Senecké leto otvorilo sezónu na Slnečných jazerách

Ročník 24

júl-august 2014

Senecké leto a Veľký letný karneval otvorili sezónu na Slnečných jazerách
Takmer 20 000 ľudí zo Senca a širokého
okolia prišlo 14. júna otvoriť letnú sezónu
na Slnečných jazerách podujatím, ktoré
do Senca každoročne prináša festivalovú
atmosféru, vystúpenia známych i menej
známych kapiel a interpretov, program
pre deti, silácku súťaž a už tradične z roka
na rok lepší ohňostroj. Aj napriek meškaniu populárnej kapely Chinaski bola nálada výborná a organizátori výborne zvládli
náročný festivalový maratón.

Na pódiu sa zastavili aj účastníci medzinárodnej charitatívnej cyklojazdy
Na bicykli deťom 2014, ktorú organizuje
Občianske združenie Deťom pre život.
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál
ocenil, že organizátori zaradili Senec
a Senecké leto medzi zastávky tohto významného medzinárodného benefičného projektu a oznámil, že mesto podporí
ciele OZ Deťom pre život aj finančným
príspevkom.

Veľký letný karneval, na ktorý sa tešili
deti aj dospelí, priniesol zaujímavé nové
masky, sprievod Lichnerovou ulicou až
na Slnečné jazerá a šťastných výhercov vlastnoručne vyrobených masiek.
Viceprimátorka mesta Senec Helenka
Nemcová odovzdala kľúče od mesta kráľovi karnevalu na celý deň, počas ktorého bola dovolená len dobrá nálada, ktorú pomáhal vytvárať aj zabávač Richard
Vrablec. MO
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Senec a Kőszeg podpísali zmluvu o partnerstve

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

Foto: Gábor Agárdy
Predprázdninové zasadnutie Mestského zastupiteľstva riešilo návrh zmeny
rozpočtu na rok 2014, správu hlavného
kontrolóra o vykonaných kontrolách,
úpravu metodiky poskytovania dotácií, správu o činnosti Mestskej polície,
Územný plán mesta Senec, prevádzkový poriadok pohrebísk a mnoho
ďalších tém, ktoré si môžete pozrieť na
www.zastupitelstvo.sk.
Počas rozpravy sa debatovalo aj
o aktuálnych témach akými sú protipovodňové opatrenia, kamerový systém,
parkovanie v meste, zeleň alebo školstvo a nedostatok miest v materských
školách. Riešil sa tiež stav skládky Červený Majer, venčovisko pre psov a revitalizácia Lichnerovej ulice.
Poslanci hľadali riešenia týchto otázok a zamestnanci Mestského úradu

v Senci ozrejmovali zákonné možnosti,
majetkové vzťahy a čas predpokladaného vyriešenia problémov.
Zasadnutie sa netradične konalo
v priestoroch Hotela Senec, pretože
po oficiálnej časti nasledovalo Slávnostné podpísanie Zmluvy o partnerstve medzi mestami Senec a Kőszeg,
ktorú podpísal primátor mesta Senec
Karol Kvál a primátor mesta Kőszeg
László Huber. Obe mestá sú spriatelené už od roku 2010, nová zmluva však
partnerstvo utužuje a posúva na vyšší
level. Predstavitelia oboch miest si vypočuli vystúpenie Sláčikového orchestra Mesta Kőszeg a neskôr aj vystúpenie Igricov z Igramu z elokovaného
pracoviska Základnej umeleckej školy
v Senci, ktorí úspešne reprezentujú
naše mesto doma i v zahraničí. MO

Prvá otázka sa týka bezpečnosti križovatky
pri pošte. Nejedná sa o mestskú komunikáciu, ale o cestu I.triedy, ktorej vlastníkom je
SSC. Je mi známe, že sa tam plánuje kruhový
objazd, ale to je napriek rokovaniam s SSC
v nedohľadne. Na križovatke dochádza k nebezpečným situáciám, ani profesionálni vodiči nerešpektujú dopravné značenie. Nedá
sa nejakým spôsobom zvýšiť bezpečnosť
v tomto rušnom dopravnom uzle?
SH

Mesto má vypracované 4 varianty riešenia
dopravnej situácie na tejto križovatke, ktoré
pôjdu do príslušných komisií, aby sa vyjadrili, ktorá alternatíva je najvhodnejšia.
Druhá otázka sa týka priestoru pri lekárni
Lúč. Vchod do lekárne je vyvýšený a urobený bezbariérovo, čo veľmi oceňujem, že
tam nie sú schody. Ale na druhej strane je to
dosť nebezpečné, nakoľko deti to láka utekať dolu briežkom a hrozí, že vbehnú rovno
na cestu a pod auto. Úplne by stačilo možno osadiť oproti východu z lekárne pri ceste
zábradlie, aby sa zabránilo nešťastiu. SH

Nebolo by problémom osadiť zábradlie,
vznikla by však prekážka pre ostatných
účastníkov cestnej premávky. Je veľmi pravdepodobné, že by mesto následne muselo
riešiť sťažnosti na túto tému.

Mesto intenzívne pracuje na protipovodňových opatreniach
Riešenie protipovodňových opatrení
bude prebiehať v dvoch etapách:
1. Monitorovanie a odstránenie závad na
jestvujúcich vodohospodárskych zariadeniach, ktorých správca alebo majiteľ je
neznámy. Systémom kamerového monitorovania sa už podarilo odhaliť závadu
na kanalizačnom rozvode na E.B. Lukáča. Táto závada je už odstránená.
Mesto tiež obnovilo jarok na Záhradníckej ulici, ktorý je prepojený do odvodňovacieho jarku štátnej cesty II/503, čím sa
odľahčili jestvujúce rozvody. Podobným
spôsobom sa pripravuje obnova odvodňovacích jarkov na ulici Fraňa Kráľa so
zväčšením priemeru priepustov pri vchodoch do rodinných domov.
Prebieha monitoring dažďovej stoky

pred kruhovým objazdom pri Lidli, ktorá
bude v budúcnosti slúžiť ako prepojeniesplaškovej kanalizácie Šafárikovej ulice
do dažďovej stoky veľkého priemeru na
ulici SNP s vyústením do recipientu Čiernej vody. Prebieha tiež čistenie a obnova
odvodňovacích jarkov na Pezinskej ulici
a čistenie uličných vpustí podľa potreby.
2. Protipovodňové opatrenia.
V severnej časti mesta sa uvažuje o vybudovaní záchytných nádrží, ktoré sa projektovo pripravujú. Komplikáciou sú však
zložité majetkové vzťahy a tiež nutnosť
získať vodoprávne povolenie v zmysle
Vodného zákona. Táto fáza je finančne
náročná.
V južnej časti mesta bude potrebné projektovo riešiť odvedenie naakumulova-

ných vôd z jarku štátnej cesty do priestoru za betonárkou na Bratislavskej ulici a
následné prečerpávanie do Strieborného
jazera. O náročnosti tohto projektu svedčí aj to, že mesto oslovilo 3 odborné projektové organizácie, ktoré po zistení nárokov mesta a petičných výborov postupne projektové práce odmietli realizovať.
Opatrenia, ktoré sú už hotové:
je vybudovaný odvodňovací jarok pozdĺž
svahu nad sídliskom Za Štiftom cca v 1/3
úseku. Čiastočne sa tak podarilo uchrániť obytnú štvrť na Mesačnej ulici a časť
sídliska.
Podarilo sa tiež vybudovať odvodňovací
jarok pri kruhovej križovatke v smere na
Malý Biel s prepojením do odvodňovacieho jarku štátnej cesty II/503.
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Poďakovali sa
Vážený pán primátor,

radi by sme sa poďakovali
Vám, vedeniu mesta a všetkým, ktorí schválili a zabezpečili nové chodníky na Trnavskej ulici v Senci.
Sme potešení, že sa aj takýmto spôsobom pomáha obyvateľom a návštevníkom mesta
v mestskej časti, ktorá bola dlhé
roky bez povšimnutia. V posledných rokoch sme sa však
dočkali aj verejného osvetlenia,
nového elektrického vedenia
a teraz aj chodníkov.
Nás osobne veľmi teší práve posledná aktivita a nielen
preto, že pri ceste 1. triedy
a pri vjazde do Senca spolu
s verejným osvetlením pomáha bezpečnejšiemu pohybu
chodcov, ale hlavne preto,
že sa vyriešila záplava nášho pozemku vodou z cesty
pri každom, aj miernom daždi.
Srdečná vďaka,
Mária Šefcová, Ján Šefc
a susedia

AKTUÁLNE/INZERCIA

Upozornenie ohľadom dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku za KO
Občania si čoraz častejšie neprevezmú rozhodnutie o výške, resp. výrube dane z nehnuteľností, miestnych daní
a poplatku za KO. MsÚ nemá možnosť skúmať dôvody neprevzatia. Mesto Senec v záujme zefektívnenia výberu daní
a poplatkov organizuje každý rok tzv. dlhý týždeň, kedy je
možné vyzdvihnúť si na Mestskom úrade aj počas soboty
rozhodnutia o dani a poplatku za KO, daňovníci ich môžu
na mieste uhradiť. Čoraz viac Senčanov využíva túto možnosť, ale tiež sa čoraz viac poštou zaslaných rozhodnutí vracia na MsÚ.
Pracovníci oddelenia miestnych daní a poplatkov už odoslali všetkým daňovníkom rozhodnutie o výške, resp. výrube daní a poplatku za KO. V súčasnosti majú všetci daňovníci obálky s rozhodnutiami buď doma z rúk poštára, alebo
na pošte na základe oznámenia o uložení doporučenej zásielky. Po skúsenostiach s nedoručenými rozhodnutiami si
MsÚ dovoľuje upozorniť daňovníkov, že rozhodnutia vrátené po uplynutí úložnej doby sa považujú za doručené a stanú sa právoplatnými a vykonateľnými. V prípade, že dane
a poplatky nie sú uhradené - nasleduje exekučné konanie
voči daňovníkovi. Aby sme predišli nepríjemnostiam, žiadame daňovníkov, ktorí si neprevzali rozhodnutia, aby sa
informovali na oddelení miestnych daní a poplatkov MsÚ
v Senci na tel. č.: 20 205 110, 20 205 109, 20 205 125, prípadne osobne v rámci úradných hodín.
Inzercia

Uzávierka
čísla
20. 8. 2014
Viac na
www.
senec.sk
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Odkaz pre starostu
Mesto Senec sa z vlastnej iniciatívy
zapojilo do Odkazu pre starostu. Ide
o projekt, prostredníctvom ktorého
môžu občania zo svojho počítača
alebo telefónu poslať odkaz na Mestský úrad. Všetci tí, ktorí majú otázky
na vedenie mesta môžu využiť túto
službu, ktorú má mesto na jeden rok
zdarma. Samozrejme, zamestnanci
mesta sú občanom k dispozícii aj
osobne alebo telefonicky či mailom.
Všetky telefónne čísla a maily sú
uverejnené na www.senec.sk.

