15. novembra si zvolíme primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva
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Tohtoročné
jablkové
hodovanie bolo výborné. Nielenže mu prialo
počasie, krásny slnečný deň a veľa dobrôt, ktoré
majú v recepte uvedené jablká,
spolu s bohatým programom
vytvorili výbornú náladu a prilákali na námestie pred kultúrnym domom množstvo ľudí.
Celú akciu otvorila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a primátor mesta Senec
Karol Kvál.
Moderátor a zabávač Richard
Vrablec
uviedol
zaujímavý
program, ktorý pripravila Základná umelecká škola v Senci
a ZUŠ Renaty Madarászovej.
Zaujímavé kostýmy a výborné

november 2014

výkony detí a mládeže zaujali
natoľko, že bolo pódium neustále obklopené množstvom
divákov.
Akcia pokračovala za tónov country kapely Belasí. Počas ich
vystúpenia prišiel Senčanov
pozdraviť aj predseda BSK Pavol Frešo, ktorý počas dňa navštívil aj ďalšie mestá bratislavského kraja, v ktorých tiež prebiehalo Jablkové hodovanie.
V Senci si všetci mohli pochutiť na jablkových koláčoch
a zákuskoch od výmyslu sveta, na rôznych druhoch jabĺk
v čerstvom stave a na jablkovom džúse. K jedlému tovaru
však pribudli aj jablkové ozdoby, ktoré by bolo škoda zjesť.
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Primátori po seneckom podpise aj v Kőszegu potvrdili partnerstvo
Senecká delegácia na čele s primátorom
Karolom Kválom, viceprimátorkou Helenou Nemcovou a prednostkou Jarmilou
Répássyovou sa vybrala 26. septembra
do Kőszegu, aby zavŕšila proces uzatvorenia Zmluvy o partnerstve medzi mestami
Senec a Kőszeg. László Huber, primátor
mesta Kőszeg prijal seneckú delegáciu
v Rytierskej sále nedávno veľkoryso obnoveného Kőszegského hradu. Na pódiu sály sa
obe mestá prezentovali kultúrnym programom. Senčanov reprezentoval spevácky
zbor Radosť. Po prejavoch primátorov a kultúrnom programe nasledoval akt podpisu,
po ktorom Bertókovci vyrukovali s hudobným prekvapením špeciálne venovaným
obom primátorom. Po raute sa Senčania
ešte vybrali do ulíc Kőszegu, kde sa práve začínali víkendové slávnosti vinobrania. Krásne starobylé mesto zapôsobilo
na Senčanov svojou prívetivosťou. VCs
Vedenie mesta Senec organizuje
3. decembra 2014 (streda) o 18:00 v kinosále Kultúrneho domu v Senci
JESENNÝ OKRÚHLY STÔL
na tému: Ekonomika mesta a aktuálne otázky Senca
Zámerom už tradičného podujatia je pripraviť podmienky pre diskusiu o témach,
ktoré sú v meste v pozornosti občanov. Chceme zachovať kultúrnosť a pokúsime sa
diskutovať bez politikárčenia, z tohto dôvodu sme termín určili až po komunálnych
voľbách. Zameriame sa na ekonomiku mesta a na útvary MsÚ, ktoré majú v kompetencii otázky ekonomiky a samozrejme otázky, ktoré budú nadnesené účastníkmi
okrúhleho stola počas hodiny otázok na primátora a poslancov MsZ. Budeme radi,
ak prídete a budete aktívnymi účastníkmi diskusie.
Ing. Gašpar Józan
poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci

V škôlke na Slnečných jazerách žiaci Súkromnej ZUŠ Ateliér, pod vedením Akad.
maliarky Jitky Bezúrovej a Mgr.Barbory
Bezúrovej sme maľovali na steny motívy súvisiace s názvami jednotlivých
tried - Rybičky, Lienky, Slniečka, Žabky.
Začali sme pracovať v triede Rybičky, inšpirácie k tejto práci sme hľadali už cez týždeň počas vyučovania.
Všetkých nás to veľmi bavilo, veríme,
že malých škôlkarov potešia obrázky tak, ako nás, keď sme ich maľovali.
Súčasne chceme pozvať všetkých našich priaznivcov, ako aj priaznivcov
detského výtvarného prejavu na slávnostnú vernisáž výstavy k 5. výročiu
založenia našej školy, pod názvom
“Ako sme vyrástli“, ktorá sa uskutoční v Mestskej galérii v Labyrinte 7. novembra 2014 o 17:00. Vernisáž uvedie
historik umenia Phdr. Bohumír Bachratý a deti budú mať krátky program.

