az olvasás szeretetére nevelt.
Részt vett az irodalmi színpadi mozgalomban, író
olvasó találkozókat, képzőművészetei kiállításokat,
előadói esteket, színházi előadásokat szervezett és
szervez ma is. Egyik kezdeményezője volt és máig
elkötelezett szervezője a Szenci Molnár Albert Napoknak, melyeknek idén lesz a 45. évadjuk. Több
kezdeményezése, gyermek és ifjúsági programjai
kiállták az idők próbáját, máig népszerűek, sőt országos rangra emelkedtek. Polák Margit nem érzi
jól magát a reflektorfényben, viszont annál inkább
elemében van a gyerekek, fiatalok között. Fáradhatatlanul viszi tovább, egyik szíve csücskét, a Kincskereső Ifjúsági és Gyermekklubot, szervezi tovább
a szenciek kulturális életét. Köszönjük és „elvárjuk”,
hogy ez még sokáig így maradjon!
VCs

Csemadok oslávi tento rok 65. výročie svojho založenia. Jubilujúca kultúrno-spoločenská organizácia odovzdala 19. januára v Galante prestížne ocenenia: cenu za celoživotné dielo,
cenu za osvetu a cenu Istvána Gyurcsó pri príležitosti Dňa
maďarskej kultúry. Medzi ocenenými za osvetu bola aj Margit
Polák. Senecká základná organizácia vznikla medzi prvými
v roku 1949. Životná dráha Margit Polák bola spätá s Csemadokom od začiatku 60-tych rokov. Ako knihovníčka vychovávala viacero generácií Senčanov k láske k literatúre. Zapojila
sa do hnutia literárnych scén,
organizovala stretnutia literárnych umelcov s čitateľmi,
výtvarné výstavy, stretnutia
s interpretmi rôznych žánrov,
hosťovania divadelných súborov, iniciovala usporiadanie
Dní Albetra Molnára Szencziho, ktoré tento rok vstúpili
do 45. ročníka. Jej viaceré iniciatívy, obstáli v skúške času,
dokonca povýšili na celoslovenskú úroveň. Margit Polák
sa necíti dobre v svetle reflektorov, ale v klube Kincskereső,
medzi deťmi a mládežou a v
často hektických rokovaniach
o ďalšom kultúrnom projekte,
je stále ako doma. Ďakujeme
jej a očakávame, že na tom sa
ešte dlho nič nezmení. VCs
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Rozprávali sme sa s Júliou Erdélyi
Vo februári na slávnostnej výročnej
schôdzi si pripomenie senecká základná organizácia Csemadoku 65. výročie svojho založenia. Predsedníčka
Júlia Erdélyi pripravuje dôstojné, ale
skromné oslavy. Senecký Csemadok
má bohatú históriu, ktorú zachycuje monografia vydaná pri príležitosti
60. výročia jeho založenia. Súčasná
široká paleta programov Csemadoku je určená pre všetkých Senčanov,
nielen pre 430 registrovaných členov. Hlavnými piliermi programovej
ponuky sú formy klubovej a záujmovej činnosti ako Detský a mládežnícky klub Kincskereső s Margit Polák,
Klub A. M. Szencziho v réžii Györgya
Sebőka, Játszóház – detský krúžok zameraný na uchovanie tradícií

s Evou Kožíkovou Kopócs a detský
tanečný súbor pod vedením manželov
Strešňákovcov. V tomto roku ponúkne
Csemadok tri divadelné predstavenia
Senčanom, podieľa sa na realizácii tradičných Dní Alberta Molnára Szencziho, pripravuje poznávací zájazd
do Visegrádu, Majáles, Rozlúčku s letom a mnoho ďalších podujatí, pričom
samozrejme sa zúčastňuje na programoch organizovaných mestom Senec. Senecký Csemadok je stabilnou
a veľmi aktívnou súčasťou kultúrneho života mesta, čo si mesto cení
aj pridelením primeranej dotácie
na jeho činnosť. 65 ročný senecký Csemadok ide ďalej, nadväzujúc
na bohaté tradície, ale otvorený
a schopný reagovať na výzvy doby. VCs