Školský klub detí v júli
Vždy akčný Školský klub detí na ZŠ
Tajovského bude i tento rok nabitý tak
deťmi, ako aj akciami. Pätnásť vychovávateliek so 102 žiakmi 1. - 4. ročníka
absolvuje súťaže, výtvarný i pohybový prejav, náučné chvíľky a výlety:
08. júla - Múzeum Remeselný dvor
v Miloslavove
15. júla - Vodný mlyn v Jelke a Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci.
Deti sa už tešia na zaujímavé leto
pod názvom ,,Potulky regiónom Senec“.
MonSkov
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V meste sa kosí aj zametá, nová výsadba je v kruhovom objazde aj v starej fontáne
Počas leta má Odbor verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta veľa úloh. Vedúca odboru,
Ing. Viera Kolozsváriová, nás
informovala, čomu všetkému
sa mesto ohľadom zelene venuje.
Prebehla už tretia kosba. Kosenie sa začína v centre mesta a postupuje k okrajovým
častiam až po satelity ako napríklad Malý Biel, Mlynský Klin
alebo Svätý Martin.
V meste ešte pred Seneckým
letom zamestnanci mesta
osadili kvetináče s muškátmi
na stĺpy verejného osvetlenia, vysadili množstvo kvetov
na rovnaké miesta ako v minulom roku, ale pribudli aj nové
- napríklad už dlho nefunkčná

fontána pred Okresným úradom sa premenila z „odpadkového koša“ okoloidúcich
na okrúhly záhon kvetov.
Dokončili sa tiež orezy živých
plotov. V prípade, ak viete
o dopravnej značke, ktorá je
zarastená alebo slabo viditeľná práve kvôli zeleni, informujte mesto, aby Odbor verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta zasiahol v prospech bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky.
V lete sa polieva mestská
zeleň v dvoch smenách.
Už o 5:00 ráno prechádza
cisterna s vodou mestom
a o 14:30 polieva znova. Počas nadštandardných horúčav je pripravený pomôcť

Gebrüder Weiss opäť v akcii
Svetovým dňom životného prostredia je 5. jún, ktorý poskytol už druhý rok príležitosť pracovníkom hlavného terminálu
spoločnosti Gebrüder Weiss, aby demonštrovali environmentálnu angažovanosť firmy. Katarína Tibenská, špecialista Gebrüder Weiss pre kvalitu a životné prostredie zdôraznila, že spolupráca s mestom Senec organicky zapadá
do environmentálnej filozofie firmy. „V minulý rok začatej
spolupráci so Sencom chce naša firma pokračovať. Sme
radi, že Senec privítal našu iniciatívu. Teší nás aj to, že nám
dali najavo svoju podporu aj okoloidúci.“ Text a foto: VCs

aj Dobrovoľný hasičský zbor,
tak ako v minulom roku.
Zametací voz tiež štartuje každý deň od piatej hodiny ráno,
aby bolo mesto čisté.
V rámci zmeny v zákone
mesto pracuje na tom, aby
využilo potenciál menších
obecných služieb uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú
v hmotnej núdzi, na vykonávanie pracovných činností
v rozsahu 32 hodín mesačne.
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny ponúkol tieto práce
okolo 120 ľuďom. Koľkí ponuku prijali, vás budeme informovať v najbližšom čísle Senčana. Mesto malo tiež záujem

aj o aktivačnú činnosť, ale
z 15 uchádzačov nemal o prácu nikto záujem.
Novinkou je tiež úprava kruhového objazdu pri Lidli.
V internetovom hlasovaní
o tom, ako by mal vyzerať,
získali najviac hlasov rôzne
druhy výsadby. Firma Intersad
na objednávku mesta vysadila
v kruhovej križovatke suchomilné rastliny - levandule
a trsy tráv. Rastlinky sú zatiaľ
malé, aby sa ujali, ale keď sa
rozrastú, môžeme sa tešiť na
dlhoročnú záplavu fialovej
nádhery. Levanduliam sa totiž
v našich podnebných podmienkach veľmi dobre darí. MO

Dobrovoľníci čistili Kövécstó
Deň Zeme oslávilo prácou aj Občianske združenie Moje
mesto. Keďže sa združeniu nepodarilo získať grant na úpravu jazierka, zapojili vlastné sily a obyvateľov žijúcich pri jazierku a pustili sa do zberu odpadkov a starých konárov.
Jednou brigádou neskončili a hneď sa pustili do druhej.
Od sponzora - firmy Albert získali financie na výsadbu desiatok nových kríkov, ktoré by mali tvoriť prirodzenú protihlukovú a protiprašnú bariéru od cesty. Pre zvýšenie bezpečnosti
orezali tiež stromy a kríky, ktoré zacláňali dopravné značky.
„Vypílili sme podrast, presvetlili vegetáciu a dosadili nové kríky,“ uviedla Jana Némethová, organizátorka brigády. MO
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Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku v Senci
Mesto Senec a Mestské noviny Senčan
v spolupráci so spoločnosťou Plantago vyhlasujú súťaž o najkrajší balkón
a predzáhradku.

Ako sa zapojiť?

Pošlite aspoň jednu fotografiu vášho balkóna alebo predzáhradky na sencan@
senec.sk do 11. augusta 2014.

Čo môžete vyhrať?

Víťazi v oboch kategóriách získajú rastliny od spoločnosti Plantago v hodnote
100 eur podľa vlastného výberu.

Čo sa bude hodnotiť?

Samostatne sa budú hodnotiť balkóny
a samostatne predzáhradky.

Všimli sme si:

Na Jesenského ulici si obyvatelia domov
začali upravovať svoje predzáhradky
(foto). Touto cestou im chceme poďakovať za ich prácu a kreativitu. Aj takto sa
dá žiť pri bytovke!

Koncert ZUŠ v kaštieli vo Veľkom Bieli

Komorný súbor Fantázia pod
vedením pedagóga Drahomíra Mrózeka a spevácky zbor
Stella s dirigentom Mgr. art.
Tomášom Šelcom vystúpili
v kaštieli vo Veľkom Bieli pri
príležitosti Otvorenia záhrad.
Orchester Fantázia pôsobí v ZUŠ Senec asi 5 rokov,
skladby pre aktuálne nástrojové obsadenie upravuje ped.
Drahomír Mrózek. Ako sólisti
vystúpili Matej Korbelič - trúbka, študent
bratislavského
Konzervatória, bývalý úspešný žiak ZUŠ a naši súčasní,
na súťažiach veľmi úspešní
žiaci Mária Cíbiková – flauta
a Jakub Kolembus - keyboard.
Miešaný spevácky zbor Stella
vznikol v septembri minulého
roka, riaditeľ ZUŠ mu poskytol
priestory i finančnú pomoc.

Členmi súboru sú bývalí i súčasní žiaci ZUŠ a nadšenci
spevu zo Senca a blízkeho
okolia, ktorí majú chuť spievať
v zborovom kolektíve. Dirigentom zboru Stella je koncertný
umelec a dirigent Mgr. art. Tomáš Šelc. Na koncerte zazneli cirkevné, svetské i ľudové
piesne.
Počas koncertu zazneli vyznania o láske k umeniu
z pera Pavla Straussa, Milana Rúfusa a Karola Wojtylu
v prednese Helenky Čajkovej.
Koncert mal veľký úspech,
celá sála po koncerte stála
a tlieskala, aby prejavila uznanie mladým umelcom. Želám im, aby šírili
svojou interpretáciou krásu
a tak otvorili vnútro človeka pre to, čo je večné. H.Č.

Chválime

Karháme

• Senčanov, ktorí nesúhlasili
s odstránením kontajnerov
na kovy a vyzvali mesto,
aby im kontajner ponechalo.
Mesto im vyšlo v ústrety a na
požadovaných miestach kontajnery zostanú. Samozrejme,
ak sa do kontajnerov budú
v budúcnosti skutočne separovať kovy a nie zmiešaný odpad. Obyvatelia, ktorí
majú záujem o kontajner na
separovanie, môžu oň požiadať Odbor verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
Senec. Zberný dvor je však
k dispozícii po celý rok.

• prevádzky a ich prevádzkovateľov, ktorí chcú šetriť na
poplatkoch za odpad a preto si prihlásia len najmenší
objem odpadu s najmenšou
frekvenciou a potom plnia
odpadkami smetiaky iných,
prípadne tvoria nelegálne
skládky. Mestský úrad bude
v tejto veci vykonávať kontroly, aby sa zabránilo takémuto
správaniu. Prevádzkovatelia
by si teda mali prispôsobiť
platby aj veľkosť nádob a frekvenciu vývozu svojim skutočným potrebám a inštruovať
tak aj svojich zamestnancov.

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s mestom Senec
usporiadal výstup na Sitno 21.júna 2014 (Sitno - Štiavnická Kalvária - Banská Štiavnica) Prinášame jednu „vrcholovú“ zo Sitna.
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Na SNP vznikli nové parkovacie miesta

Rekonštrukcia MŠ Fándlyho 2 je ukončená

Ako reakciu na nedostatok parkovacích miest v centre rozšírilo
a upravilo mesto priestor pred panelákmi na ulici SNP. Splnilo tak požiadavku obyvateľov, správcu budov, poslancov MsZ
a tiež úlohu z Okrúhleho stola. Obyvatelia priľahlých bytových
domov tak získali prístupovú komunikáciu k domom, upravený
chodník a viac ako dvojnásobok parkovacích miest. Neparkuje
sa tu teda už na úkor chodníka. Po lete pribudnú aj nové stromy.

Poslednou etapou rekonštrukcie komplexu pavilónov MŠ Fándlyho 2 bolo zateplenie strechy a fasády budovy. Do projektu
bola zahrnutá hydroizolácia strechy, oprava komínov a výmena hromozvodov. Mesto v závere rekonštrukcie preinvestovalo
139.369,- eur. V predchádzajúcich etapách už dostala škôlka
úsporný vykurovací systém, zmenilo sa vnútorné usporiadanie budovy, boli vynovené kuchynky a sociálne zariadenia,
úsporné svietidlá s väčšou svietivosťou, kuchyňa a práčovňa dostali modernú techniku, všade je nový nábytok, hračky
a vonkajšie hracie prvky. Miestnosti sú vymaľované. Revitalizácia a rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky, čo postavilo škôlkarov, personál školy, rodičov aj dodávateľov prác pred
neľahkú úlohu, ktorú mohli zvládnuť len dobrou organizáciou
a s veľkou dávkou tolerancie. Oficiálnou bodkou bola kolaudácia 24. júna, na ktorej sa zúčastnil primátor mesta Karol Kvál,
prednostka MsÚ Jarmila Répássyová, vedúci odboru výstavby MsÚ Karol Czére, vedúci školského úradu Anton Kubliniak
a zástupca dodávateľa Attila Izsák. Marie Leginusová, riaditeľka MŠ, ocenila ústretovosť mesta, ktoré za uplynulé roky
stáli pevne za projektom obnovy škôlky. Poďakovala sa dodávateľom za kvalitne odvedenú prácu a rodičom, ktorí priložili
ruku k dielu a pomohli preklenúť ťažkosti. Text a foto: VCs