V Senci sa budeme korčuľovať po celý rok
Na južnej strane Slnečných jazier, v priestoroch bývalej drevenej dediny, sa budú môcť
Senčania i turisti korčuľovať po celý rok.
Zo sponzorských príspevkov a z poplatkov za reklamy na mantineloch tam totiž
vznikne jedinečné multifunkčné ihrisko
s mantinelmi. Materiálom je plastový
športový povrch - dlaždice in-line, tzv.
syntetický ľad, ktorý má životnosť 10 - 15
rokov. Po desiatich rokoch sa jednoducho obráti na druhú stranu a má životnosť
ďalších 10 - 15 rokov.
Pri ošetrovaní špeciálnou emulziou sa
vlastnosťami približuje na 98% prírodnému ľadu. V zime je, samozrejme, možné
zaliať ho vodou, ktorá zamrzne a budeme
mať skutočné ľadové ihrisko.
Povrch je mobilný, čiže je možné rozložiť ho a poskladať napríklad na námestí.
Môžu sa na ňom používať klasické korčule, kolieskové korčula ale aj tenisky.
Je schválený aj medzinárodnou in-line

federáciou FIRST a českou Streetbalovou
asociáciou. Na povrchu tohto typu sa hrajú svetové a európske turnaje v hádzanej.
Multifunkčné ihrisko má byť hotové v roku
2015. Aj prostredníctvom Senčana by sme
chceli osloviť potenciálnych sponzorov či
zadávateľov reklamy na mantinely, aby sa
zapojili do tohto projektu, ktorý bude určite obľúbený Senčanmi i turistami.
Ráta sa aj s otvorením požičovne korčúľ,
kde bude možné korčule brúsiť.
Garantmi projektu sú riaditeľ Správy cestovného ruchu Robert Podolský, primátor
mesta Senec Karol Kvál a Ľudovít Szabo.
V lete sa teda môžeme okúpať na Slnečných jazerách a potom si obuť korčule
a len tak v plavkách si zahrať hokej, či
robiť krasokorčuliarske piruety. Alebo
usporiadať floorballový zápas. Seneckí
škôlkari nebudú musieť cestovať na korčuliarsky krúžok, stačí, keď sa prejdú
na Slnečné jazerá.
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Nové kozmetické štúdio priamo
v SAI Wellness pri AQUAPARKU Senec
• tradičné aj inovatívne kozmetické ošetrenia tváre a tela
• skrášľujúce a regeneračné kúry a rituály pre dámy aj pre pánov
• francúzska exkluzívna kozmetika SOTHYS Paris
• profesionálne beauty terapeutky

na jednom mieste
Celoročná prevádzka • Termálna voda (28 – 38 °C) • Bazény
a tobogány • Od októbra každý podvečer cvičenie v bazéne
a v telocvični • Víkendové
dové animácie pre deti aj dospelých •
Občerstvenie v reštaurácii
reštaurá
á ii • Bezplatné parkovisko
ácii
p

Kompletnú ponuku ošetrení nájdete na www.saiwellness.sk
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Uzávierka
čísla
19. 11. 2014
Viac na
www.
senec.sk

www
www.aquaparksenec.sk
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V krátkosti k čisteniu Slnečných jazier
Nakoľko som v letnom období zaznamenala snahy rôznych osôb rozoberať a spochybňovať proces odstraňovania
sedimentov v Slnečných jazerách, ako osoba plne zainteresovaná v procese čistenia jazier v období rokov 2006
– 2008, považujem za svoju povinnosť vyjadriť sa verejne k tejto téme. Osobne som presvedčená, že celý proces
prebehol maximálne transparentne a každý, kto doposiaľ otázky mal, pravdivú odpoveď na ne vždy dostal.
Čistenie jazier – odstraňovanie kalu – malo
pôvodne prebiehať v období rokov 1998 až
2002. Vedenie mesta iniciovalo tento proces preto, že od roku 1994 bol pozorovaný
zhoršujúci sa stav kvality vody jazier, zvýšené bahnité sedimenty s prebiehajúcimi
hnilobnými procesmi na dne jazier a prebujnené vodné rastlinstvo a vtáctvo. Bez
prehĺbenia dna jazier, odsatia dnových
sedimentov a vyčistenia jazier by zlyhala
samočistiaca schopnosť vody v jazerách...
Za týmto účelom bola uzatvorená zmluva
so spol. NAUTILUS s. r. o., ktorá mala uvedené obdobie dohodnuté pre riadne splnenie diela. Roky 1998 až 2002 však uplynuli ako voda, ale jazerá ostali nevyčistené. V obchodných vzťahoch ako zmluvný
partner nemôžete nikoho prinútiť, aby niečo konal. Ak sám nemá vôľu plniť si svoje
zmluvné povinnosti, môžete z toho vyvodiť
len právne dôsledky, ktorých si musí byť
každá strana vedomá. Keďže táto spol.
NAUTILUS s. r. o. ostávala napriek nespočetným výzvam na plnenie záväzkov aj
po roku 2002 nečinná, a my vo vedení
mesta sme mali záujem na tom, aby sa
situácia na Slnečných jazerách konečne
pohla smerom k lepšiemu pre všetkých,
rozhodli sme sa nájsť niekoho iného, kto
odstránenie kalu zo Slnečných jazier aj
skutočne zrealizuje. Ako veľké plus v danom čase sa vyskytla možnosť získať
na tento účel aj prostriedky z eurofondov.
Túto príležitosť sme využili, nakoľko sa
jednalo o nemalé prostriedky, ktoré by
vo veľkej miere zaťažili rozpočet mesta.
Dali sme si skutočne záležať na tom, aby

