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Na Slnečných jazerách sa v novej škôlke brigádovalo
Pri tvorení rozpočtu na rok 2014 sa pri-
oritou Mestského zastupiteľstva stalo 
riešenie nedostatku miest v materských 
školách. Tento problém trápi nielen Se-
nec, ale aj iné mestá v okolí rastúcej 
Bratislavy. Po tom, čo v minulom roku 
presiahol počet neprijatých detí v Senci 
stovku, rozhodlo mesto, že prebuduje 
bývalú chatu Ministerstva hospodárstva, 
ktorú sa podarilo odkúpiť za zlomok jej 

skutočnej ceny, na novú materskú školu,  
do ktorej nastúpi 80 detí. V prvý septem-
brový víkend zorganizovalo mesto Senec 
a klub nezávislých poslancov brigádu  
na vonkajších priestoroch škôlky, na kto-
rú pozvali aj rodičov prijatých detí. Rodi-
čia prišli, niektorí aj s deťmi a všetci spolu 
urobili kus dobrej práce. Priestory okolo 
škôlky sú tak pripravené na oplotenie  
a montáž ihriska.                                MO

Stratených psov už odchytáva 
Mestská polícia
Od septembra odchytávajú zatúlaných psov 
v meste Senec mestskí policajti, ktorí získali 
na túto činnosť oprávnenie a technicky sa 
zabezpečili na túto činnosť. Psy sa zdržia  
v Senci dva dni, aby si ich mohli majitelia vy-
zdvihnúť. Potom putujú do Slobody zvierat, 
s ktorou mesto Senec uzatvorilo zmluvu.
Mesto Senec sa dohodlo so Slobodou zvie-
rat, že u nich zatúlané zviera zostane jeden 
mesiac. Psa je možné navrátiť až po uhrade-
ní poplatkov Slobode zvierat.
Ak sa vám stratí pes, zavolajte na Mestskú 
políciu (159) a pozrite sa na facebookovú 
stránku Odchytené zvieratá Senec, kde in-
formácie o odchytených psoch a ich fotky 
uverejňujeme. 
Mestská polícia odporúča všetkým majite-
ľom zvierat, aby si svojich domácich miláči-
kov dali začipovať. Je potom jednoduchšie 
nájsť majiteľa a rýchlo mu zviera vrátiť. MO

Posledné predvolebné zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva

sa uskutoční 
30. októbra 2014 o 9:00 
v reštaurácii Nostalgia.

Zasadnutie bude vysielané online  
na www.zastupitelstvo.sk. 

K prvému novembru vyjde mimoriad-
ne vydanie Mestských novín Senčan 
ku komunálnym voľbám 2014.
Každý kandidát na primátora dosta-
ne bezodplatne k dispozícii 1/3 strany  
a každý kandidát na poslanca dosta-
ne bezodplatne 1/6 strany. Uzávierka 
mimoriadneho vydania je – 20. ok-
tóbra 2014. Text a fotografiu môžete 
posielať na sencan@senec.sk.
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Prinášame vám zoznam kandidátov na primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva
Kandidáti na primátora:
1. Miroslav Horváth, 37 r., technik 
STK, nezávislý
2. Karol Kvál, Ing., 58 r., ekonóm, 
nezávislý
3. Renáta Maczeáková, 50 r., eko-
nómka, nezávislá
4. Alexander Šušla, 42 r., podni-
kateľ, nezávislý
5. Martina Valachová, 45 r., ma-
nažérka, občianska aktivistka, ne-
závislá

Volebný obvod č.1: Bratislavská 
3-25, Svätého Urbana, Škorcová, 
Pivničná, Farské námestie, Ná-
mestie A. Molnára, Moyzesova, 
Robotnícka, Vinohradnícka, Ša-
fárikova, Fraňa Kráľa, Pri Štifte, J. 
Murgaša, J. Farkasa, J. Csermáka, 
A. Hlinku, A. Dubčeka, Mesačná, 
Tehelná, Krátka, J.Jesenského, 
Mierové námestie, Námestie 1. 
Mája, Trnavská, m.č. Svätý Martin, 
Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, 
Brezová, Dlhá, Orechová, Dúho-
vá, Jarná, Lúčna, Boldocká cesta, 
Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná, 
Kvetná, Vrbenského, Hečkova, Fu-
číkova, Štefánikova, Vodná, Rybár-
ska, Štúrova, SNP, Školská, Hollé-
ho, Hurbanova, Kollárova, Turecká

Vo volebnom obvode číslo 1 krúž-
kujeme maximálne 10 kandidátov 
na poslancov: 
1. Gabriel Agárdy, Ing., 64 r., elek-
troinžinier, SMK-MKP, MOST-HÍD, 
SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
2. Mikuláš Bertok, Ing., 47 r., stroj-
ný inžinier, SMK-MKP, MOST-HÍD, 
SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
3. Ján Cíbik, Ing., 46 r., chemický 
inžinier, KDH
4. Zuzana Cíbiková, Ing., 46 r., 
chemický inžinier, KDH
5. Vladimír Cingel, 52 r., technik, 
KDH
6. Zdenek Černay, 55 r., súkromný 
podnikateľ, nezávislý
7. Radoslav Dosedel, 29 r., grafik, 
nezávislý
8. Rezső Duray, 60 r., elektrotech-
nik, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-
-DS, SIEŤ, SaS
9. František Gábriš, 53 r., živnost-
ník, nezávislý
10. Zuzana Gabrišová Košecová, 
PhDr., 45 r., riaditeľka n.o., občian-
sky aktivista, nezávislá
11. Rudolf Galambos, Mgr., 43 r., 
pedagóg, SMK-MKP, MOST-HÍD, 

SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
12. Kristína Harvanová Černayo-
vá, Mgr., 32 r., advokátka, nezávislá
13. Mária Hudáková, Ing., 44 r., 
administratívny pracovník, občian-
sky aktivista, nezávislá
14. Karol Jankó, Mgr., 38 r., žurna-
lista-básnik, KSS
15. Robert Jonáš, Mgr., 29 r., IT 
administrátor, nezávislý
16. Gašpar Józan, Ing. 58 r., zá-
stupca zahraničnej firmy, nezávislý
17. Gabriel Klokner, Ing., 56 r., 
podnikateľ, SMER-SD
18. Zoltán Kovács, Ing., 50 r., eko-
nóm, SMK-MKP, MOST-HÍD, SD-
KÚ-DS, SIEŤ, SaS
19. Jozef Kučerák, Mgr., 44 r., ob-
chodný manažér, nezávislý
20. Katarína Kuruczová, 55 r., 
koordinátor zápočtov a úhrad, 
SMER-SD
21. Martin Lettrich, akademický 
sochár, 63 r., sochár, občiansky 
aktivista, nezávislý
22. Renáta Maczeáková, 50 r., 
ekonómka, nezávislá
23. Ján Maglocký, Ing., 67 r., lesný 
inžinier, občiansky aktivista,  nezá-
vislý
24. Tomáš Medveď, 39 r., export-
ný manažér, občiansky aktivista, 
nezávislý
25. Gabriella Németh, PhDr., 57 
r., sociálny poradca, SMK-MKP, 
MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
26. Antonia Ostatníková, 63 r., úč-
tovníčka, KDH
27. Zoltán Polák, 50 r., elektro-
technik, MK-MKP, MOST-HÍD, SD-
KÚ-DS, SIEŤ, SaS
28. Monika Snohová, PaedDr., 34 
r., učiteľka, občiansky aktivista, 
nezávislá
29. Imrich Szabó, Ing., 59 r., eko-
nóm, MK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-
-DS, SIEŤ, SaS
30. Gabriela Szabová, Mgr., 50 r., 
riadiaci pracovník, nezávislá
31. Zuzana Szárazová, Ing., 43 r., 
marketingový manažér, občiansky 
aktivista, nezávislá
32. Peter Šimonič, Ing., 32 r., ge-
odet, nezávislý
33. Rita Tornyaiová, Ing., 49 r., 
ekonóm, nezávislá
34. Jana Turanská, 51 r., dentálna 
hygienička, občiansky aktivista, 
nezávislá
35. Roman Voško, 47 r., obchodný 
zástupca, KDH
36. Valter Vrškový, 36 r., SZČO, 

nezávislý
37. Miroslav Žbodák, Mgr., 48 r., 
stredoškolský pedagóg, nezávislý
38. Ladislav Žittňan, 25 r., poľ-
nohospodár, občiansky aktivista, 
nezávislý

Volebný obvod č.2: Horný dvor, 
Gaštanová, Čerešňová, Višňová, 
Šípková, Trnková, Drienková, Ba-
zová, Morušová, Javorová, Pezin-
ská, Záhradnícka, Žarnovova, Ľ. 
Fullu, Baničova, Jána Smreka, E. 
B. Lukáča, Novomeského, Brati-
slavská č. 2-30 a 27-75, Kalinčia-
kova, Liptovská, M. Urbana, Ga-
garinova, Pri Striebornom jazere, 
Zemplínska, Hany Zelinovej, Dob-
šinského, Karola Šišku, Ulica pri 
Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, 
Borovicová, Borievková, Okruž-
ná, Horná, Dolná, Turnianska, 
Sereďská, Muškátová, Ružová, 
Fialková, Tulipánová, Jánošíko-
va, Oravská, Kysucká, Považská, 
Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, 
Bernolákova, Košická, Pribinova, 
Sokolská, Vajanského, Kováčska, 
Mäsiarska, Lichnerova, J. G. Ta-
jovského, Fándlyho, Chalupkova, 
A. Sládkoviča, Hviezdoslavova, 
Priemyselná, Bélu Bartóka, Letná, 
Športová, Železničná, Šamorín-
ska, Nitrianska, Slnečné jazerá

Vo volebnom obvode číslo 2 krúž-
kujeme maximálne 9 kandidátov 
na poslancov: 
1. Dušan Badinský, Ing., 46 r., 
strojný inžinier,  nezávislý
2. Gyula Bárdos, 56 r., pedagóg, 
SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, 
SIEŤ, SaS
3. Branislav Baričák, Ing., 45 r., 
občiansky aktivista, ekonomický 
analytik, nezávislý
4. Ladislav Bertok, 45 r., hudob-
ník, SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-
-DS, SIEŤ, SaS
5. Rudolf Bittner, Ing., 51 r., podni-
kateľ, nezávislý
6. Attila Csuka, 44 r., živnostník, 
StranaSMK-MKP, MOST-HÍD, SD-
KÚ-DS, SIEŤ, SaS
7. Emese Dobošová, MUDr., 59 r., 
zubná lekárka, SMER – SD
8. Daniel Drinka, 30 r., referent, 
SNS 
9. Csaba Farkas, 37 r., konateľ, 
nezávislý
10. Ivan Fendek, Mgr., 65 r., učiteľ, 
KDH

11. Alena Greksa, Bc., 29 r., kultúr-
ny pracovník, občiansky aktivista, 
nezávislá
12. Juraj Gubáni, Ing., 31 r., ob-
chodný a projektový manažér, ne-
závislý
13. Michal Krajčovič, Mgr., 39 r., 
obchodný manažér, nezávislý
14. Zuzana Lovíšková, Mgr., 32 r., 
zamestnanec vo verejnej správe, 
nezávislá
15. Miklós Mészáros, MUDr., 
MBA, 47 r., manažér, nezávislý
16. Roman Mészáros, Bc., 32 r., 
regionálny riaditeľ, nezávislý
17. Peter Morvay, 25 r.,  manager, 
SMK-MKP, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, 
SIEŤ, SaS
18. Ladislav Nádaský, 65 r., dô-
chodca, nezávislý
19. Kristian Németh, Bc., 33 r., 
sociálny pracovník, SMK-MKP, 
MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS
20. Jana Némethová, Ing., 46 r., 
záhradná inžinierka, občianska ak-
tivistka,  nezávislá
21. Jozef Olas, Ing., 55 r., SZČO, 
KDH
22. Maroš Ožvald, Mgr., 36 r., 
právnik, KDH 
23. Michaela Pánisová Ležáková, 
JUDr., 39 r., právnik, nezávislá
24. František Podolský, Mgr., 58 
r., správca-hospodár, nezávislý 
25. Juraj Poizl, Ing., 57 r., poľno-
hospodársky inžinier, KDH
26. Silvia Poórová, Mgr., 50 r., 
riaditeľka sociálneho zariadenia, 
nezávislá
27. Peter Príbelský, Mgr., LLM 
EUR, 37 r., právnik, KDH
28. Peter Sedala, Ing. arch., 59 r., 
architekt, občiansky aktivista, ne-
závislý
29. Ľudovít Szabo, 42 r., elektro-
technik, nezávislý
30. Oľga Šišková, MUDr., 49 r., 
zubná lekárka, nezávislá
31. Pavol Škovránek, Mgr., 64 r., 
učiteľ, KDH
32. Ľuboš Várady, 29 r., podnika-
teľ, nezávislý
33. László Vojtek, Ing. CSc., 68 r., 
inžinier strojár, SMK-MKP, MOST-
-HÍD, SDKÚ-DS, SIEŤ, SaS

Kandidát strany TIP Ing. Rastislav 
Kysel nebol Mestskou volebnou 
komisiou zaregistrovaný z dôvodu, 
že kandidát nemôže byť zároveň aj 
splnomocnencom politickej strany 
v zmysle volebného zákona.

Čísla uvedené pri menách kandidátov sú len poradové čísla. 
Definitívne číslo na hlasovacom lísku bude určené až po korektúre hlasovacích lístkov t.j. 9.10.2014.
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Bývam v Senec Gardens nie-
čo vyše dvoch rokov. Bývanie 
je pekné, susedské vzťahy 
dobré. K spokojnosti mi však 
chýba bezpečnosť. Počas toh-
to obdobia bolo ukradnutých 5 
motorových vozidiel, 2 vykuro-
vacie kotle a mnoho osobných 
vecí. Polícia príde, spíše pro-
tokol a tým to končieva. Čo sa  
s tým dá urobiť? Zdá sa mi, že 
táto otázka by mala byt polo-
žená aj predstaviteľom senec-
kej polície a predpokladám, že 
sa im to dostane touto cestou 
do rúk. S pozdravom,  Ľudmila

Trestné činy spadajú do kom-
petencie štátnej polície, ktorá 
nie je povinná upovedomovať 
Mestskú políciu. Okamžite po 
tom, čo sa náčelník Mestskej 
polície dozvedel túto informá-
ciu, nariadil častejšie kontroly 
lokality Senec Gardens. Po-
dobných lokalít však máme 
v Senci viac, Mestská polícia 
preto nemôže zabezpečiť  
v jednej z nich 24-hodinovú 
ochranu. Mestskí policajti 
však chodia a naďalej aj budú 
chodiť kontrolovať Senec 
Gardens v noci aj cez deň.