V Senci sa jazdilo „Do práce na bicykli“
Myšlienka Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica našla
podporu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde vyhlásili celonárodnú súťaž „Do práce na bicykli“.
Vedenie mesta Senec považovalo súťaž za príležitosť na propagáciu ochrany životného prostredia a zdravej životosprávy
cez cyklistiku, ktorá je vo viacerých krajinách populárnou a masovou formou dopravy. MsÚ Senec oslovil seneckých zamestnávateľov na účasť v súťaži. Piati z nich prihlásili svoje tímy, ktoré od 1. do 31. mája dochádzali do práce na bicykli.
4. júna sa Senčania dozvedeli výsledky súťaže za prítomnosti primátora mesta Senec Karola Kvála, Jarmily Répássyovej,
prednostky MsÚ, Petra Klučku, národného cyklokoordinátora Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Lenky Johannesovej z predajne Bikesport Senec, ktorá venovala štedré cyklistické ceny. Najlepší tím „Kvetinky“ najazdil
najviac kilometrov v zložení: Veronika Kiššová, Anna Kuricová,
Etela Luciaková a Bronislava Gašparová. Najlepším jednotlivcom bola Etela Luciaková, ktorá najazdila najviac kilometrov. Najlepší tím „Pedagogičky“ najazdil najväčší počet jázd
v zložení: Jarmila Miartušová, Andrea Gajdošová, Magdaléna
Reingráberová, Zuzana Smatanová. Najlepším jednotlivcom,
ktorý najazdil najväčší počet jázd bol Ladislav Méry, ktorý
vo finálnom žrebovaní získal horský bicykel. Text a foto: VCs

V synagóge bude letná škola archeológie
Bratislavský samosprávny kraj získal dotáciu
v hodnote 9000 eur od Ministerstva kultúry SR
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2014.
Za dotáciu plánuje župa zorganizovať letnú školu archeológie a tradičných spôsobov murovania
v areáli obytno-rituálneho komplexu národnej
kultúrnej pamiatky synagógy v Senci.
„Aktivity letnej školy sú zároveň ďalším krokom pri obnove seneckej synagógy. Túto unikátnu pamiatku plánujeme aj za pomoci Finančného mechanizmu EHP zrekonštruovať, aby mohla
slúžiť verejnosti,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Poslanci
BSK schválili v marci finančný príspevok na obnovu areálu synagógy, konkrétne na terénne úpravy a výstavbu infopavilónu
za 618 347,37 EUR. Tieto peniaze sú však podmienené získaním nenávratného finančného príspevku z EHP fondov.
BSK očakával otvorenie výzvy koncom roka 2012, Programová dohoda (Príloha II) uvádzala, že výzvy budú zverejnené najneskôr v štvrtom štvrťroku 2013, v skutočnosti bola výzva na prekladanie žiadostí o projekt vyhlásená 31.1.2014 s termínom jej uzavretia 15.4.2014.
BSK predložilo žiadosť 14.4.2014.
Zdroj: BSK
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Osvetové aktivity o domácom násilí na ZŠ v Senci
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom sídli v Bratislave. Dlhodobo sa venuje pomoci obetiam domáceho násilia a týraným,
zanedbávaným a zneužívaným deťom.
Poskytuje ľuďom pomoc a podporu, aby sa
mohli dostať z násilného vzťahu, kde im je ubližované častokrát psychicky aj fyzicky. Ľudia
žijúci v násilných vzťahoch sú v nich akoby
uväznení a sami sa z nich nevedia vymaniť.
Potrebujú preto pomoc zvonka od inštitúcií
a organizácií ako aj podporu od blízkeho
okolia, priateľov a rodiny.
Násilie sa vyskytuje v mnohých rodinách
a je častejšie, ako si verejnosť myslí. Dostupné výskumy zo Slovenska nám ukazujú, že
obeťou násilia sa stáva približne každá piata
žena. Sú to vysoké čísla a aj preto je potrebné
šíriť o téme domáceho násilia osvetu a informovať už deti počínajúc základnými školami.
OZ Pomoc ohrozeným deťom navštevuje rôzne ZŠ a SŠ, kde deťom ozrejmuje, čo je to
domáce násilie. U menších detí, od tretieho
ročníka, prezentujú tému hlavne formou hier,
hrania scénok, kreslenia a diskusie. Dôležité
je, aby si deti z takejto preventívnej aktivity
odniesli základné informácie a vedeli rozlíšiť, aké správanie doma je bežnou hádkou

rodičov a kedy môže ísť o domáce násilie či
násilie na deťoch. Za najdôležitejšie sa dá
považovať, že deti sú vyzývané, aby pouvažovali nad tým, komu by sa mohli vo svojom
okolí zdôveriť s takýmto problémom. Každé
dieťa by si malo nájsť aspoň jednu dospelú osobu, ktorej vo svojom okolí dôveruje
a mohlo by jej o svojich problémoch povedať.
Touto cestou sa téma domáceho násilia odtabuizováva a ľudia ohrození násilím sa skôr
dostanú k pomoci. U žiakov starších ročníkov
sa venujú často mýtom, ktoré má spoločnosť
o domácom násilí. Pracuje a diskutuje sa
v skupinkách. Na stredných školách sa diskusie zvyknú smerovať už k partnerským
vzťahom, vystríha sa pred signálmi, ktoré
môžu naznačovať násilný vzťah. Zameriava
sa na zadávanie si vlastných hraníc vo vzťahu a poznanie varovných signálov, kedy treba byť vo vzťahu obozretný.
Tentokrát takýto preventívny program prebehne aj na základných školách v Senci. Zúčastnia sa ho žiaci a žiačky starších ročníkov,
ktorých chcú školy vyzbrojiť dôležitými informáciami pre život.
Mgr. Katarína Čierna
OZ Pomoc ohrozeným deťom
Inzercia
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Elektronický
strážca seniorov:
Mesto Senec plánuje od septembra zrealizovať sociálnu službu
- elektronický strážca seniorov
(prístroj 299,- eur + inštaláciu
25,90 eur uhradí mesto). Ide
o sociálnu službu, ktorá zabezpečí seniorom, osamelým starším
ľuďom alebo zdravotne postihnutým pocit istoty. Elektronický
strážca dokáže tiesňovým volaním privolať pomoc.
Mesačný poplatok bude vo výške 8,90 eur, ktorý si budú hradiť
klienti alebo im s úhradou pomôžu rodinní príslušníci.
Záujemcovia o službu Elektronický strážca seniorov sa môžu
prihlásiť osobne na Odbore sociálnych služieb mesta, Pribinova 15, Senec alebo telefonicky
na t.č. 20205122 alebo 20205121.

8

SPEKTRUM

SENČAN júl-august 2014

Historický Senec

Viete, že pred bránou Veľkého Štiftu stáli ešte na začiatku 20. storočia murované strážne búdky? Aj o tom sa môžete dočítať
v knižnej publikácii Senec - stáročia mesta, ktorá prináša nové pohľady prostredníctvom vybraných kapitol z dejín mesta, jeho
okolia i prírodných hodnôt. Kniha vyšla v slovenskom i maďarskom jazyku a je dostupná v Mestskom múzeu v Tureckom dome.

Naša septima
Veľmi milá slávnosť sa konala 5. júna v Mestskej knižnici - slávnostná prezentácia knihy Naša septima, ktorá
zachytáva spomienky študentov seneckého gymnázia
na roky ich mladosti s časovým odstupom 60 rokov od
maturity. Editori Jozef Čársky a Ivan Varga a vydavateľ monografie, sľubujú pútavé čítanie. Starším umožní
stotožniť sa s osudmi „septimánov“ a priblížiť si obdobie, ktoré ich osudovo zasiahlo. Mladým môžu byť
osudy maturantov motiváciou, aby bojovali za svoje sny
a nevzdávali sa pri prvých prekážkach. Prezentácie sa
okrem autorov a spolužiakov zúčastnili aj rodinní príslušníci žijúcich i zosnulých spolužiakov. Pozvanie prijal
primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, starosta Bernolákova Ing. Ľubomír Poór, poslanec MsZ v Senci MUDr.
Marián Príbelský, riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka
RNDr. Jozef Radzo a ďalší hostia. Jarmila Majová, VCs

Seneckou Bambuľkou sa v internetovom hlasovaní stala Bianka Pódová.
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Potápači čistili Slnečné jazerá

Primátor ocenil najšikovnejších školákov
Ekologická akcia čistenie vôd Slnečných jazier v Senci
sa uskutočnila už štvrtýkrát. Organizátorom bol klub
potápačov PICCARD SENEC, čistilo sa do vzdialenosti
30 metrov od brehov južnej, severnej a východnej pláže, tento rok sa prvýkrát čistilo aj okolie ostrova. Akcie
sa zúčastnilo 21 potápačov a členov vodnej záchrannej služby PICCARD SENEC, vytiahlo sa 161 kg odpadu. Najaktívnejším potápačom sa stal David Bednárik,
ktorý vytiahol 23 kg odpadu. Akciu podporili: Správa
cestovného ruchu Senec a Slovenský rybársky zväz
Senec.
Dalibor Martišovič
predseda PICCARD SENEC

Vedenie Mesta Senec odmenilo žiakov seneckých škôl, ktorí
úspešne reprezentovali mesto na súťažiach a olympiádach.
Pedagógovia, školáci, rodičia a príbuzní zaplnili 6. júna dopoludnia veľkú halu Labyrintu pri príležitosti tradičného oceňovania najšikovnejších
žiakov, ktorí svojou prácou úspešne reprezentovali seba, svoju školu
a mesto Senec na súťažiach a olympiádach. Ľubica Horňáková, učiteľka
ZŠ Tajovského postupne privolávala ocenených k pódiu, kde im primátor Mesta Senec Karol Kvál zagratuloval a odovzdal „Uznanie výnimočným žiakom a študentom“. Viceprimátorka Helena Nemcová pridala
k pamätnému listu darčekové pero aj sladkú odmenu. Na slávnosti sa
zúčastnil aj predseda Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania, poslanec
Rudolf Galambos, vedúci mestského školského úradu Anton Kubliniak
a riaditelia seneckých škôl. Zoznam ocenených žiakov zo ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ Szenciho, Základnej umeleckej školy Fándlyho
20, Spojenej školy s VJM a Gymnázia Antona Bernoláka je uverejnený
na www.senec.sk.
VCs
Inzercia

Riadková inzercia
PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. tel.: 0907181800

ČAS NA ZMENU!