bola celá dokumentácia pripravená na 100
% a aby celý proces prebehol bezproblémovo. Tak sa aj stalo. Firma DETOX s.r.o.
vyhrala verejnú súťaž a celý rozsah zákazky riadne splnila v dohodnutých termínoch
v dvoch etapách. Práce v rámci čistenia
pritom robila takou technológiou, že už
v rámci odstraňovania kalu vyťažený kal
vo vlhkom stave sušila a odvážala preč z
brehov jazier. Firma DETOX s. r. o. tak dostávala zaplatené jedine za objem kalu vo
vysušenom stave. O tom, že táto zákazka
prebehla v súlade so zmluvou, svedčia aj
kladné výsledky všetkých vykonaných
kontrol. Všetky stanoviská Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva potvrdzujú,
že kvalita vody Slnečných jazier dlhodobo
spĺňa prísne hygienické kritériá a výsledky
laboratórnych analýz vzoriek vody svedčia
o tom, že vyčistením, prehĺbením a revitalizáciou jazier sa opäť naštartovala samočistiaca schopnosť vody v jazerách.
Firma NAUTILUS si aj napriek dlhodobému neplneniu svojich zmluvných povinností uplatnila žalobou náhradu škody
na súde ako ušlý zisk z nerealizovanej
zákazky. V súčasnosti ešte prebieha toto
súdne konanie. Mesto bolo v tomto konaní
raz neúspešné na Okresnom súde Pezinok, avšak po zmene právneho zástupcu
bolo proti tomuto rozsudku podané odvolanie, ktorému Krajský súd v Bratislave
vyhovel, a teda pôvodný rozsudok zrušil
s tým, že sa stotožnil s názorom právneho zástupcu mesta o tom, že zmluva je
stále účinná nepretržite od r. 1998. Tento
právny názor je v ďalšom konaní záväzný.

Senec sa môže stať pilotným mestom
FUPOL je projekt, ktorý zatiaľ funguje len
v niektorých mestách sveta. Prináša nový
prístup k tradičnej politike. Je postavený
na inováciách, akými sú napríklad multichannel social computing, crowd sourcing a simulácia. Tento projekt vytvoril nový model správy mesta.
Inovácie sa implementujú podľa dopytu občanov a tých, ktorí prijímajú
rozhodnutia.
Senec by mohol byť pilotným mestom Slovenska, ktorý by otestoval
fungovanie tohto modelu v praxi. Riadenie mesta tak bude podložené
reálnymi dátami, na základe ktorých sa zodpovední, v našom prípade vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo, môžu kvalifikovane pripraviť na zmeny, ktoré sa v meste budú robiť. Znie to komplikovane,
no projekt vo svete rieši napríklad simuláciu zavedenia cyklotrás v meste
a aký to bude mať dopad na zníženie premávky. Pomáha tak stanoviť
parametre, koridory, ktoré by boli najlepším riešením.
Pilotnými mestami sú vo svete napríklad Yantai v Číne, chorvátsky Zagreb, Barnsley (UK), Pegeia na Cypre či Skopje v Macedónsku.

Od vydania tohto rozhodnutia vo februári
roku 2012 firma NAUTILUS neurobila žiaden reálny krok k tomu, aby začala plniť
svoje zmluvné záväzky.
K ťažbe štrku firmou Bratislavské štrkopiesky s. r. o.. Aj táto spoločnosť bola
s mestom v zmluvnom vzťahu od roku
2000 na základe uzatvorenej nájomnej
zmluvy a zmluvy o ťažbe. Žiaľ aj v prípade
tejto firmy dlhodobo nedochádzalo k plneniu si zmluvných povinností, a preto mesto
v novembri 2011 pristúpilo k odstúpeniu
od zmluvy, čím zmluvný vzťah s touto firmou považuje za skončený. Táto firma sa
samozrejme obrátila na súd s požiadavkou
na náhradu škody vo forme ušlého zisku
a nákladov spojených s vyprataním pozemkov, a tiež na preplatenie pokuty, ktorú
táto firma dostala z dôvodu svojej nečinnosti zo strany Obvodného pozemkového
úradu v Senci, ktorého rozhodnutie bolo
následne potvrdené aj Krajským pozemkovým úradom v Bratislave. Toto súdne konanie v súčasnosti stále prebieha
na Okresnom súde Pezinok.
Vzhľadom na prebiehajúce súdne konania
si nedovolím komentovať konanie týchto
dvoch firiem, ani uvádzať svoj detailnejší názor na vec. Pokiaľ však dochádza
k porušovaniu práv, k nedodržiavaniu zákonných alebo zmluvných povinností, som
jednoznačne toho názoru, že je nevyhnutné vyvodiť z toho právne dôsledky a svoje
práva brániť dostupnými zákonnými prostriedkami.
Helena Nemcová
viceprimátorka Mesta Senec