Otázka 
pre primátora

Ak chcete položiť otázku 

primátorovi mesta Senec 

Ing. Karolovi Kválovi, 

napíšte nám na 

sencan@senec.sk.

Uzávierka 
čísla 

21. 10. 2014
Viac na 
www.

senec.sk

NÁJDETE NÁS V AREÁLI
SLNEčNýCH JAZIER

SEzóNA
pokrAčuJE
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Škôlkari a školáci budú mať lepšie
podmienky a krajšie priestory

Po troch rokoch vytrvalej práce sa mes-
tu podarilo získať finančné prostriedky  
z Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja na projekty podané v rámci Integrova-
nej stratégie rozvoja mestských oblastí  
v rámci Operačného programu Bratislav-
ský kraj (ISRMO OPBK). Zo štyroch po-
daných investičných projektov sa začali  
v septembri 2014 realizovať stavebné prá-
ce na projektoch ISRMO OPBK – Senec - 
Rekonštrukcia a modernizácia Materskej 
školy Košická v Senci a ISRMO OPBK – 
Senec - Rekonštrukcia a modernizácia 
Základnej školy J. G. Tajovského v Senci.
Od 5. septembra do 4. decembra prebie-
hajú v Materskej škole Košická stavebné 
práce, ktoré spôsobia isté nepohodlie 
rodičom, deťom a zamestnancom škôlky, 
prinesú však veľa výhod. Výsledkom roz-
siahlej rekonštrukcie budú dve nové triedy  
v nadstavbe, zateplená celá budova vrá-
tane strechy, modernizované vnútorné 
priestory a nové detské ihriská v areáli 
škôlky.
Druhým veľkým projektom je rekonštruk-
cia a modernizácia Základnej školy J. G. 
Tajovského v Senci, v ktorej stavebné 
práce prebiehajú od 8. septembra do 22. 
novembra. V škole je zvýšený pracovný 
ruch a v záujme bezpečnosti prosíme o 
spoluprácu pri dodržiavaní potrebných 
obmedzení rodičov, žiakov i zamestnan-
cov. V novembri sa budeme všetci tešiť  
zo zateplenej hlavnej budovy a škol-

skej jedálne vrátane strechy, nového 
bleskozvodu, rekonštrukcie inžinierskych 
sietí, rekonštrukcie školskej jedálne a so-
ciálnych zariadení v prístavbe školy.
Mesto Senec plánovalo začať oba projek-
ty na konci školského roka, aby väčšina 
stavebných prác prebehla počas prázd-
nin. Avšak pre časovo náročný a kompli-
kovaný priebeh procesu verejného obsta-
rávania sa s realizáciou projektov začalo 
až po odobrení všetkých procesov Minis-
terstvom pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR (MPRV SR).
Mestu Senec sa podarilo získať finančné 
prostriedky na rekonštrukciu a moderni-
záciu školy a škôlky po prvýkrát. Obce  
v bratislavskom kraji majú totiž obmedze-
nú možnosť čerpania eurofondov na pro-
jekty tohto typu. Tretím investičným pro-
jektom, ktorý sa bude po odobrení proce-

su verejného obstarávania na MPRV SR 
realizovať, je ISRMO OPBK - Senec - Re-
vitalizácia verejného priestranstva v zóne 
Západ Senec. Mestská časť ohraničená 
ulicami Košická, Pribinova, Sokolská  
a Tajovského sa zmení na atraktívne ve-
rejné priestranstvo, na ktorom pribudnú 
parkové lavičky, smetné koše, stojany na 
bicykle a nové, energeticky úsporné LED 
svietidlá. Rekonštruované budú chodní-
ky, basketbalové aj detské ihrisko a plo-
chy ozdraveného trávnika skrášlia nové 
stromy a okrasné kríky.

Výjazd z diaľnice pri Blatnom 
začne Národná diaľničná 
spoločnosť stavať v apríli 2015
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál 
sa informoval o tom, kedy sa začnú 
práce na výstavbe diaľničného pri-
vádzača Blatné, ktorý by mal podľa 
analýz odbremeniť centrum Senca asi  
o 40% áut. Z Národnej diaľničnej spo-
ločnosti prišiel list, že so začatím vý-
stavby sa ráta v apríli 2015.

Senčan vyšiel neskôr
Iste ste si všimli, že Mestské noviny 
Senčan vyšli s malým oneskorením. 
Stalo sa tak preto, aby sme vám mohli 
priniesť čerstvý a overený zoznam 
kandidátov na primátora a poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Senci.

Buď hrdinom, zachraňuj životy!
Pri príležitosti Svetového dňa pozvali 
pracovníci Slovenského Červeného 
kríža školskú mládež na pódium pred 
MsKS v Senci, aby ukážkami prvej 
pomoci  pripomenuli jednu zo základ-
ných  povinností človeka, byť schopný 
poskytnúť prvú pomoc v núdzových 
situáciách.

70. výročie SNP
Dňa 28.8.2014 primátor mesta Senec 
Ing. Karol Kvál za účasti zástupcov ZO 
SZPB SENEC a ZO KSS Senec polo-
žením venčeka a kytice vďaky k pa-
mätníku Ústavy SR vzdali hold padlým 
a úctu žijúcim účastníkom SNP, ktoré 
patrí medzi najvýznamnejšie udalosti 
v moderných slovenských dejinách.  
Nech 5305 obetí v 211 masových hro-
boch, 102 vypálených obcí a ďalšie 
obete fašizmu sú mementom nielen 
pre dnešok, ale aj pre ďalšie generá-
cie! Česť a sláva hrdinom SNP!                                                                    

ZO SZPB SENEC

Členovia výboru MO Matice slovenskej 
v Senci pri príležitosti štátneho sviatku 
Dňa ústavy Slovenskej republiky  po-
ložili veniec k Pamätníku  Slovenskej 
ústavy v Senci. Predsedkyňa MO MS 
predniesla príhovor, zaznela Preambu-
la Ustavy SR , odznela báseň  Andreja 
Žarnova Moja vlasť, zhromaždení za-
spievali  hymnu SR. Na záver zaznela 
modlitba za Slovensko. H. Čajková



Správne rozhodnutia 
pre naše mesto! 

Bc. Roman Mészáros
kandidát na poslanca
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Objavovať región znamená okrem iné-
ho spoznávať svojich blízkych. Možno 
aj preto sa Mestské múzeum  zahĺbi-
lo do zaujímavého projektu prípravy 
učebníc regionálnej výchovy. Každý 
región je ako modelová vzorka kraji-
ny, životného prostredia, kultúrneho 
i prírodného dedičstva, historické-
ho odkazu či tolerancie voči iným. 
Prostredníctvom nej si mladý človek 
ľahšie buduje najcennejšie hodnoty, 
cez historický odkaz posiľňuje vzťah  
ku staršej generácii, v rámci štúdia 
okolitej prírody prehlbuje úctu k životu 
a pri vnímaní rozmanitosti kultúrneho, 
etnického či náboženského života na-
rastá jeho tolerancia. 
Odborné zázemie nad projektom 
prebral Prof. Peter Fedor z Univerzity 
Komenského a Mgr. Gábor Strešňák, 
vedúci Mestského múzea. Koordinujú 
početný autorský kolektív odborníkov 
z oblasti prírodovedných či spoločen-
skovedných disciplín s cieľom pred-
staviť žiakom senecký región prag-

maticky a konsenzuálne. Žijeme v jed-
nej krajine, prežívame jednu históriu  
s veselšími i smutnejšími okamihmi,  
na ktoré sa autori pozerajú s nadhľa-
dom a empatiou.
Trilógia učebníc regionálnej výchovy 
vstúpi do vyučovania žiakov šiesteho 
až ôsmeho ročníka základných škôl 
v septembri 2015. Zahrnie dva roky 
poznávania najdôležitejších míľnikov 
histórie Senca a jeho bezprostredné-
ho okolia od praveku cez stredovek až 
po moderné dejiny vrátane najznámej-
ších pamiatok a osobností. Tretí rok 
poníma štúdium okolitej prírody a jej 
reprezentatívnych ekologických systé-
mov, geologického vývoja, vzácnych 
druhov fauny a flóry či interkacií člo-
veka so životným prostredím. Už zá-
kladná koncepcia projektu nahrádza 
zložité memorovanie nezáživných fak-
tov zaujímavosťami s cieľom motivovať  
k oživeniu spomienok predkov a záuj-
mu o ochranu životného prostredia.
Dr. Jana Fedorová,Mestské múzeum

Prečo kandiduješ do Mest-
ského zastupiteľstva v Senci? 
Senec je mojím mestom, tu 
som sa narodil, študoval a tu 
chcem vychovávať aj svoje 
deti. Niekoľko rokov som však 
žil aj v Austrálii, ale túžba po 
domove a rodine ma pritiahla 
späť. V našom  Senci chcem 
žiť a odovzdať mu skúsenos-
ti, ktoré som získal ďaleko  
od domova. Záleží mi na 
tom, ako sa bude uberať ďal-
ší rozvoj mesta. Bol by som 
rád, ak by som vďaka dôve-
re Senčanov mohol pridať 
ruku k dielu, pomôcť mojimi 
myšlienkami a skúsenosťami  
k jeho rozvoju...

Čo si študoval, kde si pracoval?
Vyštudoval som hotelo-
vú akadémiu v Bratislave  
a Diploma in Business Mar-
keting na Cambridge College 
v Austrálii. Tam som prešiel 
viacerými zamestnaniami, 
napr. od výpomoci v kuchy-
ni, v nábytkárstve, rozvoz te-
lesne postihnutých, až kým 
som nezačal podnikať na re-

alitnom trhu, v stavebníctve 
a na akciových a finančných 
trhoch. K stavbarine som pri-
voňal aj v USA, kde žije môj 
brat. Hovorím plynule anglic-
ky, maďarsky, pasívne rusky 
a nemecky. Som scestovaný, 
sledujem domácu i svetovú 
politiku a ekonomiku. Mojou 
najväčšou záľubou je však ar-
chitektúra a design v staveb-
níctve. V tejto oblasti vidím 
najväčšie rezervy na Sloven-
sku i samotnom Senci. Musí-
me si vážiť miesto, kde žijeme, 
oveľa viac si musíme ceniť 
hodnotu verejného priestoru.
 
Ako vidíš Senec teraz a čo by 
si chcel zmeniť?
Senec vidím ako mesto  
s lukratívnou polohou, dob-
rým verejným rozpočtom. 
Treba ho však využívať ro-
zumne a primerane na rozvoj 
životného, sociálneho štan-
dardu Senčanov, ale taktiež 
na podporu cestovného 
ruchu. Rád by som v Senci 
zmenil pesimizmus mnohých 
z nás, závisť a bezúčelnú kri-

tiku niektorých ľudí, ktorí sa 
nevedia zmieriť s úspechom 
iných. Mám nápady na via-
ceré horúce témy mesta. Od 
riešenia Slnečných jazier, 
cyklotrasy, športovej haly, po-
likliniky, zelene, parkovania, 
až po nakladanie s odpadom.

Čo konkrétne by si dokázal 
urobiť pre Senec?
Nechcem sľubovať vzdušné 
zámky, to, že sám vyriešim 
konkrétne problémy. Zastu-
piteľstvo je tím, bez tímovej 
práce medzi poslancami  
a primátorom nič veľké pre 
Senec neurobíme. Môžem 
však povedať, že moje skú-
senosti a nadšenie pre rie-
šenie problémov premiet-
nem do práce zastupiteľstva.   
A len na okraj, viaceré aus-
trálske mestá patria k sveto-
vej špičke životného štandar-
du, ja som v tomto systéme 
žil dosť dlho nato, aby som 
svoje vízie, návrhy na riešenia 
problémov ponúkol mojím 
kamarátom, spoluobčanom, 
Senčanom.

Podporí ťa v kandidatúre  
aj tvoja rodina?
Okrem manželky, najbližšej 
rodiny a kamarátov verím, že 
ma podporia aj Senčania, kto-
rí chcú mať v zastupiteľstve 
mladú krv a človeka so skú-
senosťami. Každému z nás by 
malo záležať na budúcnosti 
nášho mesta. A odpoveď na 
otázku, ako bude vyzerať naše 
mesto, dajú už nadchádzajú-
ce komunálne voľby. Problé-
my boli, sú i budú, preto ponú-
kajme ich riešenia a neplačme  
nad rozliatym mliekom.