Erdélyi Júliával beszélgettünk
Mióta elnöke a Csemadok Szenci
Alapszervezetének és hogyan jellemezné az eltelt időszakot?
Nyolc évvel ezelőtt a tavaly elhunyt
Szőcs Róbertet váltottam föl, aki
egészségi okokból nem vállalta tovább a megbízatást. Engem javasolt
utódjának, amit a vezetőség is támogatott, így elfogadtam a felkérést. Egy
jól működő alapszervezetet vettem
át. Kezdetben arra koncentráltam,
hogy megőrizzem az elért színvonalat, amelyet olyan töretlenül népszerű
klubélet fémjelezett, mint a Kincskereső Ifjúsági és Gyermekklub Polák
Margit vezetésével, a SzMAK Sebők
Györggyel, melyek kiegészültek a
Strešňák házaspár irányítása alatt
működő ifjúsági tánccsoporttal, és a
Játszóházzal Kožíkné Kopócs Éva vezetésével. Rangos rendezvényünk a
Szenci Molnár Albert Napok, melynek
a fő szervezői az országos tanács és
a területi választmány, viszont a gyakorlati megvalósuláshoz a helyi vezetőség munkája is nagyban hozzájárul.
Új kezdeményezés volt pár éve a gyerekek számára megrendezett „Ki mit
tud“ tehetségkutató verseny és a Galiba színjátszó csoport. A Majális és a
Nyárbúcsúztató sikeres és tartósnak
ígérkező újdonságok a rendezvényeink palettáján.
Milyen forrásokból fedezik a működési költségeket?
Alapszervezetünk önállóan gazdálkodik, saját forrásaink nagyrészt a tagdíjakból és a rendezvények bevétele-

iből állnak össze, ezek azonban nem
fedezik a költségeinket. Szenc önkormányzata a legjelentősebb támogatónk, mivel értékeli a tevékenységünket, mellyel gazdagítjuk városunk
kulturális életét. Mintegy 430 felnőtt
tagunk van, emellett a gyermek és
ifjúsági programjaink révén több száz
gyerekkel és fiatallal foglalkozunk.
Mik a terveik a 2014-es évre?
Februárban az ünnepi évzáró taggyűlésen megemlékezünk a szenci
Csemadok alapszervezet megalakulásának 65. évfordulójáról. A közeljövőben Écsi Gyöngyi énekes mesemondó közreműködésével interaktív
mesedélutánt tartunk a gyerekeknek.
Író olvasó találkozóra hívjuk Fellinger
Károlyt márciusban a Könyves vasárnapon. Szeretnénk legalább három
színházi produkciót elhozni Szencre.
Egyikük a Légy jó mindhalálig lehet
a komáromi Magyarock Dalszínház
előadásában. Biztos pont a programunkban a Szenci Molnár Albert Napok rendezvénysorozata. Hagyományos kirándulásunk úti célja Visegrád
lesz és honismereti kirándulást is szervezünk a gyerekeknek. Ott leszünk
március 16-án a Medikus kertben,
Pozsonyban. Részt veszünk a városi
rendezvényeken és segítjük a megvalósulásukat. Igyekszünk megtalálni a
módját annak, hogy vonzóbbá tegyük
a taggá válást és vezetőségünkben is
szívesen látjuk mindazokat, akik akarnak és tudnak tenni valamit a szenci
Csemadok érdekében. VCs
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Napsugaras tavasz
Védtelen szívemet tövis éle járja,
rideg télidőben tavasz jöttét várja,
áldott napsugarat, zengő madárdallal,
új életébredést csodás virradattal.
Várom visszatértét megváltó tavasznak,
amikor a lelkem születik szabadnak,
amikor a nóta zengő hegedűvel
vidám dallal éltet, sosem keserűvel!
Napsugaras tavasz, szívem csak téged vár,
ahol az életem új értelmet talál.
Csak a kikeletnek tud szívem örülni,
mikor régi vágyam fog beteljesülni.
Egyetlen reményem, édes drága tavasz,
újra boldog leszek, ajkam nem szól panaszt,
légy már valósággá drága tündérálom,
a te visszatérted oly epedve várom.
Ne a zord hideg tél simogassa arcom,
ne a bánat öljön, ne a rozsda marjon.
Áldott szent kikelet , életem tündére,
jöjj vissza mielőbb lelkemnek üdvére.
Tavaszi tájban majd sok-sok virág nyílik,
tavasz eljöttében a szívem úgy bízik,
virágtengerillat mámoríts meg újra,
ne gondoljak többé őszi, téli búra!