Na škole sa pokračuje so zateplením
Z dotácií BSK pokračuje zateplenie ZŠ A.
M. Szenciho. Pred začatím nového školského roka bolo odovzadých 138,5 štvorcových metrov novej zateplenej fasády
v hodnote 6 194 eur.
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SENEC je dobrou adresou
Volebný
nezávislých poslancov
č.
obvod Klub
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Senec je jedno z najbúrlivejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku. Vďačí
za to neďalekej Bratislave, diaľnici, Slnečným jazerám, v lete južansky príjemnej atmosfére. Senec je na Slovensku skrátka dobrou adresou, nečudo,
že záujem o bývanie v ňom rastie a že
rastú aj nároky občanov aj na spravovanie
vecí verejných.
Tak vníma Senec
Pracujem pre kvalitnejší
život
Klub nezávislých poslancov, ktorý sa
v našom obvode
mestevolebného obdopočas a
ostatného
bia 2010 – 2014 usiloval o to, aby sa
Nezávislý
kandidát
č.
v našom
meste
všetkým
lepšie žilo.
Klub vrudobittner@gmail.com
19 člennom zastupiteľstve zoskupuje šiestich poslancov a je najpočetnejšou frakciou v mestskom parlamente. Spojila nás programová blízkosť
a snaha vecne, bez politikárčenia a populizmu presadzovať veci, ktoré umožnia rozvoj mesta a zlepšia život jeho
obyvateľom.
Skladajúc odpočet dali by sme do pozornosti skutočnosť, že Senec sa zaradil medzi ekonomicky najstabilnejšie
mestá. Podľa rebríčka nezávislého inštitútu INEKO patrí do prvej päťky najlepšie
hospodáriacich miest na Slovensku. Náš
klub inicioval celý rad opatrení vedúcich
k ozdraveniu ekonomiky Senca, ktorá
rozhoduje o plnení rozvojových priorít
mesta.
Senec sa nám na očiach mení, ale aby
táto zmena mala cieľavedomý charakter, potrebuje mesto nový
územný plán. Po dlhoročnom úsilí a neraz komplikovaných rokovaniach o regulatívoch, ktoré usmerňujú rozvojové parametre mesta,
je v súčasnosti územný plán pripravený na definitívne spracovanie.
Konštruktívne k jeho schváleniu prispel práve Klub nezávislých poslancov.
Viac než kedykoľvek v minulosti ovplyvňuje kvalitu života Senčanov
doprava. Tá hustne z roka na rok. Prihliadajúc na reálne ekonomické možnosti mesta aj štátu považujeme diaľničný zjazd v smere
na Blatné za riešenie, ktoré odbremení mesto od prejazdu najmä
nákladných vozidiel. Úľavu by sme mali pocítiť už v najbližších mesiacoch.
Senec je mestom cyklistov. Tí boli ohrozovaní autami na najrušnejšej mestskej komunikácii medzi Billou a Lidlom - bezpečný presun
na bicykli teraz zabezpečí budovaný cyklochodník. Sú to aj v tomto
volebnom období vybudované parkoviská áut, ktoré uľahčia pohyb
v meste. Cenným bude predovšetkým prírastok viac než 80 parkovacích miest na parkovisku oproti mestskej autobusovej stanici, kde
navyše nebude chýbať ani ďalšia výsadba zelene.
Senec má vlastnú bezplatnú mestskú dopravu. Možno si ani neuvedomujeme jej výhody, ale bol to náš klub, ktorý presadil myšlienku,

Nezávislý
kandidát
č.

Ing. Rudolf Bittner
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Poslanec Ing. Gašpar JÓZAN organizuje