Senčania druhí u starostu Báhoňa
Na tohtoročnej Vareche starostu Báhoňa sa v sobotu
21. júna zúčastnil aj tím reprezentujúci mesto Senec:
František Šušla, Emil Omasta, Peter Šušla a Ladislav
Kalman. A nielen, že sa zúčastnili, ale podarilo sa im
vyhrať druhé miesto s tradičným paprčkovým gulášom.
Spomedzi 19 tímov sa teda vyšplhali po chuťových pohárikoch hodnotiacich takmer až na vrchol.
Na vareche sa zúčastnili po prvýkrát a veľmi sa im páčilo. V príjemnom prostredí s dychovkou Senčanka
a množstvom atrakcií aj pre deti reprezentovali svoje mesto na vydarenom podujatí obce Báhoň. MO

Stačí len 2x20 minút týždenne pre
dosiahnutie viditeľných výsledkov už
v priebehu niekoľkých týždňov!
- efektívne budovanie svalstva
- tvarovanie postavy
- spaľovanie tuku
- redukcia celulitídy
- liečba bolesti chrbta a krížov
- zvyšovanie výkonnosti a kondície
1 Speedfitness tréning = 150 násobok klasického 90 min. cvičenia
v posilňovni
Viac info na:
www.fbspeedfitness.sk
Tel.kontakt: 0905 593 966
e-mail:
forbody.senec@gmail.com
Pezinská 51, Senec
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac júl
PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER

Oznam pre návštevníkov kina
Vzhľadom na početné otázky
návštevníkov kina týkajúce sa
premietania filmov na amfiteátri
v prípade nepriaznivého počasia si dovoľujeme informovať, že
v mesiacoch jún, júl a august premietame výlučne na amfiteátri
v Parku oddychu a to aj v prípade nepriaznivého počasia (dážď,
chladnejšie počasie a pod.).
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu v amfiteátri – nezabudnite za každého
počasia! (sledujte prosím zmeny
v začiatku premietania filmových
predstavení). Aktuálne informácie vrátane programu filmových
predstavení nájdete na našich
stránkach: www.kinosenec.sk
a www.facebook.sk/kinosenec.
Začiatok filmových predstavení od 1. júla - 18. júla 21:30
19. júla - 31. júla 21:00
1.utorok
AMAZING SPIDER MAN 2
Prázdniny začíname so Spidermanom. Príbeh superhrdinu
Petra Parkera alias Spider-Mana pozná snáď každý. Byť Spider – Man je úžasné. Peter má
pred sebou najťažší súboj. USA
MP 140 min. Vstupné: 3,50 Eur
2. streda
VLÁDKYŇA ZLA
Neverte rozprávkam! Angelina

Jolie v Disneyho príbehu o Šípkovej Ruženke, ktorý ste nepoznali... USA Vhodný pre všetky
vekové skupiny 98 min. dabing
Vstupné: 3,50 Eur
3. 4. štvrtok – piatok
BLENDED
Dokonalá rodinná dovolenka –
opadne vo chvíli, keď zistia, že
apartmán v luxusnom africkom
safari budú obývať spoločne.
Komédia. Hrajú: Adam Sandler,
Drew Barrymore, Bella Thorne a
ďalší. USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur
5. sobota
RIO 2
Vyraziť na rodinný výlet do
Amazonského pralesa. Vitajte
v džungli! USA MP 105 min. dabing Vstupné: 3,00 Eur
6. nedeľa
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: 3,00
7. 8. pondelok - utorok
ZBAV NÁS ZLÉHO
Newyorský policajt vyšetruje
ohavné a zdanlivo nevysvetliteľné trestné činy - podľa skutočných prípadov. USA MP 15 118
min. Vstupné: 4,00 Eur

9. streda
GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA
„Najväčšia životná rola, ktorú
Grace Kelly stvárnila, sa odohrala na kráľovskom dvore.“ Prečo opustila Hollywood? Pretože
sa zamilovala do rozprávkového
princa. Na samom vrchole slávy
sa vydala za monacké knieža
Rainiera III. A stala sa navždy
Grace – kňažnou z Monaka.
V hlavnej úlohe: Nicole Kidman.
Fr. USA, Belg. Tal. MP 103 min.
Vstupné: 3,50 Eur
10. 11. štvrtok – piatok
22 JUMP STREET
Neohrození muži zákona sú
späť. Akčná komédia. USA MP
102 min. Vstupné: 4,00 Eur

Nepríjemný konflikt s hlučnými susedmi od vedľa, nenechá
dlho čakať. Komická komédia.
USA MP 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur
16. streda
TRANSCENDENCIA
Existujú hlbšie otázky, týkajúce
sa toho, na čo vlastne technológie používame. Sú dobré alebo
zlé? Otázka znie, či dokážeme
technológiu využiť, alebo ona
využije nás. Sci-fi thriller.
Hrajú: Johnny Depp, Rebecca
Hall, Morgan Freeman a ďalší
USA MP 15 120 min.
Vstupné: 3,00 Eur

14. pondelok
TRANSFORMERS : ZÁNIK
Nehrozí nám vojna, hrozí nám
zánik. Vitajte v transformovanom Jurskom parku! USA MP
110 min. Vstupné: 4,00 Eur

17. 18. štvrtok – piatok
ÚSVIT PLANÉTY OPÍC
Vojna, ktorá rozhodne o tom,
kto bude dominantným živočišným druhom na Zemi. Sci-fi
thriller. USA MP 105 min.
Vstupné: 4,00 Eur
19. 20. 21. sobota – nedeľa –
pondelok
LIETADLÁ 2
Keď ostatní odlietajú, hrdinovia
prilietajú. Zažite dobrodružstvo
s posádkou elitného hasičského lietadla pri záchrane národného parku. Rodinná animovaná komédia. USA Vhodný pre
všetky skupiny maloletých 84
min. Vstupné: 4,00 Eur

15. utorok
SUSEDIA NA ODSTREL

22. utorok
LOVE SONG

12. 13. sobota – nedeľa
JOE
Bývalý trestanec žije na okraji
spoločnosti, stretáva sa s mladým chlapcom z problémovej
rodiny, pre ktorého sa stáva
vzorom. V hlavnej úlohe: Nicolas Cage. USA MP 118 min.
Vstupné: 4,00 Eur

SENČAN júl-august 2014
Romantický,
hudobný
film
o dvoch sklamaných ľuďoch. Ich
hudba si získa srdcia všetkých.
V hlavných úlohách Keira Knightley, Mark Ruffalo. USA MP
104 min. Vstupné: 4,00 Eur
23. streda
X MEN: BUDÚCA MINULOSŤ
Bojuje kompletná zostava X-Men
vo vojne s vlastným druhom,
s tými čo prežili. Spolu musia
za každú cenu zmeniť minulosť,
aby zachránili našu budúcnosť.
V hlavnej úlohe Hugh Jackman.
USA MP 120 min.
Vstupné: 3,50 Eur
24. 25. štvrtok – piatok
ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
Situačná komédia, čo všetko
sa môže povedať a stať, keď sa
opijú unesená nevesta, svedok
a životom ostrieľaná barmanka...Herecký koncert mladých,
krásnych herečiek. Réžia: Jan
Hřebejk.
Vstupné: 4,00 Eur
26. 27. sobota- nedeľa
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
Astrid je späť – je hviezdou obľúbených dračích závodov. Animovaný film pre celú rodinu.
USA pre všetky vekové skupiny

SPEKTRUM
105 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,50 Eur
28. 29. pondelok – utorok
HERCULES
Narodil sa, aby sa stal hrdinom.
Klasický mytologický príbeh
o Herkulovi dostáva nový rozmer. Začína v momente, kedy
Herkules splnil povestných dvanásť úloh, aby sa vykúpil z minulých hriechov. V hlavnej úlohe: Dwayne Johnson. USA MP
110 min.
Vstupné: 4,00 Eur
30. streda
NA HRANE ZAJTRAJŠKA
Ži, zomri znova! Film sa odohráva v blízkej budúcnosti, kedy mimozemská rasa tvrdým útokom
zasiahne Zem. Sci-fi thriller.
V hlavných úlohách: Tom Cruise, Emily Blunt. USA MP 110
min.
Vstupné: 4,00 Eur
31. štvrtok
OČISTA 2
Noví otcovia zakladatelia Spojených štátov amerických si Vás
dovolia pozvať na výročnú oslavu Očisty! Pokračovanie minuloročného hororu. USA MP 15
105 min. Vstupné: 4,00 Eur

Pripravujeme: 1. augusta piatok LIETADLÁ 2 o 21:00 hod.

Mestské múzeum:
Turecký dom
Výstavy
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku a
novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej Vody po Svätý Martin. Dobrovoľný hasičský zbor v
Senci – pamätná výstava
Výstava predstaví najstarší senecký spolok, ktorý na báze
dobrovoľnosti funguje už od
roku 1879. Patrí jednoznačne k
najstarším zborom na juhozápadnom Slovensku. Návštevníci
budú mať možnosť zoznámiť sa
nielen s historickou hasičskou
technikou ale prostredníctvom
dobových originálnych dokumentov aj s doteraz neznámymi
svedkami miestnej histórie.
Múzeum je otvorené:
Utorok 10-16.hod, streda - piatok 10-18.hod. sobota 9-13 hod.
www.msks-senec.sk/muzeum

Vážený pán riaditeľ, organizátori Seneckého leta a zástupcovia mesta Senec,
touto cestou sa chcem hlboko ospravedlniť za moje nevhodné správanie, ktoré vzniklo chvíľkovou indispozíciou počas mojej produkcie spôsobenou vonkajším zásahom cudzej osoby.
To ma neospravedlňuje takto sa správať a preto sa ešte raz hlboko ospravedlňujem za spôsobené komplikácie a som si vedomý ďalších následkov. Zároveň chcem poďakovať všetkým
návštevníkom za podporu počas mojej produkcie. S úctou
DJ Tasty - Peter Fóra
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Solar Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A. M. Szencziho
16.7.2014 o 18:00

Téma:
Expedícia na „MARS“
Prednáša:
Michaela Musilová

Zaoberá sa výskumom života v extrémnych podmienkach na Zemi a astrobiológiou - teda štúdiom a hľadaním života vo vesmíre. Jej
výskum ju zaviedol cez náročné expedície v Grónsku,
po prácu priamo v NASA a
nedávno na expedíciu astronautov na simulovaný Mars.
MO Matice slovenskej
v Senci Vás pozýva
pri príležitosti sviatku sv.
Cyrila a Metoda
na slávnostný koncert

DEDIČSTVO OTCOV
ZACHOVAJ NÁM, PANE
v nedeľu 6. júla 2014
o 16:00 v evanjelickom
kostole v Senci
Ako hosť vystúpi Spevácky
zbor Jána Pavla II. z Vajnor
Umelecký vedúci:
Dr. Ondrej Demo
Dirigent: Ján Zajíček
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Žiaci v ZŠ na Mlynskej v znamení kvality, ktorú pozná celé Slovensko

Keď sa narodí dieťa, rodičia majú z neho
veľkú radosť a tá sa stupňuje pri prvých
krokoch, prvých slovách, prvých góloch,
či prvých úspechoch a víťazstvách. Rodičia zažívajú pri svojich ratolestiach „hrdosť“ a úprimne sa tešia zo všetkých tvrdo
a poctivo vybojovaných zápasov. Rovnakú
„hrdosť“ pociťuje aj každý učiteľ základnej
školy na Mlynskej ulici v Senci. „Naše“ deti
nám rastú priamo pod rukami a s láskou
sledujeme všetky ich kroky, úspechy i neúspechy, krízy a víťazstvá. Predstavujem
vám tých, na ktorých sme v tomto školskom roku právom hrdí, lebo meno našej
školy sa vďaka nim skloňuje vo všetkých
kútoch našej vlasti aj v zahraničí. V celoslovenskej súťaži o najkrajší triedny časopis sa naši tretiaci vyšplhali na samý vrchol
– získali prvenstvo so svojím triednym časopisom Lienka. Ani na Detskej rozprávkovej Žiline sme sa nemuseli hanbiť, lebo
náš žiak šiestej triedy Adam Lysý predsta-