Problémy riešim s pozitívnym nadhľadom 

Valter Vrškový
Kandidát na poslanca

Regionálna výchova na seneckých školách
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva predstavil prof. Peter Fedor 

učebnicu regionálnej výchovy pre našich školákov.
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Mnohým občanom a náv-
števníkom našich jazier urči-
te neunikli  „stavebné“ práce  
v severozápadnej časti prvé-
ho jazera pri potápačskej klu-
bovni Piccard. Vyrástlo tu zá-
hradné jazierko, čo môže byť 
záhadné pri vyše 100 ha-ovom 
prírodnom jazere.   Vnesme 
trochu svetla do tejto aktivity...
Začnime s trochou histó-
rie. Určite väčšina Senča-
nov v posledných rokoch 
vnímala nevzhľadný prejav 
biologickej aktivity prírod-
ných jazier, ktorý však nie je  
z biologického hľadiska 
problémom, len estetickým.  
Tzv. vodný kvet sa tvorí najmä 
v teplejších, starších jazerách, 
kde je už vyššia sedimentácia 

detritov. Ten sa tvorí vďaka 
viacerým vplyvom ovplyvňu-
júcich chemické procesy prí-
rodných jazier. Z veľkej časti 
vzniká rozkladom bioodpadu  
napr. v podobe odumretých 
rastlín (napríklad zo semien 
topoľov, čo poznáme ako 
májové - júnové „sneženie“),  
a spadu lístia, alebo napla-
veninami ako aj samotným 
znečisťovaním vodnými ži-
vočíchmi. Nemalou mierou 
prispievame aj my, napríklad 
svojím nezodpovedným prí-
stupom, keď sa zbavujeme 
odpadu vhodením do jazera. 
Nám stačí vedieť, že pre dobrú 
„kondíciu“ tzn. aj čistotu vody 
je dôležité udržať biologickú 
rovnováhu vo vode.
V rokoch 2006-2007 pre-
biehalo odsávanie bahna, 
čo je najlepšia technológia 

revitalizácie jazier. Žiaľ, ná-
kladný a zložitý spôsob, ale 
pár rokov po čistení bola 
voda krištáľovo čistá, fauna 
a flóra v jazere prekvita-
la. Kvôli zníženým zrážkam  
a zvýšenému odberu vody 
však hladina vody klesá, jaze-
ro sa viac prehrieva a z tohto 
dôvodu sa opäť začal tvoriť 
vodný kvet. Ďalším úderom 
pre samočistiacu schopnosť 
jazera bola osádka amura 
bieleho v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia. Tu 
je problém, že táto ryba kon-
zumuje obrovské množstvo 
vodného rastlinstva, čo mož-
no vyhovuje plavcom, avšak 
nie prírode. Skúste si pred-
staviť vyrúbaný les a vypálenú 

lúku. Máte síce priestor, ale 
nemá čo čistiť vzduch. To isté 
vykonávajú rastliny vo vode.  
Z toho dôvodu potápači z klu-
bu Piccard spolu s rybárskym 
zväzom začiatkom deväťde-
siatych rokov realizovali výlov,  
no napriek tomu je počet tých-
to u nás nepôvodných rýb vy-
soký. No dnes takmer úplne 
vymizli rastliny ako stolístok 
klasnatý či červenavec kuče-
ravý, ktoré nielen napomáhajú 
samočisteniu vody, ale posky-
tujú aj prirodzený úkryt kapro-
vitým rybám. Keďže vyššie 
spomínaná technológia  
je nesmierne nákladná, hľa-
dalo sa náhradné riešenie, 
aby senecké jazerá naďalej 
mohli slúžiť svojmu účelu. Po-
tápačom z klubu Piccard však 
čistota vody jazier leží na srdci  
a preto po hľadaní možností 

navrhli vedeniu mesta Senec a 
Správe cestovného ruchu ce-
novo veľmi dostupné náhrad-
né riešenie. Po odbornej kon-
zultácii v letných mesiacoch v 
najväčšej koncentrácii vodné-
ho kvetu na jazerách bolo z 
veľkej časti z vlastných zdro-
jov klubu a správy jazier vy-
budované tzv. čistiace, resp. 
sedimentačné jazero. Princíp: 
zariadenie s názvom skimmer 
zbiera z hladiny všetku nečis-
totu v jeho pracovnom dosa-
hu (prach, listy, vyplaveniny, 
vodný kvet), ktorú čerpadlo 
pretláča do trojstupňového 
filtračného umelého jazera. 
Prvý stupeň je sedimentač-
ný, to znamená, že v ňom sa 
usádza hrubý kal, ktorý je 
neskôr možné vysať bežnými 
vysávačmi na bazény. Druhý 
stupeň je koreňová čistička, 
ktorá v jeho pracovnom dosa-
hu si s biologickým kalom po-
radí prirodzeným spôsobom. 
Posledný stupeň je filtrácia 

cez jemný čistý štrk, kde sa 
zachytia aj najjemnejšie ne-
čistoty. Tento štrk bude po-
trebné v určitých intervaloch 
(raz za rok, dva...) vymeniť.  
V rámci toho bolo jazero v tom-
to rohu prehĺbené bagrom, čo 
pomáha zrážať nevzhladný 
povrch dole. Je zrejmé, že 
takáto technológia nestačí 
na prečistenie celého jazera, 
ale vo veľkej miere zníži jeho 
problém. Projekt je pilotný, 
čiže po skúsenostiach je mož-
né ho realizovať na viacerých 
miestach. Je však potrebná aj 
ochota udržiavať kôš skimme-
ra čistý, čo niekedy vyžaduje 
vyprázdnenie viackrát denne. 
Na celkovú údržbu zariadenia 
a jazierka sa podujali členovia 
klubu a samozrejme SCR. Ve-
ríme, že sme tým prispeli k ži-
votnému prostrediu všetkých 
obyvateľov. 

Štefan Bordács 
Piccard Senec

Jazero pri jazere?
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Spoločnosť G&G na svojich čerpacích 
staniciach Senec, Galanta, Šala, Sereď, 
Šurany a Čierny Brod pripravuje pre svo-
jich návštevníkov veľkú predvianočnú 
tankovaciu akciu. Zameraná bude na ho-
tovostné tankovanie.
Začiatkom leta sme začali s akciou hoto-
vostných zľavných kariet na zľavu 0,033 
Eur/liter, ktoré ste mohli dostať na našich 
pobočkách. S nadväznosťou na túto po-
nuku prichádzame s predvianočnou ak-
ciou – Natankuj každý týždeň zadarmo.
Podstata tankovacej akcie spočíva v tom, 
že týždenne raz vyžrebujeme na každej 
pobočke jedného šťastlivca, ktorý zís-
ka svoje tankovanie v plnej cene späť. 
Súťaže sa zúčastnia tí, ktorí mininálne 
za 20eur natankujú v hotovosti na kto-
rejkoľvek čerpacej stanici G&G. Losovať 
sa bude vždy v pondelok. Výherca vyjde  
z návštevníkov, ktorí natankovali v ho-
tovosti mininálne za 20 eur v predošlý 
týždeň. Jednoduché – za koľko ste na-
tankovali, presne toľko máte šancu vy-
hrať. Akcia neplatí pre fakturačné tanko-
vacie karty. Takže netreba nič robiť, stačí 
prísť na čerpaciu stanicu, natankovať za 
20eur v hotovosti, napísať na zadnú stra-
nu bločeka svoje meno a telefónne číslo 
a hodiť blok do pripravenej urny. Potom 
treba prísť v pondelok na pobočku, kde 

ste tankovali a presvedčiť sa, či nie ste to 
práve vy, ktorý získal svoje tankovanie v 
plnej cene naspäť. Súťaž prebieha zvlášť  
na každej pobočke čerpacích staníc G&G 
v októbri a novembri. Vyvrcholenie celej 
akcie bude vylosovanie hlavnej ceny - 
veľkoplošného televízora Samsung, ktorý 
vyžrebujeme spomedzi účastníkov našej 
súťaže.
 Samozrejme pri našich akciách nezabú-
dame ani na ostatné služby. Ponúkame 
kvalitné pohonné hmoty od spoločnosti 
Slovnaft a.s., oleje, mazivá a špičkovú 
autokozmetiku s kompletným príslušen-

stvom. Už všetky naše čerpacie stanice 
sú vybavené modernými a vysoko kvalit-
nými umývacími linkami a vysávačmi, kde 
umývačky sú vybavené aj vapkou, aby 
sme vyhoveli aj najnáročnejším klientom. 
Pre výhodnejšie a jednoduchšie tankova-
nie Vám ponúkame aj naďalej zľavné ho-
tovostné alebo fakturačné bezhotovostné 
tankovacie karty s výraznými zľavami. 
Dúfame, že cena a kvalita zaujme našich 
zákazníkov a zachováte priazeň k našim 
výrobkom. Tešíme sa na spoluprácu a zá-
roveň Vás srdečne očakávame na ktorej-
koľvek čerpacej stanici G&G.

PREDVIANOČNÁ AKCIA NA ČERPACÍCH STANICIACH G&G 
NATANKUJ KAŽDÝ TÝŽDEŇ ZADARMO!!!

Zapojte sa do jesenného 
upratovania v meste, ktoré sa 
koná v záujme nás všetkých. 
Biologický odpad (konáre  
a pod.) a elektroodpad ukla-
dajte vedľa kontajnerov. Bude 
sa priamo na mieste triediť  
a spracovávať.

Upratovať budeme v dvoch 
etapách:

17. 10. - 19. 10. 2013 (piatok, 
sobota, nedeľa)
Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené v nasledov-
ných lokalitách:

• sídlisko Za štiftom
• plocha na parkovisku  

pri OD „Minor“
• plocha pri telefónnej 

ústredni na Košickej ulici
• plocha pri garážach  

na Svätoplukovej ulici 

• sídlisko Inovecká na par-
kovisku pri vojenských 
bytovkách

• plocha pri bytovke na Ži-
tavskej ulici

• plocha pri garážach  
na Gagarinovej ulici

• plocha pri bytovke na No- 
vomeského ulici

• plocha pri záhradách  
na ulici E. B. Lukáča

• Robotnícka pri soche
• Vinohradnícka ulica
• Bratislavská - parkovisko
• MŠ Košická - Svätoplu-

kova
• cesta k cintorínu, na Far-

ské námestie
• roh Svätoplukova - 

Hviezdoslavova
• Vajanského ulica – vstup  

na dvor MsÚ
• Pezinská ulica - nové by-

tovky
• Mlynský klin - traktor

24. 10. do 26. 10. 2013 (pia-
tok, sobota, nedeľa)
Veľkokapacitné kontajnery 
budú umiestnené v nasledov-
ných lokalitách:

• križovatka ulíc Moyzeso-
va- Šafárikova

• parkovisko na ulici Fraňa 
Kráľa

• sídlisko Jesenského 
(prechod k VÚB)

• parkovisko pred Obvod-
ným úradom, Hurbanova 

• parkovisko pred Zdrojom 
na Fučíkovej ulica

• parkovisko pred Amfite-
átrom na Vodnej ulica

• parkovisko na Šamorín-
skej ulica

• plocha pred ZŠ na Mlyn-
skej ulici

• plocha pri križovatke Let-
nej a Športovej

• plocha na Liptovskej

• roh Slnečnej a Fučíkovej
• Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska ulica – Štefáni-

kova ulica
• Kollárova pri výmeničke
• Osada Martin
• Malý Biel - traktor

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

Otváracie hodiny  
Zberného dvora:

Po.-Pia. 8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 14.00

Jesenné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery po celom meste
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„Takto drzo zaparkoval vodič auta  
na vyhradenom parkovisku pre zdravotne 
ťažko postihnutých pred Tescom v Senci 
dňa 28.08.2014 o 10:00.“ Pridávame sa  
k názoru nášho čitateľa.

Chválime                           Karháme

Mesto pracovalo na údržbe a oprave chod-
níkov a ciest, na ktoré malo prostriedky  
z rozpočtu mesta. Chceme pochváliť pána  
na fotografii, ktorý zobral do ruky metlu  
a pustil sa do práce.

Po vlaňajšom striebre zlato z New Yorku

Študenti VŠMU: Zuzana Marianková - ré-
žia, Nick Kollár - kamera, Štefan Hricišin 
- strih, klapka, Michal Horváth - zvuk, Vik-
tor Magdolen – produkcia, vyhrali cenu 
za najlepší film, najlepšiu réžiu a herecký 
kolektívny výkon, sú tak absolútnymi ví-
ťazmi tohoročnej súťaže 24 HOUR FILM 
RACE!
Minulý rok sme sa tešili z druhého miesta 
filmu Elipsa na newyorskej 24 hodinovej 
súťaži krátkych filmov, z dielne tohto tímu, 
ktorý teraz dokázal vystúpiť na najvyšší 
stupienok. 
Od okamihu, kedy z New Yorku obletí 
svet zadanie súťaže, majú filmári 24 ho-
dín na to, aby napísali scenár, nakrúti-
li, spracovali a odoslali porote svoj film. 
Tohoročné zadanie znelo takto: 1 – dĺžka 
filmu: štyri minúty, 2 – hrýzť do niečoho, 
3 – metla, 4 –ultimátum. Z toho vznikol 
satirický príbeh, pod názvom Almost the-
re /Takmer tam/, o citovej vyprahnutosti  
a pokrytectve ľudí. Film je o rodinke, kto-
rá sa vyberie na hroby iba na základe ul-
timáta, že ak nepôjdu na hroby, nepôjdu 
ani „Tam hore“. 
Gregor Hološka, Zuzana Mauréry, Peter 
Kadlečík, Michal Jánoš, Anna Rakovská, 
Juraj Šimko, Mária Breinerová a Viera 
Frajtová sú hercami, ktorí prispeli k to-
horočnému víťazstvu filmu študentov ba-
kalárskeho ročníka Filmovej a televíznej 
fakulty Vysokej školy múzických umení. 