5. novembra 2014 (streda) o 17:00 v sobáške MsÚ v Senci
TRADIČNÝ ODPOČET ZA VOLEBNÉ OBDOBIE
Diskusia: Cieľom stretnutia je naplniť predvolebný sľub,
na konci volebného obdobia predstúpiť
pred voličov s odpočtom
Ing.Gašpar JÓZAN
poslanec MsZ za 3. volebný obvod
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že dotácia dopravy je lepšia ako vyberať
poplatky za cestovné, ktoré by neboli aj
tak kryli režijné náklady.
Hovorí sa, že zmyslom nášho života sú
deti. S pribúdajúcimi mladými rodinami
mesto mladne. Na pálčivú otázku, kam
umiestniť škôlkarov, reagovali sme konkrétnym návrhom ako rozšíriť kapacitu
predškolských zariadení. Zámer je realitou – v týchto dňoch pribudlo takmer
sto miest pre deti v MŠ. Zastavilo to
síce plánované vybudovanie Mestského domu, ale deti - budúcnosť Senca
- majú prednosť.
Riešili sme aj iný vypuklý problém
nášho mesta – bezpodielové dane.
Odhadujeme, že v meste býva najmenej 2000 ľudí bez trvalého pobytu, čo
oberá mestský rozpočet o vyšší príjem
z podielových daní. Preto sme navrhli
vydať Kartu Senčana, ktorá by občanom s trvalým pobytom priniesla výhody pri umiestňovaní detí v škôlkach,
lacnejšie permanentky na parkovanie,
či vstupoch na Slnečné jazerá atď. Aj
to je cesta ako efektívne zainteresovať
občanov na hospodárení s mestskými
zdrojmi a budovať patriotizmus k Sencu.
Každodenný život ovplyvňuje množstvo
vecí. Preto Klub nezávislých poslancov
tlačí na rozšírenie kapacity ČOV, ale aj
na to, aby skládka odpadu, kam smerovali vývozy aj z okolia, nevyvolala neriešiteľný problém v budúcnosti. Z uvedeného dôvodu aj naším pričinením bola daná stavebná
uzávera na rozšírenie skládky, a to dovtedy, pokým sa nedorieši
otázka externých – mimoseneckých vývozcov odpadu.
Zaoberali sme sa zvýšením bezpečnosti občanov. Mesto má
bezpečnostný audit, hľadali sme optimalizáciu komunálnych
daní, aktívne sme riešili protipovodňovú ochranu a množstvo
iných otázok. Počúvali sme a boli sme neustále v kontakte
s občanmi aj organizovaním neformálnych okrúhlych stolov.
Riešenia v prospech občanov – to bol náš prístup pri formovaní politiky mesta Senec – politiky nanajvýš praktickej, nekonfrontačnej
a ústretovej voči našim občanom. Dokázali sme nájsť vzájomnú kultivovanú spoločnú reč i podporu ako s vedením mesta na čele s primátorom mesta, tak aj s poslaneckými klubmi SMK a KDH. Snažili
sme sa realizovať politiku prihliadajúcu vždy na reálne ekonomické možnosti mesta a ich najlepšie využitie pre blaho všetkých ľudí
mesta, čo s ním spojili svoj život.
Členovia Klubu nezávislých poslancov pri MsZ v Senci vo volebnom období 2010-2014 :
Zdenek Černay, Ladislav Nádaský, Ing. Rudolf Bitner, Mgr. František
Podolský, Ing. Dušan Badinský, Ing. Gašpar Józan

Klub nezávislých poslancov

v Mestskom zastupiteľstve v Senci organizuje
12. novembra 2014 (streda) o 17:00 v sobáške MsÚ v Senci
ODPOČET ZA VOLEBNÉ OBDOBIE
Diskusia: Organizátori chcú ponúknuť čo najväčší priestor
na diskusiu k odpočtu a dúfajú, že svojou aktívnou
účasťou prispejete k vecnej diskusii o situácii v meste.
Členovia klubu nezávislých poslancov

Nový systém pre efektívnejšie informovanie
občanov mesta Senec
Veľmi radi Vám prinášame správu,
že mesto Senec sa začiatkom jesene tohto roku pridalo do nového
systému pre efektívne a moderné
informovanie občanov - eEcho.
Informačný systém eEcho je projekt,
ktorý umožňuje mestu doručovať
svojim obyvateľom dôležité správy
a oznamy vo veľmi krátkom čase,
efektívne a za minimálne náklady.
Prostredníctvom moderných technológií ako sú E-mail a SMS správy
Vás môže mesto oslovovať veľmi
osobnou a adresnou cestou. Systém
zároveň
umožňuje
jednoduché
cielenie jednotlivých správ, takže si
môžete byť istý, že sa k Vám dostanú
iba správy, ktoré sa Vás týkajú.
Poskytnutie informácie ohľadne
výpadku elektriny, vody alebo plynu nebolo nikdy jednoduchšie.
Akonáhle bude mať mesto informáciu o výpadku, prípadne havárií, okamžite vie posunúť túto
informáciu priamo na občanov,
ktorých sa daný problém týka. SMS
správou alebo e-mailom dostanete
tak informáciu vo veľmi krátkom
čase priamo na Váš telefón alebo do
elektronickej pošty. Na situáciu sa
tak viete pripraviť a konať.