vil celému Slovensku najkrajšiu rozprávku a priniesol zlato. Adam však nezaspal
na vavrínoch a nedávno priniesol krásne
3.miesto z celoslovenskej literárnej súťaže
„Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“ za svoju prácu s názvom „Volám sa Svätopluk“.
V celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži „Cesty za poznaním minulosti“ sa náš
žiak Miroslav Malinovský umiestnil v literárnej časti 2. kategórie na peknom 2. mieste.
Naši žiaci sú aj šikovní výtvarníci. V medzinárodnej výtvarnej súťaži Kladenská veverka sme obsadili všetky tri prvé miesta:
tretiačka Adelka Kováčová priniesla zlato,
piatačka Ester Doršicová striebro a bronz
deviatak Pavol Polakovič. Mária Ibarová
z tretieho ročníka vybojovala zlato v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Výtvarné
talentárium 2014“ a 3.miesto v celoslovenskej súťaži Literárny Kežmarok 2014.
Z celoslovenskej výtvarnej súťaže „Voda
pre Zem“ priniesla krásne druhé miesto

druháčka Natália Nádaská. Literatúra
a výtvarné umenie však nie sú jedinou
našou doménou. Sme zruční aj v práci
s počítačom. Štvrták Šimon Hozlár sa na
celoslovenskej informatickej súťaži „Bobrík“ umiestnil na prvej priečke. Naša hrdosť však patrí aj úspešným športovcom.
Svätoslav Bollo zo štvrtého ročníka školu
úspešne reprezentuje v celoslovenských
plaveckých súťažiach, kde aj tohto roku
získal trikrát bronz a bol vyhlásený aj ako
„objav roka 2013“ v hodnotení Senecký
športovec. V bojovom umení nám cenné
striebro a bronz priniesol Timotej Žbodák
zo štvrtého ročníka z majstrovstiev Slovenska asociácie SHITO RYV. Pridal k tomu
ešte peknú tretiu priečku v SPJ mládeže
v Komárne a zlato v súťaži AKB Bratislava.
Právom hrdí sme na všetkých našich žiakov, aj na tých, ktorých sme tu nespomínali. Lebo všetci spoločne budujeme kvalitu
a snažíme sa napredovať. No nie sme hrdí
len na úspechy a víťazstvá našich žiakov,
hrdí sme na všetkých, ktorí sa im venujú,
pripravujú ich, obetujú svoj voľný čas, svoju energiu a s láskou a zanietením posúvajú školu vždy vyššie. Vyššie sa však dá
postúpiť len ak sú k tomu vytvorené dobré
podmienky a myslím si, že naša škola ich
poskytuje. Úspechy sú ako vysvedčenie,
ktoré je adresované vedeniu školy a jej zamestnancom. Tento školský rok sme prešli
s vyznamenaním, no stále je čo zdokonaľovať a vylepšovať.
Keď dieťa vyrastie a odíde z domu, rodičia ho aj naďalej s láskou sledujú a tešia
sa z jeho úspechov. Rovnako aj my s láskou sledujeme ďalšie kroky našich žiakov
a tešíme sa, keď sú v živote úspešnými, ale
hlavne dobrými ľuďmi a právom sme tak
„hrdí“, že sme trochou prispeli aj my, učitelia.
PaedDr. Andrea Žegorjaková,
ZŠ Mlynská 50, Senec

Veľkolepá rozlúčková slávnosť v MŠ na Fándlyho 2
Lúčenie detí z Materskej školy na Fándlyho
2 sa začalo mimoriadnou návštevou. Prišla
Čestná stráž prezidenta SR, profesionálni
vojaci OS SR a zástupca vojenskej hudby
OS SR. Deťom sa prihovárala príslušníč-

ka OS SR, ktorá ich previedla poslaním
a prácou členov čestnej stráže a vojakov.
Nechýbali ukážky oficiálneho nástupu
a choreografia so zbraňami, či ukážka bojového umenia.

Ďalší deň prebiehal pod taktovkou našich
detí. Doobeda sa lúčili s personálom MŠ
a s mladšími spolužiakmi. Popoludnie patrilo rodičom. Deti si pripravili program plný
básničiek, pesničiek, tančekov i ukážku
gymnastiky. Po úžasnom programe prišlo
na rad „stužkovanie“. Pri pohľade na deti
v talároch a myšlienke, že im končí jedno
krásne obdobie a stávajú sa školákmi, vyhŕkla nejedna slzička. Náladu zdvihla voľná zábava. Školským dvorom sa ozývala
hudba, detský piskot zo skákacieho hradu
a vôňa cigánskej sa šírila široko-ďaleko.
Bola to veľkolepá rozlúčka. Deťom prajeme
veľa úspechov v škole a stále usmiate tváre. Mgr. AlIca Andrássyová, učiteľka MŠ
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V Labyrinte opäť v septembri – sezóna 2013/2014 skončila

V sobotu 7.6. sa na pódiu pred MsKS
prezentovali takmer všetky kurzy, ktoré
v LABYRINTE celoročne prebiehajú, vnútri sa „akvabatolilo“, na obed sa potilo pri
Aerobicu a Body Balance na 2. poschodí
v MsKS, a v závere bolo „rozprávkovo“
a ešte aj na brušku.
Kurzanti sú skutočne šikovní, pedagógovia aj žiaci! Prehliadka bola pestrou
zmesou rôznych prístupov, žánrov i spôsobov prezentácie. Pre každého niečo,
a z každého rožku trošku! Akvabatolárium bolo veleúspešné! Predstavenie
citlivo podnecuje a reaguje na vnímanie,
možnosti a schopnosti tých najmenších
divákov! Je tak nápadité, jemné i vese-

lé...vyčarilo spokojnosť i radosť na tvárach detí ale aj ich rodičov. O 16:00 celodenný virvar ukončilo úžasné bábkové
predstavenie. Herci z Bábkového divadla
na rázcestí hrali ako o život „Dve rozprávky na brušku...“ - veselé, poučné,
tradičné české rozprávky, s nádhernými
rekvizitami, a ešte lepšími inscenačnými
nápadmi. Všetky deti, čo prišli, pozerali
s otvorenými ústami a skoro bez pohnutia. Aj rodičia si predstavenie užili minimálne tak ako deti. Bol to deň plný zážitkov. LABYRINT ďakuje všetkým priaznivcom, nadšencom i milovníkom kultúry,
umenia, tvorivosti a dobrého snaženia
všeobecne. V septembri je tu opäť!!!
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Noc literatúry 1. krát v Senci

14. mája 2014 sa Senec aspoň na chvíľočku
ocitol na kultúrnej mape Európy! Jednu májovú Noc (aj podvečer) sa v Senci čítalo tak,
ako sa čítalo v Amsterdame, Varne, Kyjeve,
Viedni , v Londýne alebo v Prahe či Bratislave.
Ten istý princíp, tá istá udalosť! Na rôznych
miestach mesta – Senca, Londýna, Amsterdamu - čítali diela súčasnej európskej literatúry rôzni ľudia – známi z televíznej obrazovky, z dennej tlače, odbornosťou, významní v lokálnom i medzinárodnom meradle!
V Senci sa úlohy „pionierov“ výborne zhostili pani Helena Čajková, Judit Bárdos, Monika Macháčková, Andrea Karnasová a Silvester Lavrík. Čítali pútavo, pútavé texty, na
Mestskom úrade, v Múzeu, na ZUŠ Fándlyho, na gymnáziu aj v knižnici.
Noc literatúry je predovšetkým o literatúre,
no v prvom rade o zážitku z nej, inom, ktorý podmieňuje to, kde sa číta, kto číta a ako,
akí ľudia sa stretnú pri počúvaní. Je úžasnou
príležitosťou odkrývať popri čare novej literatúry aj čaro starej architektúry – genius
loci toho, na čo sme možno v Senci nechtiac
zabudli.
Prvá Noc literatúry v našom meste bola záležitosťou komornou, nepochybne však bola
Nocou zážitkov a príjemným prekvapením
pre všetkých, ktorí sa zúčastnili.
Na budúci rok si to určite zopakujeme a už
teraz Vás srdečne pozývame!

Výlet Piešťany a Zoofarma Modrová s Mestskou knižnicou v Senci

4. júnový deň tohto roku sa
pre 31 mladých čitateľov
Mestskej knižnice v Senci stal
dňom výletným. Za to, že sa
zúčastňujú knižničných pod-

ujatí, sú dlhoročnými členmi
a pravidelne navštevujú knižnicu, dostali odmenu v podobe literárno-historicko-športovej exkurzie. Konala sa už po

3. rok a tentokrát nás autobus
odviezol do kúpeľného mesta
Piešťany, ktoré je svetoznáme
nielen liečivou silou svojich
vôd a bahna a zaujímavými kultúrnymi podujatiami,
ale i nádhernou okolitou prírodou a bohatou históriou.
Oboje sme si spolu s deťmi
vychutnali plným priehrštím.
Naprv nám Balneologické
múzeum poskytlo vo 2 zo svojich stánkov rôzne historické
skvosty. V Pamätnej izbe Ivana
Krasku sme si vypočuli veľmi
podnetné a zaujímavé rozprávanie o významnej osobnosti
našej literatúry, akým básnik
Ivan Krasko, vlastným menom
Ján Botto, nesporne bol.

Prezreli sme si i kolonádu
a krásnu pešiu zónu s úžasnou fontánou, potešili sa pohľadom na hravé čajky a už
sme sa nevedeli dočkať, čo
nás bude čakať na zoofarme
Nový Zéland v obci 16 km
vzdialenej od Piešťan s názvom Modrová. Boli to malé
klokany, emu hnedý, stádo
oviec, preparovaný krokodíl,
ale i obydlia Maorov a prechádzka hobbitským údolím
Pána prsteňov.
Po občerstvení a športových hrách sa deti spokojné
a plné zážitkov vrátili domov
a už sa tešia na to, čo zas tety
knihovníčky pre nich pripravia o rok. Mestská knižnica
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Hanka Dufeková, Michaela Franková,
Timur Matis, Lara Hladká, Michael Hurta,
Paulína Paholeková, Diana Bally, Kristína
Dubovická, Viktória Elizabeth Bertóková,
Krištof Šesták, Max Petráš, Max Kieran
Fishpool, Filip Stankovič, Jakub Hegedűs,
Timea Vašková, Michal Ištvánik, Tomáš
Chlepko, Samuel Sopka, Ela Babálová,
Martin Magát, Sebastian Tavali, Filip
Fodor, Matej Krajačič, Alessia Violet Risi,
Sebastián Gurčík, Sabina Kocianová

Manželstvo uzatvorili

Marek Stolárik – Naďa Gottgeislová
Martin Kubovič - Lucia Kaiserová
Jozef Barlík – Katarína Svatá Michalková
Mgr. Robert Garaj - Mgr. Marta Gribaničová
Peter Huska - Ing. Mária Švardová
Jozef Varačka - Simona Poórová
Miloš Dupaľ – Mária Leginusová
Josef Mihalco – Kamila Marková
Karol Balogh – Iveta Bordáčová
Martin Gyenes – Martina Kovalíková
András Vince – Radka Pätoprstá
Ján Ružovič – Kristína Tengeriová
Štefan Mišičko – Ing. Ľudmila Richnavská
Tomáš Pomsahár – Kristína Farkašová
Juraj Krasnohorský – Zuzana Furgaláková
Jaroslav Alexa – Mgr. Miroslava Krajčiová
Stanislav Gernic – Mgr. Adriana Feketová
Peter Bergendi – Erika Baďuríková
Artem Vladimirovič Žukov – Katarína Mokrášová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov

Anna Bálintová (65), Ľudovíť Lajtman
(65), Eva Tóthová (65), Gizela Václavíková
(70), Rozália Macáková (75), Zuzana
Baraniová (60), Aurélia Šípošová (85),
Anna Hrbačková (65), Judita Múčková (65),
Albína Adamková (70), Rozália Feješová
(70), Helena Šupalová (70), Ľudmila
Mihálová (70), Terézia Árvaiová (75), Štefan
Lopušný (70), Anna Švihranová (75), Július
Varga (75)

Klub dôchodcov

Anna Bálintová (65), Mária Čaplová (70),
Mária Takácsová (70), Anton Galovič (75),
Július Schramko (85), Anna Hrbáčková (65),
Helena Schultcová (65), Rozália Feješová
(70), Margita Pajorová (70), Helena
Šupalová (70), Mária Gábrisová (75),
Andrej Hovorka (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215

Anna Bieliková (60), Anna Bódišová (65),
Štefan Bognár (70), Pavol Grőne (65), Ján
Bacigál (50), Rozália Feješová (70), Anna
Hrbáčková (65), Jana Kirschnerová (30),
Helena Schultzová (65), Karol Szabo (60),
Helena Šupalová (70), Anna Švihranová
(75), Katka Švihranová (55), Mikuláš Takács
(75), Anna Tomašovičová (65)

Navždy nás opustili

Mária Nováková 1927, Gabriela Szabová
1945, Anna Franzenová 1924,
Karol Szabó 1954, Ľudovít Haris 1957,
Jozef Tóth 1941, Mária Svitková 1931,
Helena Lövová 1928, Rozália Horváthová
1924, Juraj Kožík 1947, Michal Turaz 1951,
Ing. Ján Sabo 1934
S láskou a boľavými
srdcami si dovoľujeme pripomenúť, že dňa
13.6.2013 vo veku 47
rokov nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec troch detí a dedko
Rák Pavel. Tatinko náš,
navždy ostaneš v našich
srdciach. S láskou na
Teba spomíname. Tvoja manželka Ivetka, syn
Paľko, dcéra Alžbetka, syn Jožko, vnúčik Janíčko, dobrý priateľ Janko. Všetci, čo ho poznali, venujte mu prosím krásnu spomienku,
ktorú ste s ním zažili. Ďakujeme.
Utíchlo srdce, utíchol
hlas, miloval život aj nás.
Odišiel si od nás, my
sme ostali v žiali, no navždy budeš žiť v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 29.7. uplynú 2 roky,
čo nás opustil náš milovaný syn Branislav Šomodi. Smútiaci rodičia
Dňa 5. júla uplynú
už 4 roky, čo nás
náhle opustila naša
mama, stará mama
a prastará mama
Anna
Bednárová. S láskou a so
smútkom v srdci na
ňu spomína dcéra
Soňa a syn Roman
s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Niet návratu, niet nádeje iba cestička k Tvojmu
hrobu nás zavedie. Dňa
7. júla pripomíname nedožité 80 narodeniny našej
milovanej mamy, babky
a prababky Petronely Bakušovej, ktorá nás navždy
opustila 11. 9. 2013. S láskou a úctou v srdciach spomínajú dcéra, vnuci s priateľkami, pravnúčatá a ostatná rodina.
Zostaneš navždy v našich srdciach. Kto ste
ju poznali venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Dňa 30. Júna si pripomíname 6 výročie úmrtia našej milovanej mamičky Lili
Vargovej. Láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án hat éve, hogy
csendben, búcsú nélkül
örökre itt hagyott bennünket a drága jó édesanya
Varga Mártonné szül. Koday Lili. Szeretettel
és fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.
S láskou a vďačnosťou si pripomíname 15 rokov, čo nás opustila naša
drahá mama a babka
Katarína Reisingerová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujú syn Peter, dcéra
Renáta s rodinou a dcéra
Katarína s rodinou.
31. augusta uplynie 20 rokov
od úmrtia nášho milovaného
otca Michala Hudeca. Aj po
dvadsiatich rokov zostáva
v nás smútok a žiaľ. S láskou
na neho spomínajú synovia
Rudolf a Miroslav s rodinami
a dcéra Amália s manželom.

Pripomíname si 20. výročie úmrtia Štefana
Urbana. S láskou a vďakou spomíname na neho
a
nikdy
nezabudneme. Venujte mu tichú
spomienku.
Manželka
a dcéry s rodinami.
Život nevráti to, čo už raz vzal, iba jedno vráti
späť, spomienky a žiaľ. Dňa 28. júna si pripomíname 1. výročie, čo nás náhle opustil náš
milovaný brat, strýko František Michalek.
Pripomíname si 10. a 31. výročie úmrtia Terezie a Františka Michaleka, a druhé výročie
úmrtia Terézie Królikovej. Navždy ostanete
v našich srdciach. S láskou spomíname.
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Mgr. Božena Venerčanová: 50 rokov venovaných jednej škole
Prvýkrát predstúpila pred žiakov ZŠ J. G. Tajovského 1. septembra 1964. V roku 1988 sa stala zástupkyňou riaditeľa
a od 1. septembra 1991 až do konca školského roku 2013/14 zastáva funkciu riaditeľky školy. Polstoročnú prácu
venovanú škole naplnenú láskou a vášňou pre pedagogickú prácu venovala zveľaďovaniu školy a v prospech mesta
Senec. Okrem funkcie riaditeľky školy je predsedníčkou mestskej školskej rady, vedúcou sekcie riaditeľov v Okrese
Senec, 12 rokov viedla mestskú kroniku a bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Senci.
Chceli ste byť učiteľkou?
Nie. Stala som sa ňou takpovediac z trucu. Odjakživa som
túžila po stavarine, ale rodičia
s tým nesúhlasili. Zaťala som
sa a šla na skúšky na pedagogickú školu. No a „bohužiaľ“
som bola úspešná, takže som
sa stala učiteľkou slovenského
jazyka a dejepisu.
Nemali ste „zajačie úmysly“?
Mala som ponuky, aj také, ktoré sa neľahko odmietali, ale nakoniec v rebríčku hodnôt vždy
prevážili tunajší žiaci a kolegovia. Žiaci boli pre mňa všetko
a môžem povedať, že tu máme
a vždy sme aj mali úžasný pedagogický zbor.
Máte rada riadiacu prácu?
Ja nie som typ, ktorý rád rozkazuje, radšej sa dohodnem.
Mne sa to osvedčilo. Porozumenie musí byť obojstranné,
najmä keď máme vyše stočlenný kolektív.
Zažili ste veľa školských reforiem, ako hodnotíte ich dôsledky?
Každá reforma priniesla aj niečo dobré, ale väčšina z nich
obsahovala hodne chýb. Predtým sme nemali štandardy
a vedeli sme presne, čo máme
robiť. Každý žiak musel zvládať rovnaké učivo a keď sa vy-

tvorili medzi nimi rozdiely, tak
to bolo úplne prirodzené. Aj
v prírode je akýsi prirodzený
výber. Posledné reformy s takým niečím nepočítajú, častokrát chcú, aby deti dosahovali
rovnaké výsledky, čo je nemysliteľné.
Škola nezápasí s nedostatkom
žiakov, môže byť prísnejšia?
Kvalitu rozhodne vždy vyžaduje celý pedagogický zbor.
Škola si stráži vysokú úroveň
v záujme žiakov. Stáva sa, že
k nám prídu žiaci z iných škôl
s výnimočnými, alebo veľmi
dobrými výsledkami, ktoré sa
u nás nepotvrdia.
Spoluzakladali ste ŠK SFM.
Popri humanitnom zameraní je
Vám blízky aj šport?
Na našej škole bol šport vždy
doma. Pán Ondrejovič bol
legendárnym
telocvikárom,
ktorý dostal zanietených kolegov, ako Vladko Chríbik a ďalších, ktorí vybudovali úspešnú
športovú tradíciu. V minulosti
patrili pod našu školu Útvary
talentovanej mládeže, teraz
máme športové triedy. Pre futbal sme sa rozhodli kvôli jeho
popularite a masovosti. Deti sa
futbalu venujú úplne od malička. Takže v našich športových
triedach sú v prevahe futbalis-

ti, ale máme aj výborných volejbalistov, hádzanárov a basketbalistov.
Boli ste mestskou poslankyňou a viedli ste kroniku.
Mestskou poslankyňou som
bola 12 rokov počas troch období. Posledné dve obdobia
nadväzovali na seba, to bolo
nedávno. Vtedy sa v Senci
veľa udialo, napriek tomu sme
pracovali v kľude. Podľa súčasných záznamov zo zastupiteľstiev sa mi zdá, že teraz
kľudu príliš veľa nie je. Myslím
si, že kritici by sa mali púšťať
do kritiky vtedy, keď poznajú
správne riešenie.
V nedávnych voľbách na riaditeľa školy ste nekandidovali.
Aké sú Vaše ďalšie plány?
Myslím si, že už môžem ostať
doma, trochu si oddýchnuť.
Moja práca vyzerá byť ako celkom bežná, ale sú tam vplyvy,
ktoré zdraviu veľmi neprospievajú, takže si dám trošku
oddychu. Budem sa venovať
záhrade. Uvidíme, možno sa
dám aj na niečo iné, možno na
písanie. Či sa k tomu skutočne
odhodlám, to ešte neviem.
Rodina sa na Vás už teší?
Mám dospelú dcéru a dvadsaťročného vnuka. Všetci sú
výtvarníci, dcéra aj zať, vnuk

študuje dizajn. Veľmi im držím
palce.
Takže je v rodine zakódovaný
umelecký talent?
Možno áno. Chcela som študovať výtvarnú výchovu popri
slovenčine a dejepise. Trojkombinácie však zrušili, ale
roky som vyučovala výtvarnú
výchovu aj bez aprobácie.
Čo pre Vás znamená Senec?
Nie som rodená Senčanka,
ale Senec mi prirástol k srdcu,
ani si neviem predstaviť, že by
som žila inde. No a Senec je
v mojom svete neoddeliteľne
spätý so školou. Je príjemné,
že tu stretávam svojich bývalých žiakov, niektorí sú už
starí rodičia, ďalší „ešte len“
rodičia. Keď ich vidím, mám
pocit, že som tu asi niečo urobila, ale nemyslím si, že by
to bolo niečo výnimočné. Ja
som len robila svoju robotu
a snažila som sa ju robiť poctivo. Budúcim riaditeľom bude
môj bývalý zástupca, ktorý
iste bude pokračovať v tom,
čo je pozitívne, ale je pred
ním veľký priestor, v ktorom
môže niečo zlepšovať. Držím
mu palce, aby škola bola naďalej úspešná v prirodzenej
a zdravej konkurencii. Nech
prosperuje, nech je dobrá! VCs

Poďakovanie za celoživotné dielo
Každá kniha má svoj úvod, jadro a záver. Tou najreálnejšou je kniha života a závisí len od nás, aký
bude jej obsah.
Knižka našej pani riaditeľky, Mgr. Boženy Venerčanovaj, je poriadne hrubá.
Jej pracovný úvod siaha až do roku 1964, odvtedy
až dodnes vštepovala vedomosti žiakom II.stupňa
zo slovenského jazyka, dejepisu a určitý čas aj z
výtvarnej výchovy. Popri tom 23 rokov vykonávala funkciu riaditeľky.
V roku 1970-1971 založila školský časopis Zvonček, v ktorom si dodnes môžete prečítať o dianí
v našej škole.
Jej 50 ročné úsilie je viditeľné na celom chode školy i na jej povesti. Spolu so svojimi pra-

vými rukami Mgr. Máriou Bilecovou a Mgr.
Gabrielou Matlákovou (zástupkyňou pre I.st.),
Mgr. Ladislavom Kássom (zást. pre II. st.)
a Ľubicou Šimoničovou (vedúca ŠKD), učiteľským zborom a Školským klubom detí
patrí naša škola k jednej z najväčších
a najtvorivejších škôl na Slovensku.
Symboliku záveru tejto knihy dotvára i Mgr. Mária Bilecová. Počas 26 rokov dodávala žiakom I.st.
vedomosti z vlastivedy a popri tom pracovala aj
ako zástupkyňa pre I. st.
Koniec školského roka patrí teda k rozlúčke s dvomi dámami, ktoré tu zanechali kus svojho „ja“
a toto leto si užijú v plnej miere so svojimi rodinami.