Jedným z kľúčových tvorcov filmu bol 
opäť Senčan Štefan Hricišin.
V čom bola tohoročná súťaž iná?
Teraz sme už vedeli, že kto čo má robiť, 
kedy nastáva koho chvíľa. Bolo to iné aj 
v tom, že minulý rok sme odovzdali film 
minútu pred vypršaním termínu a teraz  
to boli 4 sekundy! 
Opäť ste chýbali na galavečere pre nedo-
statok financií! Ako prišla správa o víťaz-
stve?
Keď sa galavečer v New Yorku začal, tu 
na Slovensku bolo 00:00. Na výsledky 
sme čakali celú noc a celý ďalší deň zby-
točne. Filmracing.com si „dával načas“  
so zverejnením výsledkov na internete.  
Nakoniec som si našiel človeka, ktorý sa 
zúčastnil galavečera v New Yorku, ktorý 
spustil lavínu slov: „Milujeme váš film! Vy-
hrali ste cenu za najlepší film, najlepšiu 
réžiu a herecký kolektívny výkon! A zaslú-
žene! Veľmi sme sa na tom smiali. Rozo-
smiali ste úplne celú sálu v New Yorku!„
Ostatní sa to dozvedeli od Vás?
Áno, ale som ich trošku potrápil. Režisér-
ke som volal takto: Zuzka, nooo, hmmm... 
(smutne)  … ja už neoficiálne viem ako 
sme dopadli... (hovorím sklamane). 
Pravdaže radostná správa sa nakoniec 
vykľula. Režisérka zvýskla a bola celá 
bez seba, že sme to opäť raz dokázali  
a potvrdili, že sme dobrý tím a náš čierny 
humor v New Yorku zabral. Vďaka jedno-
duchému vyrozprávaniu príbehu a bez 
potreby ťažkého rozmýšľania nad dejom 
sme si získali nielen ľudí z branže, ale aj 
laické publikum.
Čo je kľúčom k Vášmu úspechu?
Za naším úspechom stojí hlavne spoľahli-
vosť. Vedieť sa spoľahnúť jeden na druhé-
ho za každých okolností a nezlyhať, to je 
asi kľúčom k úspechu.                        VCs

Hvezdáreň má nový ďalekohľad

Do seneckej hvezdárne bol inštalovaný 
nový astronomický teleskop. Mikuláš 
Végh, bývalý riaditeľ ZŠ s VJM v Senci 
porozprával 17. septembra účastníkom 
krstu ďalekohľadu o histórii výstavby 
tohto nevšedného diela. Vedeli ste naprí-
klad, že Matej Stanko, ktorý bol  25 rokov 
kostolníkom v kostole sv. Mikuláša, zo-
stavil prvý ďalekohľad observatória?
Drahoslava Výbochová, vedúca pracov-
níčka Slovenskej ústrednej hvezdárne 
uviedla prednášku Jaroslava Šimona, 
ktorý je spolu s manželkou Klárou Ba-
logh hnacím motorom rekonštrukcie 
hvezdárne a prevádzkujú astroškolu, 
astrokrúžok a organizujú prednášky 
pre verejnosť. Pani Výbochová sa im 
poďakovala za zanietenú popularizáciu 
tak krásnej vedy, akou je astronómia 
a prezradila o nich, že aj svoje áno si 
povedali na pôde hvezdárne. Jaroslav 
Šimon priblížil obdobie znovuzrodenia 
hvezdárne, ktorá už dlhé roky chátrala. 
Finančnú podporu získali z dvoch per-
cent dane, z europrojektov a od mesta 
Senec. Mesto Senec je jedným z mála 
slovenských miest, kde je školskej mlá-
deži k dispozícii funkčná hvezdáreň, 
ktorá sa zároveň zapája aj do projektov 
„veľkej vedy“. 

Text a foto: VCs

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV ZO 
SENEC v spolupráci s Malokarpatským 
oblastným výborom a Mestským úra-

dom v Senci, k 50. výročiu organizova-
ného chovateľstva v Senci, usporiada  

v dňoch 10. a 11. októbra
OBLASTNÚ VÝSTAVU  

a XVIII. SENECKÚ VÝSTAVU
KRÁLIKOV, HYDINY a HOLUBOV

PROPAGAČNÚ VÝSTAVU EXOTOV
a DROBNÝCH HOSPODÁRSKYCH 

ZVIERAT
na parkovisku pred štadiónom:           

PIATOK 10.10.2014 8:00 - 17:00
SOBOTA 11.10.2014 8:00 - 13:00

Dňa 12.10.2014 sa uskutoční tradičná 
burza drobných zvierat a chovateľ-

ských potrieb v celom priestore parko-
viska v čase 6:00 - 10:30. 
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Argentínske tango pre seniorov

Ponúkame kurz tanca v dopoludňajších 
hodinách v Labyrinte v Dome kultúry  
v Senci. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj 
páry. Vítané sú všetky vekové kategórie. 
Dôchodcovia majú 50% zľavu.
CENA: 4,- eur /60 minút/ osoba
ČAS: 10:00 – 11:00
REGISTRÁCIA: do 1.10. na čísle 0902 133 513

Ako na bolesti chrbta? Môže pomôcť Pilates!

Cvičenie nájdete v Pastoračnom centre 
na Farskom námestí v Senci
Od 23.09.2014 vždy v utorok o 18.15 hod.
Cvičenie pre začiatočníkov začne od 7.10.2014
Bližšie info: 0903 135 613

Máte škaredú vaňu a nechcete ju vybúrať? 
Renovácia vaní systémom „vaňa do vane“ 
(nie smaltovanie)            Tel. 0905 646 790

Riadková inzercia
PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. tel.: 0907181800

Uhol pohľadu – výstava štyroch autoriek

Sezóna sa začala v Labyrinte 
vernisážou výstavy štyroch 
výtvarníčok prezentujúcich 
svoj uhol pohľadu na umelec-
kú tvorivosť.
Soňa Kozáková je zo Šenkvíc, 
pracuje v Malokarpatskom 
osvetovom centre, má  
na starosti výstavníctvo  
a záujmovo-umeleckú čin-
nosť amatérskych umelcov. 
Venuje sa práci s drôtom. Vy-
rába šperky zlatníckymi tech-
nikami.
Ingrid Šurianová je z Pezinka  
a tiež pracuje v Malokarpat-
skom osvetovom centre ako 
výtvarníčka a grafička. Maľuje 

na plátno aj drevo. 
Jana Vančová sa venuje 
úžitkovej keramike, bábikám  
a drobnostiam pre potešenie. 
Má galériu „Domček pod li-
pou“, kde býva a tvorí. 
Janka Žilincová je zo Sen-
ca, pracuje v Mestskom 
kultúrnom stredisku ako 
kultúrna referentka. Roky 
pripravovala a šila kostýmy 
na Veľký letný karneval pre 
hromadné masky, nieke-
dy aj pre 25 ľudí. Vystavené 
sú jej ručné práce, venuje 
sa však aj šitiu úžitkových 
a darčekových predmetov. 

Text a foto: VCs

Začneme stroho a fakticky -  ako 
obvykle - ale neskôr jemne oko-
reníme príchuťami dobrých je-
dál...
Zistili sme, že až 95% prípadov, 
kedy našim zákazníkom zle fun-
goval internet, mali na svedomí 
routre. Niektorí zákazníci nás do-
konca presviedčali, že ten 20-eu-
rový zázrak (nechceme to čudo 
volať router) z nemenovaného 
potravinového reťazca, ktorý 
bol zabalený spolu so sadou 
dvadsiatich rožkov, je naozaj to 
najlepšie na trhu... Naši technici 
následne behali a lietali až do 
vyhladovenia, len aby sme zá-
kazníkovi pomohli a najmä doká-
zali mu, že problém je práve tam, 
kde ho vôbec nečakal. Napriek 
tomu , že rožky boli tentokrát ob-
stojné -  to čudo, čo k nim bolo 
pribalené, až tak OK nie je – a ani 
nikdy nebolo.
Aby sme túto trpkú príchuť trápe-
nia našich zákazníkov ukončili, 
ponúkame vám riešenie - výhod-
ný prenájom kvalitných, overe-
ných a dokonca gigabitových 
routrov.
Teraz sa určite natíska otázka, 
prečo prenájom ? Veď ja tú vý-
bornú sviečkovú jednoducho 
zjem, pochutím si a je to hoto-
vo... Nuž a práve v tom je  výho-
da tejto služby. Môžte si pochut-
návať bez obmedzení (dokonca z 
toho nebudete ani priberať -  len  
si vychutnávať), pretože router 
si prenajímate kedy chcete a s 
prenájmom môžete kedykoľvek 
skončiť alebo si vybrať výkon-
nejší model. Neriešite nastavo-
vanie, neriešite servis, neriešite 
reklamácie... Jednoducho si len 
užívate to dobré - ako aj chuť vý-
bornej sviečkovej. Všetko ostat-
né necháte na nás. Pokazí sa ? 
Nevadí! Zavoláte nám a my Vám 
ho najneskôr do dvoch dní vy-
meníme za nový kus, ktorý Vám 
aj odborne  a najmä bezplatne 
nastavíme. Nemusíte sa obávať,  
že na svoj účet kŕmite aj iných, že 
Váš sused surfuje cez vaše WIFI 
na vašom internete, že Vám nie-
kto vyjedá najlepšie kúsky, alebo 
niekto sleduje vaše citlivé dáta ...  
Naši technici router nastavia tak, 
že bude ochránený a zabezpe-

čený najvyšším možný štandar-
dom. Nemusíte riešiť, koľko trvá 
záruka – u nás  to máte „ vždy 
čerstvé „ ... Kým máte našu služ-
bu, túto otázku, aj akýkoľvek iný 
problém, prenechávate nám – 
obsluha je vždy nablízku ...
A práve v tomto je kúzlo našej 
služby – vlastne máte sviečkovú, 
ktorej fantastickú chuť si užívate 
bez obmedzení (fakt ani nepri-
beráte) a neriešite nepríjemnosti 
ako nákup ingrediencií, ich prí-
pravu a skladovanie či ich čer-
stvosť. Jednoducho čistý a jedi-
nečný pôžitok z užívania.
Teraz sa určite zamýšľate  
nad tým v čom asi bude háčik. 
V ničom – pokiaľ teda ste naším 
zákazníkom.  Iba v tom, že túto 
službu ponúkame IBA našim 
zákazníkom. U nás  máte voľnú 
ruku –  Vy si vyberáte z ponuky 
- z nášho jedálnička. Môžete si 
tieto nové kvalitné routre od nás 
bezstarostne prenajať alebo si 
ich kúpite . Obe možnosti sú mi-
moriadne výhodné - a najvýhod-
nejšie je, že stačí si vybrať iba 
jednu z nich a budete spokojní.... 
Predajná cena u nás je nižšia 
ako na monhých (ak nie všet-
kých) webových obchodov. Nuž  
a u nás to nebude len zmrazený 
polotovar, ale hotová – čerstvo 
pripravená pochúťka, lebo  ro-
uter od nás  - aj v prípade jeho 
kúpy -  dostanete odborne na-
stavený a pripravený špeciálne 
pre Vašu potrebu. Aj cena pre-
nájmu je dokonca iba polovicou 
ceny iného operátora s príchuťou 
pomarančov. Takže dosť bolo 
potravín ,hladovania, robenia si 
chutí a slintania.
Šup šup na www.e-net.sk a do-
prajte si konečne kvalitný giga-
bitový wifi router. Využite naplno 
možnosti našich internetov – ne-
vynechajte túto skvelú pochúť-
ku!  Sami  zistíte, že sú naozaj 
také skvelé, ako píšeme. Vaše 
chuťové bunky to rozpoznajú – 
zacítite tú slasť, tú spokojnosť, 
tú kvalitu...  Nekúpite si iba džús  
s pomarančovou príchuťou, kto-
rý sa možno o pomaranč ani ne-
otrel, ale čerstvú pomarančovú 
šťavu, o akej sa Vám zatiaľ ani 
nesnívalo. 

Dnes si navaríme mňamku veľmi 
netradičnej ale o to zaujímavejšej chuti!
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Kino MIER SENEC                                  
3D   DIGITÁLNE  KINO 

zvuk DOLBY SURROUND  7.1.

Oznam 
pre návštevníkov kina

Aktuálne informácie vrátane 
programu filmových predstave-
ní nájdete na našich stránkach: 
www.facebook.com/kinosenec 
alebo na www.kinosenec.sk
Začiatok filmových predstave-
ní o 18:00. Piatky môžu byť aj  
o 20:00. Nedeľné detské filmo-
vé predstavenia o 15:30.

2. štvrtok LABYRINT: ÚTEK
Musím vedieť, že budeš dodr-
žiavať pravidlá. USA MP 120 
min. Vstupné: 4,00

4. 5. sobota – nedeľa ANNABELLE
Preliata krv a hrôza nie sú jedi-
né, čo za sebou nechávajú. So 
zlom je teraz posadnutá Anna-
belle. Horor. USA MP 18 94 min. 
Vstupné: 4,00

7. utorok SIN CITY: ŽENSKÁ, 
PRE KTORÚ BY SOM VRAŽDIL
Vraciame sa do mesta hriechu, 
plného kriminálnikov, skorum-
povaných policajtov, zabijakov 
a sexy žien. Akčný film. Hrajú: 
Mickey Rourke, Bruce Willis 
a ďalší. USA MP 15 103 min. 
Vstupné: 4,00

9.  štvrtok o 18: 00 a 10. piatok o 
20:00 ANJELI
Keby sme dokázali zastaviť čas, 
možno by sme si ich všimli. Na-

šimi hrdinami sú ľudia, ktorí si 
život nechávajú prekĺznuť medzi 
prsty. Nemali by. A preto sa v 
ich blízkosti objavili anjeli. Podľa 
románu Michala Viewegha. ČR  
MP 97 min. Vstupné: 4,00

10. piatok 18:00 
7 TRPASLÍKOV 2D
Rozprávkový príbeh, ako ho ne-
poznáte. Ako v každej správnej 
rozprávke, na malých hrdinov 
čakajú rôzne nástrahy a zažijú 
veľa dobrodružstva.
Nemecko, pre všetky vekové 
skupiny 88 min. dabing. Vstup-
né: 4,00 Eur

11. 12. sobota – nedeľa 
LÁSKA NA VLÁSKU
Na kráľovskom hrade sa princ 
Matej cíti ako väzeň. Otec ho 
prinúti zasnúbiť sa s princeznou 
Beatrix, ktorú nemiluje. Hrajú: 
Samuel Spišák, Celeste Buc-
kingham, Judit Bárdos a ďalší. 
SR MP 97 min. Vstupné: 4,00 
Eur

13. 14. pondelok – utorok STRA-
TENÉ DIEVČA
Nikdy nevieš, čo máš, kým... 
Znepokojených otázok pribúda 
a odpovede stále chýbajú. V 
hlavnej úlohe Ben Afleck. USA 
MP 15  145 min. Vstupné: 4,00

16. štvrtok o 18:00 hod a 17. pia-
tok o 20:00 hod. SUDCA
Odhalenie pravdy a upevnenie 
rodinných  vzťahov, dokáže 
však obhájiť otcovu česť? USA 
MP 141 min. Vstupné: 4,00

17. piatok o 18:00 hod  38
Filmová pocta legende sloven-
ského hokeja Pavlovi Demitro-
vi. Film 38 je určený každému, 
koho sa odchod Paľa Demitru 
dotkol a kto sa chce dozvedieť 
viac o výnimočnom hokejistovi 
a skvelom človeku. SR MP 87 
min. Vstupné: 3,50

18. 19. sobota – nedeľa DRACU-
LA NEZNÁMA LEGENDA
Obetoval sa, aby zachránil rodi-
nu a svoj ľud. Stal sa legendou, 
ktorá úspešne zabrzdila turec-
ký vpád do Európy. O grófovi 
Draculovi, krvilačnom vládcovi 
Transylvánie. Výpravný, histo-
rický, fantasy film. USA MP 110 
min. Vstupné: 4,00