Okrem podobných situácií je
však nový informačný systém
eEcho využiteľný aj na šírenie a
poskytovanie ostatných informácií
o dianí v meste. Prestavby, rekonštrukcie, obmedzenia v doprave,
bezpečnostné hlásenia, či informácie
o aktuálnych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
- to všetko môžete získať, keď sa
zaregistrujete do nového systému
pre informovanie obyvateľstva.
Registrácia je veľmi jednoduchá.
Stačí, keď vystrihnete a vyplníte
registračný formulár, ktorý sa
nachádza nižšie a doručíte ho
na mestský úrad. Mesto Vás
bezplatne zaregistruje a zaradí
Vás do zoznamu informovaných
občanov. Registračné formuláre
na zaradenie do systému môžete
nájsť aj priamo na Mestskom úrade
Senec. Už nikdy Vám tak neunikne
dôležitá informácia.
Mesto sa novým informačným
systémom chce ešte viac priblížiť
Vám občanom. Veríme, že poskytovaním informácií v tom správnom
čase a veľmi osobnou cestou Vám
ešte viac spríjemníme bývanie
v našom krásnom meste.

Efektívny systém
informovania občanov
Osobný prístup
k poskytovaniu informácií
Informácie o dianí v meste
priamo cez SMS a E-mail
Vždy presne cielené
informácie
Rýchly prístup
k aktuálnym informáciám
Jednoduchá registrácia

Registrácia do eEcho
Buďte informovaní
prostredníctvom nového
mestského informačného
systému eEcho. Zapojíte sa
vypísaním registračného
formulára

Registrácia do eEcho

Pre úspešnú registráciu a zapojenia sa do informačného systému mesta,
vystrihnite a odovzdajte tento formulár na Mestskom úrade Senec.

Meno

E-mail

Priezvisko

Dátum narodenia

Vyberte si tématické oblasti, o ktorých
chcete byť informovaný.
Výstrahy a upozornenia
Bezpečnosť

DD/MM/RRRR
Mobil
+ 4 2 1 9

Podpis

Ulica

Číslo

Kultúra a iné
Obchodné informácie

Svojim podpisom a odovzdaním vyplneného formu-lára na príslušnom úrade, udeľujete súhlas so
spracovaním Vašich osobných údajov v informač-nom systéme eEcho. Vaše informácie budú využité
výhradne na informačné účely mesta/obce a nebudú poskytnuté 3 stranám.
Nekompletne alebo zle vyplnený formulár sa pova-žuje za neplatný a nebude zaradený do systému.
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Výsledky letnej školy archeológie
prezentovali v Mestskom múzeu

Letná
škola
archeológie
a tradičných spôsobov murovania prebiehala v areáli synagógy v lete. Projekt vznikol
v šťastnej konštelácii, kedy sa
Bratislavský samosprávny kraj
v iniciatíve „Chránime pamiatky Bratislavskej župy“ spojil
s Ministerstvom kultúry, ktorý
poskytol finančnú podporu
letnej škole z programu „Obnovme si svoj dom“. Účastníci
letnej školy boli prví, ktorých
práca priniesla viditeľný pokrok v areáli synagógy. Odstránili hrubú vrstvu sutiny
a smeti, ktorá pokrývala dvor.
Potom nastúpili študenti klasickej archeológie Trnavskej
univerzity, aby pod odborným
dohľadom preskúmali budovu
na dvore. Výsledky výskumu
prezentovali verejnosti Dr. Mi-

lan Horňák a Mgr. Michal Hrčka za prítomnosti podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh,
viceprimátorky mesta Senec
Heleny Nemcovej a prednostky MsÚ Jarmily Répássyovej vo štvrtok 25. septembra
v Mestskom múzeu v Senci.
Poslucháči archeológie pracovali v dvoch turnusoch. Preskúmali, vyčistili a zdokumentovali
budovu na dvore synagógy,
ktorá slúžila na ubytovanie aj
na rituálne účely. Súčasťou
budovy bolo aj mikve, rituálny
kúpeľ žien židovskej náboženskej obce a nachádzala sa tu aj
pec na výrobu macesu, chleba
z nekvaseného cesta. Úlohou
účastníkov druhého turnusu
bolo rozobrať a premiestniť
pec na prenosnú plošinu, pomocou ktorej ju bude možné
umiestniť na určené miesto
v rámci nového dispozičného
riešenia nádvoria synagógy.
VCs

Barokový portál je takmer celý osadený

Senčania už od septembra chodia na Mierovom námestí okolo modrého provizórneho plotu. Za ním sa postupne realizujú
práce na osadení barokového portálu hostinca U zlatého grifa.
Všetky stavebné práce realizuje firma Kvalstav na vlastné náklady, čo zahrnuje demontáž, skladovanie a prevoz kamenných
prvkov k reštaurátorovi a následné odborné reinštalovanie portálu podľa návrhu Andreja Šoku, absolventa VŠVU v Bratislave.
Na Mierové námestie sa tak vráti objekt, ktorý pamätá Máriu
Teréziu a bude pripomínať historickú podobu centra mesta.