Záver knihy sa stáva zároveň i úvodom
do novej knihy života a fungovania ZŠ J. G. Tajovského.
Školský rok 2014/2015 bude mať nového hlavného
hrdinu ďalšej knihy života. Je ním súčasný zástupca pre II.st., Mgr. Ladislav Kássa, ktorý popri svojich predmetoch biológia a chémia obsadí kreslo
riaditeľa.
ZÁVER (doslov)
Náš život žijeme len raz. Je len na nás, koľko lásky,
úsilia a tvorivosti doňho vložíme a ako povedal
Einstein:
„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to“.

Za všetko ĎAKUJEME!

MONSKOV
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Máme najkrajšie tablo!

Megnyertük a tablók viadalát!

Tablo Spojenej školy s VJM vyhralo s počtom 1061 hlasov
súťaž denníka Új Szó o titul Najkrajšie tablo Hornej zeme.
Čitatelia si vybrali víťaza spomedzi 42 tabiel. Do redakcie
počas poldruha týždňa prišlo 5867 hlasov. Gratulujeme
maturantom, ktorí popri sláve získali aj odmenu 200 eur!

A szenci Közös Igazgatású M T Ny Iskola tablója nyerte 1061 szavazattal az Új Szó tablóviadalát, melyben a Felvidék legjobb tablóját keresték. Az olvasók 42 tablóra szavazhattak másfél héten
keresztül, mialatt 5867 szavazat érkezett a szerkesztőségbe. Gratulálunk a végzősöknek, akik a dicsőség mellé 200 euró jutalmat!

A Kincskeresők Győrben jártak

Kincskeresők boli v Győri

Hanyistók, avagy a grófkisasszony és a lápi szörny története
című színielőadására indult a Csemadok Városi Szervezete
Kincskereső gyermekklubja június 6-án a győri Vaskakas
Bábszínházba. A hagyománnyá vált tanulmányi kiránduláson
az alapiskola 1-4. évfolyamából 31 „rigó“a napközis Enikő tanító néni, anyukák, egy nagymama és e sorok írója vett részt.
A Jókai Mór Névtelen vár című regényéből is ismert rejtélyes
szereplő történetének a tündérmesék világát idéző színpadi
feldolgozása lenyűgözte a gyerekeket, de a felnőtteket is. Az előadás
után kissé elvarázsolva vitt tovább a
Barnibusz a Xantus János állatkertbe, ahol a helyi fényképész lefényképezte a csapatot. A gyerekek a kellemes környezetben elfogyasztották
az útravalót, ezután kerültek sorra az
állatkert lakói, melyek érdeklődéssel
fogadták a szencieket, sőt az állatsimogatóban levő kecskék kimondottan élvezték a simogató gyerekek
rohamát. Kellemesen telt el a kétórás
séta a felújított győri állatkertben, annál is inkább, mert a végén senki sem
hiányzott. Végül a társaság az Árkád
áruházba is betért, hogy aztán jókedvűen, dalolgatva utazzunk haza. Köszönjük a Szenc és Vidéke Társulás
támogatását.
Polák Margit

Hanyistók, alebo príbeh grófky a strašiaka z močiara, bol veľavravný názov divadelného predstavenia Bábkového divadla
Vaskakas v Győri, na ktoré sa 6. júna vybrali členovia Detského
klubu Kincskeresők, mestskej organizácie Csemadoku. Tradičného poznávacieho zájazdu sa zúčastnilo 31 žiakov prvého stupňa
ZŠ A. M. Szencziho. Dramatizovaný príbeh tajomnej postavy známeho aj z románu od Móra Jókaiho očaril nielen deti, ale aj dospelých z doprovodu výletníkov. Ešte stále pod vplyvom čarovnej
scény sme sa „Barnibuszom“
presunuli do zoologickej záhrady Jánosa Xantusa. Tu nás
hneď vyfotil miestny fotograf.
V príjemnom prostredí sme sa
najprv najedli z domácich zásob, až potom sme sa venovali
obyvateľom ZOO, ktorí si nás
so záujmom prezerali. Kozičky
v „hladkárni“ s pôžitkom vychutnávali láskavé pohladenia
od našich detí. Po dvoch hodinách sme sa rozlúčili s pekne
rekonštruovaným
győrskym
ZOO. Po poslednej zastávke
v obchodnom dome Árkád
sme sa vybrali v dobrej nálade a so spevom domov. Ďakujeme za podporu združeniu
Senec a okolie. Margit Polák
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Évértékelő díszünnepélyt tartott az alapiskola

Slávnostná akadémia ZŠ A. M. Szenziho

Matus Mónika igazgatónő bevezetőjével kezdődött június 18án a Sz. M. Albert Alapiskola évértékelő díszünnepélye, amely
egy valóban sikeres
tanév egyik záróakkordja volt. Mégsem a versenyeken
és a pályázatokon
elért sikerek és a
közösségi élet jeles eseményeinek
a fölsorolása következett. Ehelyett
az egybegyűlt szülőket, nagyszülőket
és iskolabarátokat
az alsó és felső tagozatos tanulók a
tanév programtermésének legjobbjaiból összeállított
műsorral
lepték
meg, melyet Simon Dóra konferált. Szerepelt az iskola énekkara, Csikmák Kati és Holocsy Zsóka verset, Szőcs Ákos vidám prózát mondott. Fellépett a napközisek tánccsoportja,
Bognár Tamás és Szőcs Réka szólót és duettet is énekeltek.
A tanulók sokoldalú tehetségét, szorgalmát, egyben az iskola
színvonalát is fémjelző műsor az énekkar föllépésével zárult.
VCs

Riaditeľka ZŠ A. M. Szenziho, Mónika Matus v úvode slávnostnej akadémie uviedla, že program podujatia predstavuje neformálne bilancovanie
uplynulého úspešného školského roku.
Na rodičov, starých
rodičov a priateľov
školy 18. júna nečakal výpočet vydarených spoločenských
podujatí, úspechov v
súťažiach a v projektoch. Namiesto toho
žiaci prvého a druhého stupňa pripravili
pre hostí výber z najlepších programov
uplynulého
roku.
Konferencierka Dóra
Simon
postupne
zvolávala na scénu školský spevácky zbor, recitátorky Kati Csikmák a Zsóka
Holocsy, interpreta humornej prózy Ákosa Szőcs. Vystúpili tanečníci školského klubu, Tamás Bognár a Réka Szőcs spievali
sólo aj dueto. Program, ktorý predstavil mnohostranné nadanie, usilovnosť a zároveň aj úroveň školy, ukončilo vystúpenie
školského speváckeho zboru.
VCs

Kőszegre látogattunk a nemzeti
összetartozás napján

Na deň národnej spolupatričnosti
sme zavítali do Kőszegu

Szenc szorosabbra fűzte kapcsolatát Kőszeg városával, ezért
Karol Kvál Szenc és Huber László, Kőszeg polgármesterének kérésére iskoláink is felvették egymással a kapcsolatot. A Szenczi
Molnár Albert Alapiskola a Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázatán elnyert anyagi támogatás jóvoltából eleget tett a meghívásnak és június 4-én, a nemzeti összetartozás napján egy
autóbusznyi ötödikes és hatodikos diákot indított útnak Kőszegre
a testvérvárosunkba. Első megállónk a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben volt, melynek
épülete Ottlik Géza: Iskola a határon című regényéből ismert. Az
ezt követő városnézés utolsó állomása a középkor hangulatát
idéző vár volt. A várudvaron íjaztunk, majd megnéztük az Ottlik-emlékszobát és a marcipán múzeumot. A gyógypedagógiai
intézményben ebédeltünk, ahol Huber László polgármester úr
is fogadott bennünket. Az intézmény dísztermében ünnepi megemlékezésen vettünk részt a nemzeti összetartozás napján. Az
ünnepi szónok a tiranoni békediktátum előkészületeiről és annak utóéletéről beszélt. Délután az Írottkő Natúrpark információs központjában a környék élővilágával ismerkedtünk. Végül
megkoszorúztuk a Trianoni kereszt alatt található Szent korona
bunkert, ahol a fasiszta hatalom végnapjaiban a szent korona
utoljára tartózkodott magyar területen. Megálltunk Novákfalván,
ahol székely fafaragók munkáit láthattuk,faragott falucskát a
Magyarországot és a vármegyéket jelképező kopjafákkal. Vendéglátóink a határig kísértek minket. Kőszegről az összetartozás
jóleső érzésével tértünk haza.
Sz. M. A. Alapiskola

Senec a Kőszeg nedávno pristúpili na užšie partnerstvo, čo
sa má podľa želania primátorov Karola Kvála a Lászlóa Hubera premietnuť aj do vzťahov škôl oboch miest. Autobusom
plného piatakov a šiestakov ZŠ Alberta Molnára Szencziho
sme vyrazili do partnerského mesta 4. júna, na deň národnej spolupatričnosti. Prvú zastávku sme mali v Metodickom
ústave špeciálnej pedagogiky Dr. Lászlóa Nagya, ktorý sídli
v budove známej z románu Gézu Ottlika: Škola na hranici.
Pokračovali sme prehliadkou mesta a stredovekého hradu.
Na nádvorí hradu sme vyskúšali lukostreľbu, prezreli sme
pamätnú izbu Gézu Ottlika a múzeum marcipánu. Na obede sme boli opäť v inštitúte špeciálnej pedagogiky, kde nás
prijal László Huber, primátor mesta. V reprezentačnej sále
budovy sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti
dňa spolupatričnosti pripomínajúce podpísanie Trianonskej
zmluvy. V meste sme sa ešte zastavili v informačnom centre Írottkő, pre informácie o prírodných krásach okolia mesta. Na záver sme položili veniec k Trianonskému krížu, pod
ktorým sa nachádza Bunker svätej koruny, kde boli v závere
II. svetovej vojny naposledy schované maďarské kráľovské
insígnie na maďarskom území, pred ich odvezením do zahraničia. Po ceste domov sme sa zastavili v Novákfalve pre
pohľad na drevorezby znázorňujúce Maďarsko a maďarské
župy. Z Kőszegu sme sa vrátili s mnohími zážitkami a s príjemným pocitom spolupatričnosti.
ZŠ A. M. Sz.
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SENEC TRIATLON 2014 zastrešil Slovenský triatlonový pohár aj Akademické majstrovstvá
3NT, čiže TRINITY triathlon club
Bratislava prevzal minulý rok organizačné zabezpečenie podujatia,
ktoré má 27-ročnú tradíciu v histórii slovenského triatlonu a má významné miesto v kalendári pretekov
Slovenskej triatlonovej únie. Šprint
triatlon odštartovali na južnej strane
Slnečných jazier plávaním na 750m,
nasledovali cyklistické preteky na 20
km a beh na 5 km. Olympijský triatlon (1,5km plávanie, 40km cyklistika,
10km beh) dal podstatne viac zabrať pretekárom. Sedemčlenná zahraničná skupina triatlonistov prišla
z Maďarska. Česká republika,
Nemecko a Bulharsko bolo zastúpené po jednom pretekárovi.
V dvoch disciplínach spolu odštartovalo 185 pretekárov, z ktorých 179
prišlo do cieľa.
Peter Králik, člen klubu 3NT a orga-