Katona Roland

Rodičovský ples ZŠ A. M. Szencziho
Pekne vyzdobená sála čakala na zábavychtivých
hostí 17. januára. Ples otvorila Mária Rovenská,
predsedníčka rodičovského združenia pri ZŠ A.
M. Szencziho. Kultúrnym programom prispela
ľudová tanečná skupina z Košút. O polnoci bola
vyžrebovaná bohatá tombola a boli aj hodnotné
mimoriadne ceny. O dobrú muziku sa postaral
Hollósy Band. Katalin Nagy

Az alapiskola szülői bálja
Farsangi, szülői bálját tartotta a Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola 2014. január 17-én. Szépen
kidíszített terem várta a mulatozni vágyókat. A színvonalasan megrendezett bált Rovensky Mária, a
Szülői Tanács elnöke nyitotta meg, majd egy rövid
kultúrműsorral kedveskedett a kosúti hagyományőrző néptánccsoport. A hajnalig tartó mulatságon
éjfélkor gazdag tombola volt és válogatni lehetett a
sok értékes különdíj közül is. A talpalávalót a Hollósy Band nevű zenekar biztosította, mely jó hangulatot varázsolt a terem falai közé. Nagy Katalin

Szenc városa pályázatot hirdet a Szenczi Molnár Albert Óvoda igazgatói pozíciójának betöltésére.
A teljes pályázati felhívás lapunk 5. oldalán olvasható.
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Pólo je prístupné aj bežným ľuďom - len kúsok od Senca

V blízkosti nášho mesta, v Hrubej Borši, sa nachádza jediné stredisko na Slovensku, kde sa vyučuje, trénuje a hrá jazdecké pólo,
konské pólo alebo jednoducho len pólo. Tento krásny tímový šport vznikol pravdepodobne v strednej Ázii, no veľkú popularitu
si získal po tom, čo ho anglickí kolonizátori rozšírili natoľko, aby sa stal najobľúbenejším športom v Indii a rozšíril aj do Európy a
neskôr aj do celej Ameriky. Bohatú tradíciu mal v Nemecku a Rakúsko-Uhorsku, národným športom sa stal v Argentíne, z ktorej
pochádza pólo pony – pôvodne domáce plemeno krížené s anglickým plnokrvníkom. Ešte na olympiáde v roku 1936 súťažilo Maďarsko v póle. Po druhej svetovej vojne sa však zrušilo ako prežitok. Vo svete však existuje a vyvíja sa. O póle a jeho podmienkach
a úspechoch na Slovensku sme sa porozprávali so zakladateľom póla na Slovensku, Ladislavom Agárdim.
hraničí je pólo veľmi drahým
športom – je potrebné mať
dostatočne veľké športoviská,
kone, stajne, zabezpečenú
starostlivosť o kone... Na Slovensku je pólo prístupné bežným ľuďom. Stačí prísť a učiť
sa. Nikdy nie je neskoro začať
s pólom. Ja osobne som začal
po päťdesiatke a reprezentujem Slovensko na medzinárodných súťažiach.

• Odkedy sa venujete pólu?
Od roku 2005. Učil som sa
pólo v Miláne a Argentíne. Získal som licenciu učiteľa póla
a už v auguste 2005 sme začali s prvým kurzom póla
na Slovensku. Hráčov si vychovávame, máme jazdeckú
školu aj Polo Academy. Niektorí naši hráči nevedeli vôbec
jazdiť na koni. Keď sme ich to
naučili, dali sme im do ruky
hraciu palicu (taco alebo mallet – bambusovú tyč s cigárom
z tvrdého dreva) a tí, ktorých
tento šport chytil, sa mu začali

venovať. Stanislav Herko, reprezentant Slovenska, bol pôvodne nejazdec. Pólo sa u nás
učia aj hráči z okolitých krajín.
• Čo potrebuje človek, aby
mohol začať hrať pólo?
Musí predovšetkým vedieť
jazdiť na koni. Pólo sa hrá
v cvale a v trysku, je to veľmi
dynamický šport a preto aj divácky atraktívny – v decembri
sme v Salzburgu hrali v aréne
pred 30 000 ľuďmi. Hráč musí
dokonale ovládať koňa, aby sa
mohol sústrediť na hru. V za-