20. pondelok SEX TAPE
Komédia - príbeh manželského 
páru, ktorý hľadá stratenú vide-
okazetu s intímnymi zábermi... 
Jason Segel a Cameron Diaz v 
hlavných úlohách. USA MP 15 
110 min.  Vstupné. 4,00

21. utorok VÝCHODISKOVÝ BOD
Všetko, čo sme vedeli o svete sa 
môže zmeniť, jediným mrknutím 
oka. Sci-fi dráma. USA MP 107 
min. Vstupné: 4,00

23. štvrtok o 18:00 a 24. piatok o 
20:00 ČO S LÁSKOU
Dá sa prepísať minulosť? Na tú 
pravú nikdy nezabudneš. Nato-
čené podľa románu Nicholas-
sa Sparksa. USA MP 100 min. 
Vstupné: 4,00

24. piatok 18:00 DOM KÚZIEL 2D
Kocúrik vymyslí plán a za po-
moci nových kamarátov sa mu 
nakoniec podarí Dom kúziel za-
chrániť. Animovaný, dobrodruž-
ný rodinný film. Belg. MP 85 
min. slovenský dabing. Vstup-
né: 3,50

25. 26. sobota, nedeľa  JOHN WICK
Keanu Reeves a Willem Dafoe v 
akčnom thrilleri, kde sa bude rú-
bať les a kde budú lietať triesky. 
Nájomní zabijaci, starí a dobrí 
priatelia a teraz sa postavia pro-
ti sebe. USA MP 96 min. Vstup-
né: 4,00

28. utorok FAKJÚ PÁN PROFE-
SOR
Najbláznivejší učiteľ všetkých 
čias, ktorý sa snaží tajne pre-
kopať k ukradnutej koristi a po-
čas dňa používa drastické, ale 
účinné metódy na skrotenie ne-
poslušných teenagerov. Komé-
dia. Nem. MP 118 min. dabing. 
Vstupné: 3,50

30. štvrtok 3D  a 31. piatok 2D 
ŠKATULIACI
Hrdinovia môžu mať prekvapivé 
tvary. Okrem dokonalej vizáže 
majú aj veľké srdce. Dobrodruž-
ná animovaná komédia. USA 
pre každý vek 97 min. sloven-
ský dabing. Vstupné 3D formát: 
6,00 Vstupné 2D formát: 4,00

31. piatok o 20:00 NEBO NIE JE 
VÝMYSEL
Dramatický príbeh rodiny podľa 
skutočnej udalosti. Rodičia po-

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac október 
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važujú synove slová s počiatku za 
výmysel, no postupne sa ich viera 
v Boha zmení na presvedčenie, že 
kráľovstvo nebeské naozaj existuje. 
Filmové spracovanie úspešnej rov-
nomennej knihy. USA MP 100 min. 
Vstupné: 4,00

Pripravujeme: 2. novembra 18:00 
NEBO NIE JE VÝMYSEL

Detské filmové predstavenia:

12. nedeľa 15:30 7 TRPASLÍKOV 3D
Nemecko pre všetky vekové sku-
piny 88 min. Dabing Vstupné: 5,50 
Eur

26. nedeľa o 15:30 DOM KÚZIEL 3D
Belg. MP 85 min. slovenský dabing. 
Vstupné: 6,00 Eur

Kultúrne podujatia: kinosála:

5. nedeľa o 15.30 „Kufrík“ divadlo 
Fortissimo – pre deti
Ústrednou rekvizitou programu je 
starý kufor plný klobúkov a čapíc. 
Ale nie sú to obyčajné čapice - sú 
tak trocha čarovné. Pomocou nich 
sa diváci presúvajú z ulice na ihris-
ko, z cirkusu do záhrady. Vstupné: 
2,50

XLV. Szenczi Molnár Albert Napok  - 
45. Dni Alberta Molnára Szencziho
6. pondelok o 19:00  „Ibusár“ di-
vadelné  predstavenie v podaní 
CSAVAR Színház, réžia Tamás Gál. 
Vstupné: 5 Eur
2014 10.06. o 19.00 „Ibusár“ a Csa-
var Színház előadásában rendező 
Gál Tamás

15. streda o 19:00 „Cena zlata“ div. 
predstavenie v podaní Jókaiho di-
vadla z Komárna
2014 10. 15. „Az arany ára“  a ko-
máromi Jókai Szinház előadásában

19. nedeľa o 15:30 „Zvuky nie sú 
muky“ - Muzikantská veselohra v 
podaní SĽUK -u. Formou hry a vtipu 
zoznámi deti, vo veku od 5 do 10 ro-
kov, s rôznymi ľudovými hudobnými 
nástrojmi a hudobnými hračkami. 
Počas interaktívneho predstavenia 
sa detskí diváci naučia hudbu nie-
len vnímať, ale aj tvoriť. Vstupné: 4

Kultúrne podujatia: Knižnica

6. pond. o 17:30 Stretnutie s auto-
rom Parti Nagy Lajos
2014 10.06 o 17.30 Találkozás Parti 
Nagy Lajossal (Budapest)

Od 6. - 31. Speváci v školských 
laviciach výstava predstavuje slo-
venských populárnych spevákov 

z pohľadu ich detstva, školských  
a študentských rokov

Kultúrne podujatia: Labyrint

3. piatok 19:00 vernisáž Paintbuil-
ding – Féstepités. Krisztián Szabó. 
Výstava trvá 3.10. - 30.10. 2014. 
Vstup zdarma. „Sárdöngölő“ cím-
mel – Korpás Éva és a Ritka Magyar 
Folkband - koncert

12. nedeľa 15:00 Slávnostná aka-
démia pri príležitosti 170. výročia 
vzniku slovenskej hymny. Prednáša 
Drahoslav Machala, spisovateľ a 
novinár. Vstup zdarma

22. streda 19:00 Orientálny večer. 
Sana. Posedenie pri orientálnej 
hudbe. Vstupné dobrovoľné

25. sobota 16:00 Námorníci verzus 
piráti. Divadlo JAJA. Interaktívne 
„švandenie“ s JAJou pre deti od 3 
rokov , kde budete unesení na šíre 
more rovno medzi pirátov a námor-
níkov. Vstupné: 2,50.  Kapacita hľa-
diska je limitovaná!

Mestské múzeum: Turecký dom
Výstavy
Stála expozícia prírody a starších 
dejín Senca a jeho okolia

Prednášky a semináre
3.  piatok, 9:00 Vedecké kolokvium 
Nové horizonty environmentálnej 
ekológie a ochrany životného pros-
tredia 2014 - pri príležitosti slávnost-
ného odovzdania ceny Mikuláša 
Lisického za rok 2014. Ciele podu-
jatia sa odvíjajú od úsilia zhodnotiť 
existujúce poznatky modernej en-
vironmentálnej ekológie a ochrany 
životného prostredia v komplexnom 
diapazóne výskumu a vzdelávania 
vo forme vybraných príspevkov. 
Hlavný organizátor: Environmentál-
na sekcia Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratisla-
ve.  
29. streda, 19:00  Dobrovoľné ha-
sičské zbory v zrkadle archívnych 
dokumentov. Prednáška v múzeu.
Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.

Jablkové hodovanie bude prebiehať na týchto miestach: 
Modra, Senec, Pezinok, Pezinok  - mč Cajla, Svätý Jur, 
Malacky, Dunajská Lužná, Jablonové, Limbach, BA - 
Vajnory, BA - Devínska Nová Ves, BA - Ružinov, BA - 
Nové Mesto - Tržnica, BA -Nové Mesto  - Fresh Market

Mestské kultúrne stredisko
Mestská knižnica

vás srdečne pozýva na 

ucelené literárne vystú-
penie - próza podfarbená 

poéziou: spisovateľka 
Mária Pomajbová a poetka 
Jozefína Hrkotová-Hladká

15. streda 18:00
v Mestskej knižnici.
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Seneckí a viedenskí študenti prebádali miesta zapísané do zoznamu UNESCO

O výmennej návšteve žiakov  
a pedagógov Gymnázia Anto-
na Bernoláka v Rakúsku sme 
informovali už v májovom čís-
le Senčana. Na začiatku apríla 
navštívili 24 žiaci a 4 učiteľky 
partnerskú školu vo Viedni.  
Za dvanásť dní navštívili pa-
miatky UNESCO Rakúska.
Bilaterálny jazykový projekt 

Comenius (projekt  spolu-
financovaný z fondov Eu-
rópskej komisie) s témou 
„UNESCO miesta  svetového 
kultúrneho  dedičstva v srdci 
Európy“ pokračoval v Senci.  
Od 8. do 19. septembra pri-
šla na Slovensko partnerská 
trieda z Amerlinggymnázia  
z Viedne. 
Cieľom výmennej návšte-
vy bolo spoločne prebádať 
miesta zapísané do zoznamu 
UNESCO na Slovensku, zdo-

kumentovať ich a pripravovať 
tak materiál na záverečný pro-
dukt projektu, ktorým bude 
viacjazyčný kalendár. Žiaci 
zo Senca a Viedne navštívili 
Banskú Štiavnicu, Kežmarok, 
Ochtinskú aragonitovú jas-
kyňu, Levoču, Vlkolínec, Bar-
dejov, Sprišský hrad a okolie  
a Hervartov.
Žiaci si spoločnými stretnu-
tiami a prácou na projekte 
prehlbujú nielen svoje jazy-
kové zručnosti v nemčine, 

ale realizujú vo svojom okolí  
aj myšlienku európskej jednoty  
a spolupráce.
Okrem miest kultúrneho de-
dičstva ukázali priateľom aj 
mesto Senec a región, navští-
vili Bratislavu, Modru a hrad 
Červený Kameň.  
Tento projekt je spolufinan-
covaný z fondov Európskej 
komisie. 
EK ani Národná agentúra ne-
nesú zodpovednosť za obsah 
tohto dokumentu.

Senecký festival dychovej hudby už štrnástykrát rozospieval Senec
Nedeľné popoludnie 7. septembra pat-
rilo dychovej hudbe. V parku oddychu 
sa zišli starší i mladší milovníci dycho-
viek a nechýbali ani deti, ktoré využili 
aj ihrisko a trávnik na skvelú zábavu  
za zvukov hudby a pekného počasia.
Už štrnásty raz sa amfiteátrom niesli 
staré známe, ale aj nové piesne v po-
daní dychoviek. Grinavanka, Senčan-
ka, Dunajská kapela a Kameníkovi 
Muzikanti si zaslúžili srdečný potlesk 
publika, ktoré si s nimi zaspievalo aj 
také piesne ako Škoda lásky alebo 
pieseň o Senci z repertoáru našej dy-
chovej hudby Senčanka. Speváčke 
Katke Múcskovej priamo na pódiu za-
blahoželal bývalý kapelník Senčanky 
Ján Tkáč k životnému jubileu. K blaho-
želaniu sa pripájame aj my.
Na budúci rok sa môžeme tešiť  
na jubilejný 15. ročník festivalu, kto-
rý už v Senci zapustil korene. MO
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V školskom roku 2014/2015 máme v Senci 1921 žiakov a 737 škôlkarov
Do základných škôl v Senci nastúpilo  
1. septembra 1921 žiakov, z toho 234 
prvákov. Do materských škôl nastupuje  
v školskom roku 2014/2015 spolu 737 
detí, z nich je 271 novoprijatých škôlka-
rov.
Školy zatiaľ kapacitne stačia, v budúcom 
roku by to však už nemuselo platiť. Mesto 
preto pripravuje projekt nadstavby Zák-
ladnej školy na Mlynskej ulici, ktorý mož-
né kapacitné problémy vyrieši.
V materských školách už niekoľko ro-
kov chýbajú miesta nielen v Senci, ale aj  
v ďalších satelitných mestách Bratislavy. 
V Senci materské školy nemohli prijať 115 
detí, na odvolanie ich zostalo však nepri-
jatých len 23. Všetky tieto neprijaté deti 
k prvému septembru ešte nedosiahli vek 
troch rokov.

ZUŠ Senec oslávi 55. výročie vzniku a čaká ju plodný rok
V školskom roku 2014/2015 má Základná 
umelecká škola v Senci 897 žiakov. Naj-
viac žiakov je v hudobnom odbore, pričom 
najväčší záujem majú žiaci o klavír, gita-
ru, syntetizátor a spev. Pribúdajúci počet 
žiakov teší pedagogický zbor najmä tento 
rok, kedy škola oslavuje 55. výročie svojho 
vzniku. V Senci začala pôsobiť v školskom 
roku 1959/60. Na jar preto škola chystá nie-
koľko podujatí. Keďže má škola mladých 
nádejných umelcov, pripravuje slávnostný 
koncert žiakov v kinosále MsKS, kde by sa 
predstavili všetky odbory. Okrem toho sa v 
Labyrinte pripravuje aj koncert učiteľov. Pri 
tejto príležitosti sa bude konať aj výstava. 
Škola pokračuje v spolupráci s rakúskou 
Regionalmusikschule Bisamberg v Leo-
bendorfe, s maďarskou hudobnou školou 

v Győri, so slovenskou základnou umelec-
kou školou v Skalici a moravskou z Velkej 
Bíteše. Minulý rok sa  v našom meste konal 
spoločný koncert spomínaných škôl v La-
byrinte. V tomto školskom roku v apríli sa 
spoločný koncert škôl bude konať v Skali-
ci, kam ZUŠ Senec prijala pozvanie. Je to 
výborná spolupráca. Každý rok sa organi-
zuje tiež koncert našich okresných škôl -  
ZUŠ Senec, Bernolákovo, Dunajská Lužná 
a Ivanka pri Dunaji. Minulý rok bol koncert 
u nás, tento rok bude 25. novembra v Ber-
nolákove. „Zúčastňujeme sa súťaží, väčši-
nou celoslovenských aj medzinárodných. 
Napríklad speváci sa momentálne chysta-
jú v októbri na súťaž do Prahy, kde sme už 
v minulosti získali ceny. V októbri idú naši 
tanečníci súťažiť na Myjavu, v novembri si 

naši žiaci zmerajú sily na Orave na celoslo-
venskej súťaži dychových nástrojov. Teší 
nás, že nám žiaci pribúdajú, ale nestačia 
nám priestory. Veľmi pekne by som chcel 
poďakovať riaditeľovi MsKS Mgr. Petrovi 
Szabovi, že nám umožnil používať priesto-
ry v kultúrnom dome, takisto aj p. Gabrie-
lovi Wagnerovi, ktorý nám s priestormi 
pomáha v Labyrinte, kde máme možnosť 
vystúpiť každý štvrťrok a prezentovať našu 
školu,“  povedal riaditeľ ZUŠ Senec Mgr. 
art. Gabriel Škriečka. 
12. novembra 2014 sa môžeme tešiť na 
koncert bývalej absolventky Mišky Škrieč-
kovej /violončelo/ s manželom Milanom 
Nikoličom /husle/  a talianskou klaviristkou 
Michelou Mastro, ktorí vystúpia na koncer-
te v Labyrinte.