Osvetlený prechod
Na základe odporučenia Okresného dopravného inšpektorátu
Senec kpt. PhDr. Kristián Krajčovič navrhol, aby sa špeciálne osvetlenie prechodu pre chodcov realizovalo na ulici SNP
v Senci. Osvetlenie uhradili Regionálne cesty Bratislava. Touto
cestou ďakujeme PhDr. Kristiánovi Krajčovičovi aj Regionálnym
cestám Bratislava. Takúto iniciatívu budeme vítať aj v budúcnosti.

Zaviaty svet praveku
Príroda je ako umelecké dielo.
Vyvíja sa, dozrieva a odráža
fantáziu svojho umelca, ktorý prvú čiaru z neho nakreslil
už pred takmer 4 miliardami
rokov. Počas dlhého geologického vývoja Zeme zdokonaľuje život dynamicky svoju
podobu prostredníctvom desiatok miliónov rozmanitých
druhov, vznikajúcich, navzájom si konkurujúcich i postupne zanikajúcich. O mnohých
sa postupne dozvedáme z výskumu paleontológov, ktorí sa
o svoje poznatky podelia v pripravovanej výstave Mestské-

ho múzea v Senci s názvom
Zaviaty svet praveku. Návštevníkom ponúkame zaujímavú
exkurziu záhadnou evolúciou
života vrátane najprelomovejších míľnikov vo vývoji prírody.
Otvorenie expozície spojené
s úvodnou tematickou prednáškou a vystavením unikátneho autentického podpisu
najslávnejšieho evolucionaristu Charlesa Darwina sa bude
konať 26.11. 2014 o 18.00
hodine v Mestskom múzeu
v Senci.
Mestské múzeum v Senci

Riadková inzercia
PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. tel.: 0907181800
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Karháme - tento raz až trikrát - postrehy od čitateľov
Nebezpečný plot na Kysuckej ulici
Občianska ľahostajnosť v Senci je neuveriteľná. Okrem odpadkov už roky sledujem zvláštny dom na rohu Kysuckej a Svätoplukovej ulice. Popri jeho nesúrodom
plote chodím často aj s malým synom
a mám strach, aby sa nezranil o peň stromu či trčiace pletivo, ktoré zasahuje do už
aj tak úzkeho chodníka. Napriek výzvam
mesta, aby majiteľa upozornilo alebo mu
dalo pokutu, náprava nenastala. Plot naďalej hyzdí okolie a zužuje chodník.

Jesenné upratovanie v kríze
Ani nie 50 m (na ploche pri telefónnej
ústredni) bol kontajner na rozmerný odpad a vedľa neho sa mal dávať aj biologický, ale niekto na Košickej pri MŠ to zjavne
nezvládol. Chválim tých, čo sa zapájajú
do triedenia a využívajú kontajnery na papier pri bytovkách a v rodinných domoch
ho vykladajú v stredu ráno. Žiaľ, stále je
veľa takých, ktorí to nevedia/nerobia.

Športovo-spoločenský deň na ZŠ Mlynskej - po štvrté

Bohatý a atraktívny program, výborná
organizácia a blízky vzťah rodičov, pedagógov a vedenia školy, to je recept na vydarený projekt, ktorý sa opakuje už štvrtý
rok na ZŠ Mlynskej. V sobotu 4. októbra
boli na programe súťaže, futbalový turnaj, lukostreľba, airsoft, jazdecká škola,
stolný tenis, Mandalas & Flyfit, akčné maľovanie, golf, tombola, domáce koláče,
guláš, hot dog ..., skrátka nebola šanca
sa nudiť. Rodičia, žiaci a pedagógovia,
všetci tí, ktorí mali chuť zašportovať si,
či zasúťažiť, alebo len tak si posedieť
v hlúčiku rodičov, učiteľov či priateľov
školy a podporiť tak myšlienku spájania
školy a rodiny, boli v sobotu na nádvorí
školy, napriek tomu, že sa slnko veľmi neukazovalo. Ivan Rezník, riaditeľ školy sa
činil aj okolo kotlíkov, v ktorých sa od sko-

rého rána varil opäť fantasticky vydarený
guláš. Juraj Gubáni, predseda Komisie
športu mesta Senec a Radoslav Dosedel,
predseda OZ FMS od rána pripravovali
a organizovali priebeh detského minifutbalového turnaja. Celý program vtipne, pohotovo a zaujímavo moderoval
skúsený profesionál Gregor Mareš. Deti
si pochutnávali najmä na hot-dogoch
a domácich koláčikoch z dielne šikovných mamičiek. Karol Kvál, primátor mesta Senec a Ivan Rezník, riaditeľ školy sa
ujali úlohy odovzdania cien víťazom súťaží. Za radostné tváre, za perfektne vydarený deň patrí poďakovanie všetkým, ktorí s radosťou a plným nasadením urobili
z tohto dňa jedno veľmi príjemné podujatie.
VCs, ZŠ Mlynská

Drzosť nepozná hranice
Už raz sme karhali majiteľa auta, ktorý
nehodlá rešpektovať zákaz parkovania
na Sokolskej ulici. Mesto dali zákazovú
značku primontovať tak, aby ju už nespratník nemohol svojvoľne dať preč.
Tentoraz vzal sprej a značku zastriekal.
A tí, čo slušne parkujú na novom parkovisku, sa nevedia dostať z miesta.