• Koľko klubov na Slovensku sa venuje pólu?
Sú dva kluby. 1. Polo Club
Bratislava a náš klub, Danube Polo Club. Sme členmi
Slovenskej asociácie póla,
členmi FIP Polo a CEPA – stredoeurópskej ligy. Na rozdiel
od bratislavského klubu sme
plne vybavení – máme vlastné
stajne aj ihrisko. Zostavujeme
reprezentačný tím za Slovensko.
• Ako sa slovenskej reprezentácii v póle darí?
Práve sme sa vrátili z Majstrovstiev Európy na snehu
v San Candido – Innichen
v severnom Taliansku. Slovensko reprezentoval Stanislav
Herko a ja. Z European Polo
Masters nás vyzvali, aby sme
súťaž usporiadali aj na Slovensku, to je naša najbližšia
méta. Na Slovensku ešte žiadny pólo turnaj nebol zaradený
do vyšších súťaží v rámci Európy.

• Baví pólové kone hrať
pólo?
Áno, veľmi ich hra baví. Pólový
pony musí byť poslušný, obratný a odolný. Musí mať rýchly štart a stop. Spolu s chuťou
do hry z neho robia tieto vlastnosti skvelého športovca.
• Hrá sa pólo počas celého
roka?
V lete sa hrá na trávnatom ihrisku a v zime sa hráva aj na
snehu. Môžu hrať dvaja proti
dvom, traja proti trom alebo
štyria proti štyrom. Záleží to
od veľkosti ihriska.
Martina Ostatníková
Foto: archív L. Agárdiho
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Športový ples Piccardu
sa uskutoční
8.2.2014 (sobota)
o 19:00 v sále SOŠ Senec
Kysucká ul. 14 (Montostroj)
Hudba: EMP TRIO
Tradičná prezentácia
a ochutnávanie vín.
Info: 0903/464 369 a 0903/461 588

Na špičke tabuľky

Vianočný basket

Seneckým volejbalistkám sa v tejto sezóne mimoriadne darí. V II. lige žien sú
v tabuľke na zaslúženom prvom mieste.
Ženy neprehrali 10 zápasov za sebou
a dúfame, že v nastúpenej ceste budú
pokračovať do víťazného konca. Príďte
ich povzbudiť 12. februára 2014 o 17:30
do telocvične SOŠ (Montostroj), kde v
tejto skvelej forme odohrajú zápas proti
ISKRE Bratislava.

Na prelome rokov 2013/2014 sa 28.
– 29. decembra v areáli Slnečných
jazier Juh
(TH HOTEL DRUŽBA)
uskutočnilIII. ročník medzinárodného
basketbalového turnaja IBC Senec
2013 – zimná edícia. Hralo sa na troch
ihriskách a „Vianočná edícia“ turnaja
bola zameraná predovšetkým na najmenšie kategórie U10, U12, U14, U16.
GABBO Senec mal zastúpenie vo
všetkých štyroch kategóriach. Naši
najmenší U10 si počíňali najlepšie,
keď získali 2. miesto vo svojej kategórii a hráči – Adamko Šmihel a Timko
Malovec sa dostali do „allstars“. Turnaja sa zúčastnilo 19 tímov a okrem
zápasov v jednotlivých kategóriachsi
mohli deti zmerať sily v individuálnych
súťažiach a tiež zrelaxovať v bazéne
hotela Družba a zabaviť sa v spoločenských priestoroch. Bola to výborná príležitosť budovať team, vymeniť si
skúsenosti, zabaviť sa športom - basketbalom.
Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným, organizátorom, rodičom, deťom za pozitívnu energiu, atmosféru,
radosť a spokojnosť z tejto opäť vydarenej akcie. Úsmevy deti, spokojnosť
rodičov, je to čo ma bude i naďalej motivovať pri spoluorganizovaní takýchto
akcii. Deti a mládež sa zabávajú a
tešia športom a to je v dnešnej dobe
veľmi dôležité a potrebné. Už 7.6. –
8.6.2014 bude na Slnečných jazerách
GABBO Cup, ako súčasť streetballtour
a začiatkom septembra už IV. Ročník
Medzinárodného basketbalového turanja IBC Senec 2014.
Gabriela Rebrošová