Seniori uspeli na olympiáde
Na 4. ročníku župnej Olympiády seniorov  sú-
ťažilo 15 družstiev z bratislavského kraja  
a jedno z družobného kraja, z mesta Ro-
žmitál (ČR). Senecký tím v zložení Hele-
na Majorová, Anna Ruhigová, Mária Klokne-
rová, Edita Untermayerová, Štefan Ruman  
a Tibor Nagy súťažil v siedmich disciplínach: šta-
fetová chôdza, kop do bránky, hod kriketovou 
loptičkou na plechovky, hod šípkami, floorbalo-
vá streľba na bránku, hlavolam a petang.  Náš tím 
získal 3. miesto v hlavolamoch, 4. miesto v petan-
gu a 1. miesto v súťaži o najchutnejší župný kolá-
čik. Seniorov sprevádzala predsedníčka zdravot-
nej a sociálnej komisie mesta Senec a poslankyňa 
MsZ MUDr. Emese Dobošová a vedúca Odboru 
sociálnych služieb mesta Senec PhDR. Jana Ma-
tulová. Z úspechu našich seniorov sa tešila aj pod-
predsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh.  MO



Spoločenská kronika
Narodili sa

Martin Králik, Valentína Pyšná,  Veronika 
Čornejová,  Ella Konečná,  Kevin Mezei,  
Martin  Šipoš, Sebastián Bedeč, Veronika 
Bukovinská, Liliana Danisová, Dominik 
Gruľa, Dominika Kozová, Zoja Gulaiová, 
Simona Grossmanová,  Kristína Knapová,  
Alžbeta Biksadská, Melánia Rášová, Dávid 
Cako, Tomáš Hetteš

Manželstvo uzatvorili
Jana Pischová a Jozef Černák

Patrik Germanyi – Veronika Bagiová
Marek Kollár – Irena Čermáková

Marián Dvorský – Helena Mešťanová
Tomáš Hakser – Martina Maglóczka

Miroslav Mitka - Linda Zrubcová
Michal Lučenič – Zuzana Ševčíková

Michal Kováč – Lenka Hučková
Dušan Zelienka – Zuzana Kadlíčková

Michal Kytka – Jana Drevenáková
Ľuboš Ferenc – Andrea Oravcová
Ondrej Selecký – Nikola Mácová

Oliver Kovťuk – Monika Rencešová
Radoslav Cingel – Martina Košecová

Milan Skrutek – Agnesa Blašková
Attila Magyarics – Éva Strešňák

Igor Melničák – Jana Petrovičová
Ondrej Karaba – Laura Pružinská

Vladimír Frčo – Anna Jarcová
René Boháček – Katarína Bališová

Alexander Čerešnéš – Zuzana Gurinová
René Mihalovič – Andrea Danišová

Martin Martanovič – Teodora Žáková
Maroš Horváth – Katarína Erbenová
Dominik Šarmír – Lucia Vojčáková

Martin Papp – Lucia Kováčová
Patrik Glončák – Nina Balogová
Marcel Pevala – Katarína Ilavská

Robert Matúš – Lenka Horňáková
Marián Reich – Michaela Melknerová
Juraj Sojčák –Gabriela Bednáriková

Blahoželáme jubilantom

Irena a Bohuslav Žbodákoví prežívajú päť-
desiatu šiestu  krásnu spoločnú jeseň. „Ba-
bička, gratulujeme ti aj k septembrovým 79. 
narodeninám a dedko tebe k osemdesiati-
nám, ktoré osláviš 29.10. Želáme vám, nech 
sa môžeme tešiť zo spoločných chvíl v zdraví  
a šťastí ešte dlhé roky,“ odkazujú vnuci Mirko 
a Timko, deti Rea, Miro a nevesta Paula.

Dňa 2. októbra sa dožíva 
krásneho jubilea 70 rokov 
Július Gábriš zo Senca. 
Všetko najlepšie k sviatku, 
veľa zdravia, šťastia a lásky 
mu prajú deti s rodinami. 
Október 2-án tölti be 70-
ik életévét Gábris Gyula 
Szencről. E szép jubileum alkalmából jó 
egészséget és sok boldogságot kívánnak 
gyermekei családjaikkal.

Jednota dôchodcov 
Anna Lakyová (65), Zuzana Majová (70), 
Terézia Maráková (70), Jarmila Zelmanová 
(70), Jozef Farkas (75), Mikuláš Šesták (75)

Klub dôchodcov
Dušana Čaputová (55), Mária Kľúčiková 
(65), Alžbeta Mókošová (70), Eva Schavelo-
vá (70), Jozef Farkaš (75), Alžbeta Balážová 
(85), Alžbeta Múcsková (70), František Mi-
chalek (65), Alexander Magyar (65)

Slovenský zväz telesne postih-
nutých ZO č. 215

Peter Sojka (30), Mária Bacigálová (50), Anna 
Ivančová (60), Libuša Grossmanová (65), Má-
ria Kláseková (65), Mária Kľúčiková (65), Alžbe-
ta Lakyová (75), Eva Schavelová (70), Ing. Igor 
Maršovszký (70), Eva Sabadošová (70)

Navždy nás opustili
Helena Slabejová 1947, Gustav Školek 1944, 
Ladislav Horváth 1952, Helena Kisová 1942, 
Alžbeta Bárdosová 1927, Pharm. Dr. Peter 
Lehocký 1948, Viera Rehušová 1935, Ján 
Gábriš 1939, Ján Vrtík 1957, Terézia Pomšá-
rová 1933, Ing. László Ásványi 1925

Ďakujeme príbuzným, pria-
teľom a známym za preja-
vy sústrasti, kvetinové dary  
a všetku pomoc pri poslednej 
rozlúčke s naším milovaným 
Petrom Lehockým, ktorý nás 
opustil 7.9.2014. Manželka Eva 
a syn Peter.

Osud nikdy nevracia to, čo Ti 
vzal, len jedno Ti vráti, spo-
mienky a žiaľ. Ako vám z očí 
žiarila láska a dobrota, tak 
nám budete chýbať do konca 
života. Dňa 3. septembra uply-

nulo 15 rokov čo nás navždy 
opustili náš drahý otec Jozef 
Ištvanovič st. a 10 rokov čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mama Mária Ištvano-
vičová rod. Takáčová. S lás-
kou v srdci spomínajú deti, 
vnúčatá, pravnúčatá.

Očiam si odišla, v srdciach 
si zostala.  Uplynul rok, ako 
sme sa navždy rozlúčili s na-
šou maminou, manželkou, 
babkou, prababkou Irenou 
Mészárosovou rod. Ko-
váčovou. Tíško sa vytratila 
z našich životov, ale zostáva v našich spo-
mienkach. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienkovú myšlienku.

Dňa 28. októbra to bude 20 
rokov, čo nás navždy opus-
tila moja drahá matka Margi-
ta Döményová. Tí, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej spolu 
so mnou tichú spomienku. 

RNDr. Mädy Döményová

Ticho stojíme a vzdávame hlbokú úctu a po-
koru tomuto okamžiku... Je to už 20 rokov, čo 
nás náhle zanechal náš drahý otec a dedko 
Klaudius Csáky. Spomínajte s nami. Ďakuje 
dcéra s rodinou.

Pred štyrmi rokmi, 29. au-
gusta 2010 nás navždy 
opustila Margita Suslová, 
a už je tomu tridsaťjeden ro-
kov, čo 26. septembra 1983 
odišiel z kruhu svojich milo-

vaných Béla Susla st. Veľa na nich myslíme, 
veľmi nám chýbajú. Smútiaca rodina.

Négy évvel ezelőtt, 2010. au-
gusztus 29-én távozott sze-
rettei köréből Susla Margit,  
s harmincegy éve annak, hogy 
1983. szeptember 26-án dob-
bant utoljára id. Susla Béla 

szíve. Sokat gondolunk rájuk, nagyon hiány-
oznak. A fájó szívvel emlékező család.

Dňa 29. októbra 1999 nás opus-
til vo veku 58 rokov Ludmil Va-
silev. Prešlo neuveriteľných 15 
rokov, ale smútok a prázdnota 
zostali. S láskou na neho spo-
mína manželka Viktoria, syn 

Boris s manželkou Irenou, vnuci Boris a Isa-
bel, sestra Maja, brat Peter a synovec Slav.  
Koho milujeme, nikdy neodíde.

Dňa 15. septembra uplynulo 
sedem rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, manžel-
ka, dcéra, sestra a priateľka 
Gabriela Neuschlová. S lás-
kou a so smútkom  v srdci na 
teba spomína celá rodina.

Srdce mala veľké ako svet,
rodine, priateľom pomohla vždy a hneď.
Dala aj to posledné, čo mala
a za všetko len vďaku vzala.
Dnes svieca a kvety sú jediné, čo môžeme ti dať,
pomodliť sa a nechať v pokoji spať.
Veľmi ťažké je pre nás nechať ťa len tak spať,
keď z celého hrdla chceme zakričať:
„Vedľa seba chceme ťa mať.“
Dňa 01.10.2014 uplynuli 3 roky, čo nás na-
vždy opustila naša manželka, mamička, ba-
bička a sestra Mária Lovíško-
vá. S láskou spomínajú manžel 
Dušan, dcéry Ľubica a Mária s 
manželmi, vnuk Marek s man-
želkou, vnučky Mária a Petra  
a sestra Lýdia s manželom.

16.10.2014 uplynie rok čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamička a babička 
Juliana Kodayová, rod. Ši-
moničová. S láskou spomína 
smútiaca rodina, chýbaš nám.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, že sa zúčastnili 
rozlúčky s naším otcom, de-
dom, pradedom Jánom Kol-
larovičom, ktorý nás náhle 
opustil 9.8. vo veku 70 rokov. 
Smútiaca rodina

Čas plynie, ale smútok  
v srdci zostáva... Dňa 24. 
septembra 2014 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia našej  drahej  ma-
mičky, babičky a prababky 
Juliany Harašimovičovej.  

S láskou a úctou spomína dcéra Mária, 
vnučka Iveta s manželom Ondrejom a prav-
núčatá Andrej a Janka.
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Aké ste mali detstvo?
Žili sme vo Veľkých Kosto-
ľanoch v skromných pome-
roch. Mal som tri roky, keď mi 
zomrela matka. Otec sa znovu 
oženil, keď som mal šesť ro-
kov. V škole sa mi darilo. Svo-
jej nevlastnej matke ďakujem  
za to, že som mohol pokra-
čovať v štúdiu.  Predala poze-
mok, aby som sa stal učiteľom. 
Učil som sa hrať aj na organe 
- to bol otcov sen, aby som sa 
stal organistom.
Ako mohol hrávať učiteľ v kos-
tole za minulého režimu? 
V 1948 som vyhral konkurz 
na miesto kantora-organistu  

v Ludaniciach (pri Topoľčanoch)  
s pôsobnosťou aj pre okolitých 
päť obcí. Zároveň som začal 
učiť na ludanickej škole sloven-
ský jazyk a hudobnú výchovu. 
Podmienky sa menili postup-
ne. V 49-om som sa stal riadite-
ľom školy. Hodne som kultúrne 
pracoval, ako sa to vtedy ho-
vorilo. Mal som dva spevácke 
zbory, nacvičoval som divadlá, 
akosi som sa vykúpil kultúrou. 
Prižmúrili oko, pretože ako uči-
teľ a riaditeľ som mal dobré vý-
sledky. V Ludaniciach som pre-
žil najkrajšie roky svojho živo-
ta, ale v roku 1962 som musel 
odísť, pretože som mal už päť 
rokov zákaz hrať na organe a tr-
pezlivosť vrchnosti sa už úplne 
vyčerpala, vyhrážali sa mi pre-
pustením. Našiel som si miesto  
v Bernolákove. Stal som  
sa opäť riaditeľom, ale na mo-
jom kádrovom profile sa objavi-
li čoraz väčšie nedostatky. Je-
den z mojich synov emigroval 
do Švajčiarska a ďalší sa stal 
kňazom. Manželka osobne po-
dala výpoveď na odbore škol-
stva v Bratislave s vyhlásením, 
že ako veriaca nemôže učiť  
v duchu komunistickej ideoló-
gie a šla pracovať do hydinár-

ne. Nakoniec som bol z Ber-
nolákova preložený do Novej 
Dedinky, kde som učil do roku 
1981, do dôchodku. 
A čo súkromný život?
S manželkou Helenou sme 
mali sedem detí, z nich už 
Peter a Andrej nie sú medzi 
nami. Peter bol kňazom do-
minikánom a počas totality 
veľa vytrpel. Prenasledova-
nie ŠTB si „vyslúžil“ tým, že 
robil s mládežou a bol veľmi 
obľúbený. Zomrel 49 ročný  
na zákernú chorobu. Andrej bol  
v inom prostredí, ale tiež do-
platil na zásadovosť svojím 
zdravím a v konečnom dô-
sledku aj životom. Život pritom 
prinášal aj veľa dobra, hlavne 
z detí sme mali veľa radosti. 
Vždy som sa venoval spolo-
čenskému životu, viedol som 
spevácke zbory, nacvičoval 
divadlo a hrával na akordeóne, 
keď už som nesmel na organe. 
Bol som členom Speváckeho 
zboru slovenských učiteľov, 
s ktorým som prechodil celú 
Európu a zožal veľa úspechov. 
Našiel sa čas aj na doplne-
nie vzdelania. V 57-om som 
promoval ako učiteľ vyššieho 
stupňa na Vysokej škole peda-
gogickej. Zo 73 promujúcich 
mali traja červený diplom. Bol 

som jeden z nich, bol to výkon 
pri toľkých deťoch! Napokon 
na dôchodku som sa vrátil aj  
k organovaniu. Najprv som 
hral v Bernolákove, ale aj 
pán farár zo Senca bol trikrát  
za mnou, aby som prišiel hrať. 
Nakoniec som, ako jeden z po-
sledných po revolúcii, dostal 
byt v Senci v 90-om roku. Od-
vtedy som organistom kostola 
sv. Mikuláša.
Ako plynulo 24 rokov v Senci?
Nuž áno, už takmer štvrť storo-
čia som Senčanom. Popri  hre 
na organe a speve liturgických 
piesní som si ani tu nedal po-
koj a navrhol som založenie 
speváckeho zboru Miestne-
mu odboru Matice slovenskej  
v Senci. Zbor sme dali doko-
py a približne desať rokov som 
ho viedol. Dnes som čestným 
organistom, pretože už by 
som nezvládol plné nasadenie  
a musím sa viac venovať man-
želke, ktorú choroba pripútala 
k lôžku. Svoj život som po-
stavil predovšetkým na viere  
v Boha. Nikomu som neublížil, 
snažil som sa pomáhať ľuďom, 
preto mám pocit, že všade, 
kde som pôsobil, ľudia opäto-
vali moju lásku k nim. 