Behom oslávili oslobodenie

ZŠ Tajovského vyhrala DFMS a FC Legendy FMS

Víťazom prvého ročníka DFMS sa
stala ZŠ J. G. Tajovského
Štvrtý ročník Behu oslobodenia mesta Senec
sa uskutočnil 27. mája v areáli Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského. Takmer 50 žiakov
seneckých škôl sa zúčastnilo behu na počesť
69. výročia oslobodenia Senca Červenou armádou. Zdenko Marton, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Senci, otvoril podujatie. Bežecká
súťaž prebiehala v teplom počasí pod prevažne zamračeným nebom, ktoré chránilo bežcov
pred silným slnečným žiarením. Víťazov dekorovala medailami Božena Venerčanová, riaditeľka
ZŠ Tajovského a Alžbeta Vinczeová, pracovníčka Mestského školského úradu.
Žiaci a žiačky súťažili na tratiach dlhých 400,
600, 800 a 100 metrov.
Výsledková tabuľka je na www.senec.sk. VCs

nizátor podujatia SENEC TRIATLON
2014 uviedol, že „Senec je takmer
ideálnym prostredím pre preteky.
Triatlon tu má tradíciu, voda je čistá v jazerách, dobre sa tu behá
aj bicykluje, pretože tu nie je taká
premávka ako v Bratislave. Dejiská
troch disciplín triatlonu sú ľahko dostupné pre divákov a sú atraktívne
aj pre pretekárov. Propagácia podujatia prebiehala hlavne cez webové
stránky a sociálne siete. Medzi pretekármi sa nájdu aj známe tváre, ako
napríklad Peťo Matulík, Sajfa, Maťo
Homola.“ Organizátorom prialo aj
počasie, hoci pre beh už bolo možno príliš teplo. Podrobný rozpis výsledkov pretekov SENEC TRIATLON
2014 sa nachádza na webovej stránke Sportsoft Timing: www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/1254
Text a foto: VCs

20.6. sa na juhu Slnečných jazier uskutočnil finálový deň Detskej Futbalovej
miniligy Senca (DFMS). V poslednom, piatom kole ročníka 2013/2014,
si hráči zmerali svoje schopnosti
na piesku, čo oproti predchádzajúcim kolám bolo pre viacerých hráčov spestrením. Predseda FMS
a organizátor DFMS Radoslav Dosedel prezradil o lige: „Počas celého
ročníka sme nikde neuverejňovali
tabuľku – celkové poradie a to preto,
aby pre deti bola priorita športovať
a nie sledovať výsledky. Preto sú pre
nás víťazmi všetci hráči – školy, ktoré
dostali rovnakú veľkosť pohára a ZŠ
J. G. Tajovského obdržala ten najväčší – putovný, za súčet výsledkov

starších a mladších žiakov“. Slovenský reprezentant vo futbale Ľubomír
Guldan odovzdal pekné ceny pre jednotlivé školy a jednotlivcov.

Tretí ročník futbalovej miniligy
ovládli opäť FC Legendy

Poslednú májovú sobotu spoznala
futbalová miniliga víťaza 3. ročníka.
Stalo sa ním už po tretíkrát mužstvo
FC Legendy. O 15:00 mal výkop zápas, na ktorý sa od začiatku ligy čakalo. Obhajca titulu FC Legendy privítali prekvapenie play off TJ Šenkove
deti. Hralo sa vo vysokom tempe, oba
tábory mali k dispozícii to najlepšie,
čo im ich káder ponúka.
Viac informácii nájdete na www.fms.
sk a www.senec.sk.
Zdroj: FMS
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U-19 ŠK SFM Senec postupuje do I. dorasteneckej ligy
V sobotu 7. júna odohralo mužstvo U-19
ŠK SFM Senec na ihrisku vo Veľkom Bieli posledný domáci zápas sezóny proti
MFK Topvar Topoľčany, ktorý sa skončil
s triumfom domácich so skóre 7:2. Punc
výnimočnosti nevtislo tomu dňu víťazstvo
nad Topoľčanmi, ale to, čo nasledovalo
po ňom. Kapitán seneckého mužstva po
zápase prevzal trofej za titul v II. dorasteneckej lige staršieho dorastu – Západ,

z rúk predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho,
ktorý potom spolu s Jurajom Jánošíkom,
predsedom Bratislavského futbalového
zväzu, dekoroval medailami všetkých členov mužstva. Chlapci spolu s Denisom
Martonom, predsedom ŠK SFM Senec,
funkcionármi klubu a svojimi rodičmi dali
priestor spoločnej radosti na posedení
v areáli futbalového ihriska vo Veľkom

Bieli. Družstvo zaslúžene vyhralo II. dorasteneckú ligu už dve kolá pred koncom.
Keď tréner Viktor Mika prebral do svojich
rúk starší dorast U19, jeho jednoznačným
cieľom bolo postup do I. dorasteneckej
ligy. Systematickým zlepšovaním kvality
hry jednotlivcov a družstva dokázal, že
jeho krédo: „ Víťazom je ten, kto sa neprestáva učiť a zlepšovať sa.“ je aj v praxi
cestou k úspechu.
Text a foto: VCs

Na futbalový megaturnaj Okres Senec a jeho priatelia prišlo 1600 hráčov
Vo štvrtok večer sa účastníci
turnaja zhromaždili na Lichnerovej ulici, aby ohlásili Senčanom nastávajúcu veľkú športovú udalosť. V rytme bubnovej
show skupiny Campana Batucada a pod tabuľami s názvami obcí a klubov sa mladí futbalisti presunuli po pešej zóne
do Národného tréningového
centra, kde slávnostne otvorili
turnaj. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Senec Karol
Kvál, podpredsedníčka BSK
Gabriella Németh a prednosta OÚ Martin Doboš. Primátor
sa ujal aj príjemnej povinnosti
odovzdať Pohár primátora seneckým šampiónom, víťazom
II. dorasteneckej ligy staršieho
dorastu 2013/14 – Západ.
Megaturnaj, aj tak sa právom
nazýva táto udalosť mládežníckeho futbalu, ktorej 16. ročník sa vyznačoval nasledovnými parametrami: 45 klubov,
85 mužstiev (25 zahraničných

zo Srbska, Česka, Poľska a 60
zo Slovenska), cca 1600 hráčov sprevádzaných trénermi
a vedúcimi mužstiev, 216 zápasov. Čísla naznačujú, že vedenie turnaja, na čele s Boženou
Venerčanovou, riaditeľkou ZŠ
Tajovského, spolu s organizačným výborom vyvinuli úctyhodné úsilie, aby výsledkom bol
taký hladký, ale zároveň vzrušujúci trojdňový turnaj, akého
sme boli svedkami. Vďaka patrí
aj rodičom detí ŠK SFM Senec
za všemožnú pomoc organizačnému tímu, sponzorom
turnaja, ktorí ochotne prispeli
finančne či materiálne, primátorovi mesta Senec, predsedovi BSK, prednostovi OÚ
v Senci, ako aj starostom obcí
a predsedom ŠK z okresu Senec, generálnemu sekretárovi
SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedovi BFZ za podporu tejto významnej udalosti mládežníckeho futbalu. Text: VCs, Foto: MO
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Prvenstvo v hokejbale opäť patrí jedinečnému seneckému Wartbergu

Foto: Komisia športu Senec

XXI. ročník Seneckej hokejbalovej ligy opäť patril
Wartbergu Senec. Piatykrát po sebe sa mužstvo dokázalo prebojovať
na prvé miesto tabuľky
po dvoch finálových zápasoch s Devils Petržalka,
ktorých porazilo 7:6 a 8:1.
Tretie miesto patrí Teamu
Sharks po víťaznom zápase s Orlami Modra (6:5 po
samostatných nájazdoch).
V tabuľke produktivity
Playoff sa na prvom mieste
s 12 gólmi a 7 asistenciami
umiestnil Tomáš Gašparík
(Orly Modra), na druhom
Róbert Kováč (Wartberg
Senec) a na treťom mieste Róbert Sloboda (Devils Petržalka). Text: MO

GABBO Cup 2014 si užili aj tí najmenší
Tretím podujatím zo šestice regionálnych turnajov 3x3 Basket Tour 2014 bol GABBO Cup Senec 2014 na Slnečných
jazerách. Okrem pekného prostredia si mohli zúčastnení
na šiestich ihriskách užiť viacero kvalitných zápasov, kde
nechýbali tvrdé súboje, pekné akcie a množstvo úsmevných situácií, najmä v mladších a doplnkových kategóriách.
Súťažilo sa v kategóriách – MiniStreet Mix, Mix ZŠ, Juniori,
Muži, Open Mix, Open Fun a Old – Young. V Senci sa stretlo 65
tímov, v kategórii MiniStreet odohralo stretnutia 18 tímov.

Deň detí: akcia, atrakcie a skvelá nálada
Klub potápačov Piccard Senec v spolupráci s Airsoftovým
športovým klubom Prielom Senec za podpory Mesta Senec
a Správy cestovného ruchu Senec usporiadali na Medzinárodný deň detí podujatie, na ktorom si deti a ich rodičia mohli
pozrieť ukážky, techniku a prácu polície, hasičov, armády či
záchranárov. Ukážka zásahu príslušníkov pohotovostného
policajného útvaru (kukláči), vyťahovanie automobilu z vody
alebo záchrana topiaceho sa, zaujali najmä malých šikovných drobcov, ktorých nevyľakali ani streľba. Na Andantino
pláži deti ukázali, aké sú kreatívne, pozreli si ukážku výcviku
koní jazdeckej polície a nechali si maľovať na tvár. Rodičia
s deťmi si nechali navariť od Jaroslava Žídeka priamo na mieste a Senčania bývajúci neďaleko Slnečných jazier ukázali, že
sú tolerantní a zvládli aj zvukové efekty akčných ukážok. MO

Na podujatie sa prišlo pozrieť viacero basketbalových i nebasketbalových priaznivcov, primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál,
ktorý spolu s Rišom Petruškom, víťazom NBA, odovzdával ceny
tým najmenším - BABY baskeťákom, predseda komisie športu
Ing. Juraj Gubáni prišiel odovzdať ceny hlavným kategóriám.
Gabika Rebrošová (hlavná organizátorka): “Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zdarnému priebehu podujatia, Správe cestovného ruchu Senec, Gymnáziu Antona Bernoláka, partnerom podujatia. Budúcnosť basketbalu je jasná – ukázali to deti, ich
nadšení tréneri, rodičia... Teším sa na GABBO Cup 2015.“
Autor: Daniela Čonková, Foto: Katarína Gerhátová