Ľadové medvede sa zohriali na Slnečných jazerách

Na Slnečné jazerá prúdili zástupy ľudí,
aby v krásnom slnečnom počasí prišli
povzbudiť ľadové medvede, ktoré sa prišli
okúpať na Trojkráľové kúpanie ľadových
medveďov už po šestnástykrát. Za organizátorov - Mestský úrad Senec, Mestské
kultúrne stredisko, Správu cestovného
ruchu Senec, Senecké ľadové medvede – Piccard Senec a Ľadové medvede
Bratislava – sa divákom i športovcom pri-
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hovoril primátor mesta Senec Ing. Karol
Kvál. Teplota vzduchu (10 stupňov), ale
najmä vody (4,8 stupňa) umožnila, aby
mohli otužilci zostať vo vode 22 minút.
Pri týchto teplotách majú otužilci za 22
minút taký výdaj energie ako drevorubač
za dva dni práce. Domáce Senecké ľadové medvede z Piccardu Senec sa predstavili v plnom počte a privítali aj hostí z
Bratislavy, Dunajskej Lužnej, Dunajskej
Stredy, Nitry, Trnavy a Kolárova. Okúpať
sa prišli aj neorganizovaní plavci, ktorí
sa pripravovali samostatne. Najmladším
účastníkom bol Mathé Meszáros z Dunajskej Stredy a najstarším 73-ročný plavec
z Bratislavy. „Vzhľadom k netradične teplému počasiu sme pripravili pre plavcov
do vody vaňu s ľadom, v ktorej sa mohli
v prípade potreby ešte dochladiť, alebo si
iba jednoducho v ľade polebediť,“ priblížil
senecký ľadový medveď z Piccardu Vlado Lysičan. Na pláži pod Hotelom Senec
nechýbal ani maskot - senecké slniečko,
DJ Robo Matejka, občerstvenie a čaj na
zahriatie. Na všetkých dohliadala zdravotná služba DM Resustic Slovakia. MO

Tanečný šport je v Senci doma

Meno slovenskej hviezdy tanečného športu Dominiky Feketovej
poznajú po celom svete. V lete sa
dostala až do štvrťfinále v meste
Cali v Kolumbii na World Games.
V auguste sa prvýkrát zúčastnila jednej z najväčších súťaží
na Grandslame v Nemeckom
v Stuttgarte. Z 345 párov obsadila spolu so svojím partnerom
Tomášom Tankom 58. priečku.
V septembri vyhrali Slovenský
pohár v Nových Zámkoch a na
International open v Belehrade
v Srbsku skončili vo finále piati
zo 75 párov. Rovnako na piatom
mieste sa umiestnili na International Open v Turecku. Bol to
najhektickejší víkend Dominiky.
V piatok mali súťaž v Turecku,