Csaba Vysztavel

Fridrich Kolarovič – najstarší aktívny organista
Organista a kantor kostola sv. Mikuláša, Fridrich Kolarovič bol dňom 7. septembra zapísaný do Knihy slovenských rekor-

dov ako rekordman, ktorý vo veku 94 rokov je aktívnym kostolným organistom. Jeho životný príbeh je pozoruhodný  
a poučný. Fridrich Kolarovič sa narodil 21. augusta 1920 vo Veľkých Kostoľanoch. Po maturite na Učiteľskom ústave  

v Bratislave nastúpil na učiteľskú dráhu v roku 1940 v Lužiankach. Tri z vojnových rokov prežil v uniforme, potom bol riadi-
teľom školy v Ludaniciach, v Bernolákove a pred dôchodkom učil v Novej Dedinke. Na organe hráva už vyše 70 rokov, vie-
dol ochotnícke divadlá a spevácke zbory, medzi nimi aj súbor Matice slovenskej v Senci, vystupoval v Speváckom zbore 
slovenských učiteľov. Napriek zložitému životnému príbehu a pokročilému veku vyniká optimizmom, humorom a s láskou 

sa stará o ťažko chorú manželku Helenu, s ktorou vychovali sedem detí.

Všetkých 7 detí Fridricha Kolaroviča 
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A Kincskereső Ifjúsági- és 
Gyermekklub megalakulása 
1974-re tehető, amikor kézhez 
kaptuk a magyarországi iro-
dalmi folyóirat, a Kincskereső 
első számait. Kialakult ekkor 
egy 10-12 éves irodalombarát 
gyermekekből álló csoport, 
mely eleinte a folyóirat új szá-
mának megjelenésekor gyűlt 
össze a könyvtárban. Együtt 
olvasták a lapot, megfejtették 
a rejtvényeit, verseket, szöve-
geket válogattak belőle a sza-
valóversenyekhez, fellépések-
hez. Így lett a Bagoly úttörőraj-
ból Kincskereső irodalmi kör. 
E sorok írója, a kör vezetője 
szinte észre sem vette, hogy 
a valamikori Bagoly raj már 
felnőtt tagjai „íratják be„ gye-
rekeiket a Kincskeresőbe. 
Ekkoriban a Nagyravágyó fe-
keterigó című Lázár Ervin me-
séből próbáltunk színdarabot 
rendezni.  Néhai Dusza István, 
az Új Szó szerkesztő riportere, 
egyik emlékezetes látogatása 
alkalmával bátorított fel ben-
nünket arra, hogy jelentkez-
zünk a dunaszerdahelyi DMT 
gyermekszínjátszó fesztiválra. 
Hosszúra nyúlt gyakorlás után 
sikerült eljutni erre az orszá-
gos rendezvényre, ahol a „ri-
gósok“ elnevezésünk mellett 
a zsűri különdíját is elnyertük 
a szerkesztett játék kategóriá-
ban. Ekkor változott a bagoly 
végleg rigóvá és lettünk Kincs-
kereső rigók. Közben író-olva-
só találkozókat szerveztünk, 
vendégeink hazai magyar köl-
tők voltak, többek között Sim-

kó Tibor, Dénes György, Tóth 
Elemér, Keszeli Ferenc, Fellin-
ger Károly, természetesen az 
ő verseikből is születtek ösz-
szeállítások, műsorok. 
Kedvet kaptunk a további 
színjátszáshoz is. A vásáro-
sok díját hoztuk haza Duna-
szerdahelyről a Játsszunk vá-
sárt! című összeállításunkkal. 
Kedvenc folyóiratunk alapján 
állítottuk össze irodalmi kisz-
színpadunkat kortárs magyar 
költők verseiből, ezzel is elju-
tottunk a DMT- re, ahol meg-
kaptuk a kamaszok különdíját. 
Ezután generációváltás követ-
kezett be. Klubbá vált a Kincs-
kereső, tagjai ma alsótago-
zatos iskolások, de szívesen 
visszatérnek az idősebb „ri-
gók“ is egy-egy foglalkozásra. 
Változott a klubtevékenység 
is, tanulmányi kirándulásokat, 
színházlátogatásokat szerve-
zünk, sokat játszunk, szóra-
kozunk a rendszeres szombati 
összejöveteleinken. Kortárs 
magyar költők verseskötete-
iből készítünk összeállításo-
kat, legutóbb Lackfi János 
gyermekvers köteteiből a köl-
tő szenci látogatása alkalmá-
ból. 
Legújabb tervünk az, hogy 
a Táncos bárány mesét sze-
retnénk színpadra vinni. Azért 
remélem, hogy a rigóból most 
nem lesz emiatt bárány, mert 
ezzel a mesével is elég régen 
foglalkozunk. Jó lenne ezt a 
darabot, egy „rigó találkozó“ 
alkalmából előadni. 

Polák Margit

Mládežnícky a detský klub 
Kincskereső bol založený 
v roku 1974, keď sa k nám 
dostali prvé čísla časopisu 
Kincskereső z Maďarska. 
Vytvorila sa vtedy skupi-
na 10 až 12 ročných priaz-
nivcov literatúry, ktorí sa 
schádzali v mestskej kniž-
nici. Spoločne sme prechá-
dzali čerstvé vydania Kin-
cskereső, lúštili krížovky, 
vyberali básničky a texty  
do recitačných súťaží. Vtedy 
sa zmenil pioniersky oddiel 
Bagoly (Sova) na literárny 
krúžok Kincskereső (Hľa-
dač pokladov). Čas plynul  
a do klubu sa hlásili deti čle-
nov bývalého pionierskeho 
oddielu Bagoly. Pustili sme 
sa do projektu zdramatizo-
vania rozprávky Nagyravá-
gyó feketerigó (Ctižiadostivý 
drozd čierny) od Ervina Lá-
zára. Nebohý István Dusza, 
redaktor a reportér denníka 
Új Szó, nás prehovoril, aby 
sme sa zúčastnili festivalu 
detských divadelných sú-
borov DMT – Podunajská 
jar v Dunajskej Strede. Na 
tomto celoštátnom podu-
jatí, sme si popri prezývke 
„rigósok“ (drozdiaci) vy-
slúžili aj mimoriadnu cenu 
poroty. Prezývka sa ujala  
a sovu sme vymenili za 
drozda. Popri divadelných 
pokusoch sme organizovali 

stretnutia s literátmi, básnik-
mi domácej literárnej scény 
ako Tibor Simkó, György 
Simkó, Elemér Tóth, Ferenc 
Keszeli, Károly Fellinger.  
Z ich tvorby sme čerpali  
do našich programov. 
Úspechy nám dodali chuť  
do práce a dostavili sa ďalšie 
uznania. Po generačnej vý-
mene sme sa pretransformo-
vali z krúžku na Mládežnícky  
a detský klub Kincskereső. 
Súčasní členovia sú žiaci 
prvého stupňa ZŠ, ale radi 
sa zúčastnia našich stretnutí 
aj staršie „drozdy“. Chodí-
me na poznávacie výlety,  
do divadla, vnášame viac hier  
do našich pravidelných so-
botňajších stretnutí. Naďa-
lej zostavujeme programy 
z tvorby súčasných básni-
kov. Naposledy sme debu-
tovali s programom zostave-
ným zo zbierky básní Jánosa 
Lackfiho, pri príležitosti jeho 
návštevy v Senci. 
Najnovšie chceme postaviť 
na scénu rozprávku o tancu-
júcom baranovi „Táncos bá-
rány“. Dúfam, že skúšky tej-
to hry nebudú trvať tak dlho,  
že naša prezývka „droz-
dy“ sa bude musieť zmeniť  
na „baranov“. Bolo by pek-
né, keby sme s novou hrou 
debutovali pri príležitosti naj-
bližšej stretávky drozdov.

Margit Polák

A Kincskereső 40 éve,
hogyan lett a bagolyból rigó

40 rokov klubu Kincskereső,
ako sa premenila sova na drozda
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2014. szeptember 26-28/ 26-28 sep-
tember 2014
Tanulmányi kirándulás: Lendva, Csák-
tornya, Doberdó, Kőszeg / Poznávací 
zájazd: Lendva, Csáktornya, Doberdó, 
Kőszeg
2014. október 3. Szenc / 3. októbra 
2014  Senec 
18:00-  Koszorúzási ünnepség a 
Szenczi Molnár Albert szobornál / 
Kladenie vencov k pomníku  Alberta 
Molnára Szencziho
19:00 - Szenci VMK Labirintus / MsKS 
Labyrint v Senci - Sárdöngölő - Kor-
pás Éva és a  Ritka Magyar  Folkband 
koncertje / Koncert Evy Korpás a Ritka 
Magyar  Folkband - Festépités – Paint-
building - Szabó Krisztián műépítész ki-
állításának megnyitója / Vernisáž výstavy 
architekta  Krisztián Szabó
2014. október 5. - Boldogfa / 5. októbra 
2014 - Boldog 
15:00 -  A Hősök szobránál emlékezés 
az aradi vértanúkra / Spomienka na 
martýrov z Aradu pri Pomníku hrdinov 
15:30  -  Templomi hangverseny. 
Közreműködik: Zsapka Attila a KOR-
ZÁR együttes tagja / Kostolný koncert. 
Účinkuje: Attila Zsapka, člen skupiny 
KOR-ZÁR
2014. október 6. - Szenc VMK / 6. ok-
tóbra- MsKS Senec
17:00 - Találkozás Parti Nagy Lajossal / 
Stretnutie s Lajosom Parti Nagy
19:00 - Parti Nagy Lajos: Ibusár - a 
CSAVAR Színház előadása / Predstave-
nie Divadla CSAVAR - Lajos Parti Nagy: 
Ibusár
2014. október 11. – Hegysúr, Kultúr-
központ / 11. októbra - Kultúrny dom, 
Hrubý Šúr 
16:00 -  Egyén és közösség - Kere-
kasztal beszélgetés a szlovákiai ma-
gyarokról. Előadók: Lampl Zsuzsanna 
(szociológus), Korpás Árpád (publicista, 
idegenvezető), Matus Mónika (iskolaigaz-
gató), Mózes Szabolcs (újságíró), Szarka 
László (történész), Tóth László (költő, 
író). A beszélgetést vezeti: Gaucsík István 
(történész) 
          - Jedinec a spoločnosť - Okrúhly 
stôl o Maďaroch na Slovensku. Lekto-
ri: Zsuzsanna Lampl (sociológ), Árpád 
Korpás (publicista, turistický sprievodca), 
Mónika Matus (riaditeľka ZŠ), Szabolcs 
Mózes (novinár), László Szarka (historik), 
László Tóth (básnik, spisovateľ). Moderá-
tor: István Gaucsík (historik)

2014. október 15. - Szenc VMK / 15. 
októbra 2014 - MsKS Senec
19:00 - Az arany ára, Piaci játék Bere-
ményi Géza az Eldorádó filmje alapján: 
a komáromi Jókai Színház előadásában, 
Rendezte Bagó Bertalan (Jászai Mari-díjas)
 - Cena zlata - hra podľa filmu Eldo-
rádó od Gézu Bereményiho v podaní            
Komárňanského Jókaiho divadla, Réžia: 
Bertalan Bagó
2014. október 18. - Jóka, Réte reformá-
tus templom / 18. októbra 2014 – kostol 
reformovanej cirkvi v Reci a v Jelke

15:30 -  „ Éneket mondok, zsoltárt 
zengek „–a hetényi református gyüle-
kezet énekkarának koncertje a jókai 
református templomban, Karvezető 
Écsi Gyöngyi / Koncert zboru chotíns-
kej náboženskej obce v Jelke, Diriguje  
Gyöngyi Écsi
18:00 - „ Éneket mondok, zsoltárt 
zengek” - a hetényi református gyüle-
kezet énekkarának koncertje a rétei 
református templomban, Karvezető 
Écsi Gyöngyi/ Koncert zboru chotíns-
kej náboženskej obce v Reci, Diriguje 
Gyöngyi Écsi
2014. október 27. - Szenci Közös Igaz-
gatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola / 
27. októbra 2014 - Spojená škola s VJM
9:00 -  Bizonytalan helyeken búdosunk  – 
vetélkedő Szenczi Molnár Albert  élet-
útjáról / Kvíz  o živote Alberta Molnára 
Szencziho
11:00 - Ünnepi megemlékezés és ko-
szorúzás – közreműködnek az iskola di-
ákjai, valamint Farkas Melinda verséneklő 
/ Spomienková slávnosť s kladením 
vencov – účinkujú študenti a interprétka 
Melinda Farkas 
2014. október 28. -  Szenc VMK / 28. 
októbra – MsKS Senec 
15.30 - A Szenci járás elsőseinek kul-
túrműsorral egybekötött ünnepélyes 
köszöntése / Slávnostné privítanie a 
kultúrny program pre prvákov škôl 

Okresu Senec
2014. november 8. - Szenci Városi Mú-
zeum / 8. novembra  Mestské múzeum 
Senec
14.30 - Emlékülés, Előadók:  Pomogáts 
Béla (Budapest) irodalomtörténész: A 
magyar zsoltárhagyomány, Kovács Lász-
ló tanár: Szenc környéki ö-ző nyelvjárás / 
Pamätné zasadnutie, Prednášajúci: Béla 
Pomogáts (literárny historik, /Budapešť/): 
Tradícia maďarských žalmov, László Ko-
vács (pedagóg): Nárečie Senca a okolia 
používajce samohlásku „ö”.
16.30 - Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola – Szenc / ZŠ A. M. Szencziho - 
Senec
Szenczi Molnár Albert élete - Irodal-
mi összeállítás Benedek Elek művei 
alapján, Felkészítő Rakyta Gabriella, 
Közreműködnek az iskola diákjai, Nagy 
Csomor István és családi zenekara. 
Ünnepi beszédet mond Vojtek  László, 
a Csemadok Szenci Területi Választ-
mányának egykori elnöke / Život A. M. 
Szencziho – Literárne javisko zostave-
né z diel Elek Benedek, Účinkujú žiaci 
školy, kapela Istvána Nagy Csomor, 
Slávnostný prejav prednesie László 
Vojtek, predseda Oblastného výboru 
Csemadok.

A Csemadok Szenci Területi Választmánya és a Csemadok Országos Tanácsa szere-
tettel meghívja Önöket a XLV. Szenczi Molnár Albert napok rendezvényeire

Senecký Oblastný výbor a Republiková rada Csemadoku Vás srdečne pozýva na  
XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho

Bennem éltél
Hol élsz te vágy? mért vagy mostoha?
őszi felhő kavar, zord kora!
rózsa voltál, illatos virág,
velem voltál! nem ért sok hiány!

Szép kikelet, csóközön, mámor,
rózsaliget, szerettél százszor,
bódult reggel, gyönyörű alkony, 
szívem beszélt, buzdított akkor.

Bennem éltél, vittél, emeltél,
én úgy hittem!, jóra vezettél!
tág volt a tér, lelkem oly szabad,
hű, szép vágyam: emléked marad!

Enyém volt itt örök kikelet, 
bírtad, laktad őrző szívemet!
mint a rózsa nyílt és bódított,
igaz voltál! nem torzított.

Bár kereslek … nappal és éjjel,
kertben, mezőn, szerelmi fénnyel,
szívem néma? nem szól, és nem hall,
térj már vissza jóval, igazzal! 

Katona Roland
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Tréning reprezentácie v NTC
Na zraz slovenskej futbalovej reprezentácie  
v NTC v Senci sa hráči schádzali cez predĺ-
žený prvý septembrový víkend postupne.  
„Zo zdravotných dôvodov, resp. pre trest 
nebol k dispozícii kapitán a stopér FC Liver-
pool Martin Škrtel. Zdravotný problém vy-
radil aj brankára Jána Muchu,“ informoval 
reprezentačný tréner Ján Kozák na tlačovej 
konferencii. SFZ pripravil pre verejnosť ne-
formálne stretnutie s hráčmi A-tímu reprezen-
tácie Slovenska na pondelňajšom tréningu. 
Počasie neprialo podujatiu, poprchávanie sa 
striedalo s hustým dažďom, ale ani to neod-
radilo niekoľko desiatok fanúšikov a fanyniek  
od stretnutia so svojimi idolmi. Po tréningu 
hráči odmenili skalných fanúšikov autogrami-
ádou a spoločným pózovaním pred fotoapa-
rátmi. Viac na www.futbalsfz.sk

Foto: VCs

ČAS NA ZMENU!
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 ná-
sobok 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

V sobotu 25.10.2014 o 14:00 
na hokejbalovom ihrisku v Senci

sa uskutoční 

Miniturnaj seneckých 
Old Boys

Po 25 rokoch sa stretnú 
pôvodné senecké mužstvá Seneckej hokejbalovej 

ligy - CSKA, Boston, Playboy a Tornádo.

Organizáciu stretnutia pripravujú 
Dušan Badinský a Ľudovít Szabo, 

garantom celého podujatia je mesto Senec 
a primátor Karol Kvál.

  
Príďte si zaspomínať, pri gulášiku a pivečku, 

na pionierske časy seneckého hokejbalu!

Senecký maják

20. a 21. septembra sa na juhu Slnečných jazier stretli 
kapitáni maketových lodí triedy NSS a závodných pla-
chetníc triedy RG 65, aby si zmerali svoje sily. Na vode 
aj na suchu si diváci mohli pozrieť lode rôznych tvarov  
a veľkostí. Viac informácií a fotografií môžete nájsť  
na www.rcportal.sk. Fotografie, samozrejme, uvidíte aj 
na www.senec.sk.
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Najvhodnejšie obdobie, kedy začať tré-
novať Aikido, je v 14-rokoch a TERAZ!
V Senci už 8 rokov pôsobí nenápadný 
klub, ktorý je viac známy v zahraničí ako v 
Senci. Je to klub Aikido, ktorého cvičenci 
pod vedením Ing. Richarda Kováča, no-
siteľa 5. danu Aikido, inštruktora I. triedy 
s medzinárodnou pôsobnosťou, pravi-
delne reprezentujú Slovensko na medzi-
národných stretnutiach priaznivcov to-
hoto bojového umenia, známeho najmä  
z akčných fimov Stevena Seagala. Aikido 
patrí medzi veľmi účinné bojové umenia 
a získalo si popularitu nielen u laickej ve-
rejnosti, ale aj u zásahových jednotiek na 
celom svete. Od iných bojových umení sa 
Aikido líši najmä tým, že pri ňom človek 
nepotrebuje byť rýchlejší ani silnejší ako 
jeho protivník, pretože na jeho ovládnu-
tie využije jeho vlastnú energiu. V Aikido 
rozhoduje skúsenosť a schopnosť do-
konale ovládať svoje telo a následne aj 
telo protivníka. V Seneckom klube Aikido 
odovzdáva tréner svoje 30-ročné skúse-
nosti z bojových umení, pričom medzi 
jeho učiteľov patril aj japonský majster 
Nobuyoshi Tamura alebo turecký majster 
Nebi Vural, ktorý je zároveň aj inštrukto-
rom policajných zásahových jednotiek. 
Kvalitu výučby Aikido v Senci oceňujú 
nielen záujemci z blízkeho okolia, ale aj 
z Bratislavy, Dunajskej Stredy, Hlohovca,  
a Zvolena. Rovnako aj tréningy v zahra-

ničí pod vedením Richarda Kováča sa 
stretávajú s pozitívnym ohlasom. Okrem 
výuky sebaobrany totiž na tréningoch ne-
zabúda ani na zachovanie zdravia, pruž-
nosti a výkonnosti tela aj mysle a vedie 
ľudí k návykom, pozitívne ovplyvňujúcim 
zdravie, psychiku a všeobecnú kvalitu ži-
vota.
V športových kluboch nájdete väčšinou 
deti, ale v seneckom Aikido klube by ste 
ich hľadali márne. Tréningy sú  tu stavané 
pre mládež nad 14 rokov a pre dospe-
lých. Ľudia v zrelom veku oceňujú prínos 
Aikido, pretože už po pár mesiacoch tré-
ningu zisťujú, že ich telo je pružnejšie, sil-
nejšie a odolnejšie. Mnohokrát im Aikido 
pomôže zbaviť sa pohybových ťažkostí. 
Stáva sa, že ľudia v dôsledku pozitívnej 
motivácie menia svoj životný štýl aj mimo 
teocvične a prenášajú si filozofiu Aikido aj 

do súkromia. Aikido totiž nie je iba krásny 
bojový šport, ale je to aj životný štýl, ktorý 
pomáha nájsť rovnováhu v konzumnom 
spôsobe života, ktorým žijeme. Ľudí, kto-
rí žijú Aikidom, spájajú spoločné myšlien-
ky a hodnoty, dobrá nálada a chuť uro-
biť pre svoje telo a myseľ niečo užitočné  
a zdravé.
Pre začiatočníkov sa v septembri robia 
nábory. Pohybové zručnosti ani nadanie 
na šport nie sú podmienkou, práve na-
opak. Aikido oceňujú aj tí, čo sa športu 
nikdy nevenovali, pretože v sebe objavia 
schopnosti, o ktorých ani netušili. Za-
čiatočníci sa od základov pripravujú na 
zvládnutie náročnejších pohybov a až 
po absolvovaní prvej skúšky technickej 
vyspelosti sa pridajú k pokročilejším,  
s ktorými postupne ďalej zdokonaľujú 
svoje telo aj myseľ.

Aikido trénuje telo 
a rozvíja myseľ

Medzinárodný zraz majiteľov 
Citroenov 2cv sa tento rok ko-
nal v našom meste. Najviac áut 
bolo zo Slovenska, nechýbali 
však ani zahraniční účastníci.
Viete, aká je všeobecne známa 
definícia Citroen 2cv (kačice)?
Citroen 2CV bol navrhnutý 
tak, aby realizoval prechod 
francúzskeho roľníctva z koňa 
s vozíkom na auto. Pôvodná 

špecifikácia pre vývoj bola: 
aby vozidlo odviezlo 4 vidie-
čanov v roľníckych topánkach  
a so slamenými klobúkmi na 
hlave plus vrece zemiakov cez 
zorané pole na trh rýchlos-
ťou 60 km/h bez toho, že by 
sa rozbilo čo len jedno vajce  
v košíku. Okrem toho malo byť 
auto pohodlné a dostatočne 
štýlové, aby umožňovalo rodi-

ne ísť na ňom v nedeľu do kos-
tola, alebo na víkendový výlet. 
2CV bol navrhnutý pre nízke 
náklady, jednoduchosť použi-
tia, všestrannosť, spoľahlivosť, 
a jazdu v teréne. K tomuto 
účelu mal ľahko prevádzkova-
teľný motor, extrémne elastic-
ké perovanie (s nastaviteľnou 

svetlou výškou), vysokú svetlú 
výšku, a pre prepravu nadroz-
merných nákladov zvinovaciu 
strechu z plátna. Niektoré kač-
ky bude možné vidieť aj na nit-
rianskom autosalóne.
Zdroj: http://www.topspeed.
sk/takto-vyzeral-15-slovensky-
-zraz-kacic/7506

V Senci sa stretli majitelia „kačiek“ a ich obdivovatelia
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Výborna kvalita zápasov
na basketbalových ihriskách

Basketbalisti GABBBO Se-
nec začínajú svoju ďalšiu, 
v poradí už desiatu súťaž-
nú sezónu. Svoje oblastné 
súťaže budú hrať kadeti, 
žiaci, mladší žiaci, starší 
mini žiaci. Okrem toho ro-
bíme nábor detí do príprav-
ky – každý štvrtok od 18:00   
a v sobotu od 9:00 kondič-
ne cvičíme s deťmi pred-
školského veku.  Príďte 
nás povzbudiť do telo-
cvične Slávia, Športová 
ulica, už najbližšiu sobotu 
27.9.2014 na prvý zápas  
v sezóne, ktorý sa uskutoč-
ní o 14:00.

V dňoch 13. – 14. septembra 
2014 sa konala v areáli 
Slnečných jazier Juh (TP 
HOTEL DRUŽBA) letná 
edícia medzinárodného 
basketbalového turnaja 
IBC Senec 2014 v štyroch 
mládežníckych kategóriách. 
Seneckí mladí basketbalisti 
reprezentovali Mesto Senec  
v juniorskej kategórii U18 
– Samo Hany Hanák, Viky 
Ibara, v žiackej kategórii 
U14 – Adam Šmihel, Alen 
Šmihel, Samuel Boušek, 
Roman Ibara, Šimon Antal.
„Bola to výborná previerka 

našich mladých hráčov pred 
nastávajúcou súťažnou 
sezónou. Chlapci si zmerali 
sily v ťažkých zápasoch 
nielen so špičkovými 
slovenskými družstvami 
(IMC Považská Bystrica, 
Victoria Žilina), ale je 
srbskými, macedónskymi  
i maďarskými hráčmi “.

Výsledkový servis ako aj 
fotogalériu z turnaja nájdete 
na stránke http://www.
mbkkarlovka.sk/vysledky-
turnaja-ibc-senec-2014/

Basketbalová 
sezóna začína

Prvé kolo sezóny 2014/2015  
4. ročníka Futbalovej miniligy 
Senca odohrali družstvá v so-
botu 6. septembra na ihrisku ZŠ 
Mlynskej, ktoré bolo doplnené 
krytou tribúnou pre divákov.
Nápadom vrátiť do Senca fut-
balovú miniligu prišiel v roku 
2011 Radoslav Dosedel, súčas-
ný predseda OZ Futbalovej mi-
niligy Senca. Podporili ho Juraj 
Gubáni a Róbert Jonáš, ktorý 
sú podpredsedami a spoluza-
kladateľmi OZ FMS. „Začali sme  
s desiatimi mužstvami a teraz 
ich máme štrnásť. Ďalšie rozšíre-
nie neplánujeme, pretože chce-
me zachovať kvalitu ligy. Bázu  
pre FMS poskytuje ZŠ Mlynská, 
čo sa snažíme oplatiť zveľaďova-
ním jej areálu. Koncom augusta 

sme odovzdali krytú tribúnu,  
na ktorú prispelo mesto Se-
nec čiastkou 5900 eur a zvyš-
ných 2000 sme uhradili z ďal-
ších sponzorských príspevkov  
a z vlastných zdrojov. Roz-
behli sme aj Detskú futbalo-
vú miniligu Senca, ktorá je  
pre deti bezplatná. Mesto Se-
nec propagujeme výsledkami 
FMS. Minulý rok sme vyhrali 
Majstrovstvá Slovenska v ma-
lom futbale, minulý rok sme vy-
hrali sálovú miniligu v Pezinku  
a tento rok ideme do Šenkvíc  
do Interligy ktorá má vysokú 
úroveň a 30-ročnú tradíciu. 
– uviedol Radoslav Dosedel  
pre mestské noviny Senčan. 
Viac informácií nájdete vždy  
na www.fms.sk.

Peter Jankovič Piccard Senec - Lukostrelecký Klub
Majstrovstvá Poľska 2014 - 3. miesto

Nová tribúna pre Futbalovú miniligu Senca aj s podporou mesta Senec
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