v noci leteli späť na Slovensko, aby
stihli Slovenský pohár v sobotu
v Banskej Bystrici, ktorý aj vyhrali. Na spánok nebol čas, hneď
v nedeľu cestovali do Poľska na
tretiu súťaž, kde boli štvrtí. Šialené preteky s časom a s kilometrami teda vyhrali. Na International
Open v Bratislave sa prebojovali
do finále. Na konci sezóny reprezentovali Slovensko v Berlíne
na majstrovstvách sveta a skončili na 37. mieste z 96 párov.
V minulom roku absolvovali
veľa súťaží, ale hustý program
pokračuje aj v roku 2014. Momentálne sa chystajú na súťaž
na Malte, ale hlavne sa pripravujú na Majstrovstva Slovenska,
ktoré budú v marci. MO a VCs
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Športový klub SFM bojuje o priazeň seneckého diváka
Rok 2013 nebol skúpy na zmeny v ŠK
SFM. Vymenilo sa vedenie - v kresle prezidenta vystriedal Denis Marton Alexandra Matláka a na poste trénera A mužstva
došlo k zmene až dvakrát. Bilancia
roka je však pozitívna. Tréneri Martin Žamba a Andrej Štellár hodnotili
na členskej schôdzi ŠK SFM mládežnícky futbal v kategóriách U7
až U19. Tréner Attila Pinte sa mohol
pochváliť pekným treťím miestom A
mužstva na konci minulej sezóny
a dobrým začiatkom jesennej časti
súčasnej sezóny, hoci sme zatiaľ na
piatej priečke tabuľky.
Prezidentovi ŠK SFM Denisovi Martonovi sa páčil herný prejav A mužstva v jesennej časti sezóny, čo sa
odrazilo aj na návštevnosti domácich zápasov. Ako uviedol: „Najväčšiu radosť urobila klubu a fanúšikom
U19-ka, ktorá sa umiestnila na postupovom mieste, ale vzhľadom na rozhodnutie
Slovenského futbalového zväzu nemohli
postúpiť do prvej dorasteneckej ligy. Neodradilo nás to, prioritou klubu je naďalej

postup U19 do prvej ligy, čomu sa musia
podriadiť aj hráči seniorského A mužstva.
Radosť nám robili aj hráči v kategórii U
15, ktorí odohrali kvalitné zápasy pod

vedením trénera Martina Žambu. Priority
klubu sa dajú zhrnúť do troch bodov: kvalitná práca s mládežou, zapracovávanie
odchovancov do A mužstva a boj o priazeň seneckého diváka.“
Jedenástku roka na pódiu privítal Denis

Marton a primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál.
Jedenástkou roka 2013 je zostava: U9bVojtech Šujan, U9 - Matej Šimun, U10
- Samuel Benko, U11- Peter
Šuplata, U12- Filip Zámečník,
U13- Filip Nagy, U14- Adam Rusnák, U15- Jozef Tornyai, U16Daniel Pastrnek, U17- András
Sándor, U 19- Márk Winkler, A
mužstvo - Lukáš Hlavatovič.
Trénerom roka sa stal tréner seniorov Andrej Štellár.
Zvláštnym ocenením pri príležitosti životného jubilea uctil klub
riaditeľku ZŠ Tajovského Mgr.
Boženu Venerčanovú, krstnú
matku a spoluzakladateľku klubu ŠK SFM Senec.
Výročnú schôdzu uzavrel primátor mesta Senec Karol Kvál. Vo svojom
príhovore ocenil činnosť klubu ŠK SFM
Senec, ktorá má nezastupiteľnú úlohu
v rozvoji mládežníckeho športu nášho
mesta.
Text a foto: VCs

Slovakia Old Boys aj s Ľubošom Schramkom skončili v Bielorusku na 4. mieste
Na X International Christmas Cupe 2014,
amatérskom turnaji ľadového hokeja
o cenu prezidenta Bieloruskej republiky,
ktoré sú neoficiálnymi majstrovstvami
sveta v ľadovom hokeji veteránov hralo
aj reprezentačné mužstvo Slovenska.
Slovakia Old Boys 2014 hrali proti dvanástim tímom z celého sveta a podarilo sa im vybojovať 4. miesto. V zápase

o bronz podľahli Fínsku 5:8. V tíme kapitána Ľubomíra Sekeráša a v tímoch
súperov hralo mnoho hokejistov skúsených zo zápasov za národné tímy.
Za naše reprezentačné mužstvo nastúpil
aj hráč zo Senca Ing. Ľuboš Schramko
(1 gól a 1 asistencia). Náš tím hral počas
celého turnaja veľmi dobre. Perličkou
je, že v zápase s Francúzskom vyhral

s rekordným náskokom 22:0 (pre postup
bolo potrebné dosiahnuť čo najlepšie
skóre). Podrobnosti o turnaji a zápasoch
na www.hockeyteam.sk. Najbližšie sa
veteráni chystajú na priateľské zápasy
so zúčastnenými národnými mužstvami, ktoré nás v najbližších mesiacoch
navštívia, dohodnuté sú zatiaľ Švajčiarsko a Nemecko. Neskôr aj Kanada. MO
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