Minifutbalové ihrisko
ZŠ Mlynskej má novú tribúnu
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál
a Ivan Rezník, riaditeľ ZŠ na Mlynskej
ulici, prestrihli spoločne pásku za asistencii Juraja Gubániho, predsedu Komisie športu mesta Senec a Radoslava
Dosedela, predsedu OZ FMS, na novej
krytej tribúne minifutbalového ihriska
Základnej školy na Mlynskej ulici. Výstavbu tribúny podporilo mesto Senec
finančným príspevkom. Hlavní aktéri výstavby tribúny ju slávnostne odovzdali
užívateľom ráno 8. októbra pred prvým
zápasom 1. kola II. ročníka Detskej futbalovej miniligy Senca. Obe miniligy,
detská i dospelácka tak budú prebiehať za ešte lepších podmienok. Diváci
môžu zápasy sledovať v pohodlí novej
tribúny.
VCs
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac november
Kino MIER SENEC
3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.
Oznam pre návštevníkov kina
Aktuálne
informácie
vrátane
programu filmových predstavení nájdete na našich stránkach:
www.facebook.com/kinosenec
alebo na www.kinosenec.sk
Začiatok filmových predstavení o
18:00 piatky môžu byť aj o 20:00.
Nedeľné detské filmové predstavenia o 15:30.
2. nedeľa NEBO NIE JE VÝMYSEL
Dramatický príbeh rodiny podľa
skutočnej udalosti. Rodičia považujú synove slová s počiatku
za výmysel, no postupne sa ich
viera V Boha zmení na presvedčenie, že kráľovstvo nebeské naozaj existuje. Filmové spracovanie
úspešnej rovnomennej knihy.
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00
3. 4. pondelok – utorok
ČO SME KOMU UROBILI ?
Štyri svadby a dvaja na umretie.
Na živote je krásne to, že sa v ňom
nedá nič dopredu naplánovať. Komédia. FR MP 97 min. Vstupné:
4,00
6. štvrtok o 18:00 hod. a 7.piatok o
20:00 INTERSTELLAR
Náš čas na Zemi sa chýli ku koncu. Čierne diery a alternatívne
dimenzie, v ktorých sa skupina
výskumníkov rozhodne cestovať
do neznáma s nádejou, že nájdu...Sci-fi. Hviezdne obsadenie:
Matthew Mc Conaughey, Anne
Hathaway a ďalší.
USA MP 169 min. Vstupné: 4,00
7. piatok o 18:00
ŠKATULIACI
Hrdinovia môžu mať prekvapivé
tvary. Okrem dokonalej vizáže
majú aj veľké srdce. Dobrodružná animovaná komédia. USA pre
všetky vekové skupiny 97 min.
slovenský dabing. Vstupné: 3,50
8. 9. sobota – nedeľa
FALOŠNÍ POLIŠI
Keď sa veľkí chlapci hrajú na policajtov a zlodejov...Vtipný a zaujímavý film pre divákov.
USA MP 104 min. Vstupné: 4,00
10. pondelok V TICHU
„Hudba dokáže osvietiť aj tie najtemnejšie dni.“ Film vykresľuje
kontrast medzi radostnými spomienkami na život a utrpením a
ponížením v koncentračných táboroch, kde hudba bola jediným
nástrojom ktorý im pomáhal prežiť, alebo zmierniť strach z blížia-

cej sa smrti. V hlavnej úlohe Judit
Bárdos. ČR,SR MP Vstupné: 4,00
11. utorok LUCY
Priemerný človek využíva 10%
svojej mozgovej kapacity – ona
sa dostane na 100%.Lucy prezývaná Brutálna Nikita 21. storočia.
Akčný thriller v réžii Luca Bessona. Hrajú: Scarlett Johansson,
Morgan Freeman a ďalší.
FR/USA MP 15 Vstupné: 3,50
13. štvrtok o 18:00 14. piatok o
20:00 ŽELEZNÉ SRDCE
Drsná vojnová dráma v hlavnej
úlohe s Bradom Pittom Silný príbeh šiestich mužov, ktorí sú za
každú cenu odhodlaní bojovať až
do konca. USA MP 15 135 min.
Vstupné. 4,00
14. piatok o 18:00
VČIELKA MAJA
Moderné omladenie všetkým
dobre známej klasickej „značky“
VČIELKA MAJA. Všetci kamaráti
sú späť! A s nimi nové príbehy,
plné priateľstva, zvedavosti, kúziel, kreativity a pozitívnych hodnôt... Nem. pre všetky vekové
skupiny 88 min. slovenský dabing Vstupné: formát 2D: 4,00
16. 17. nedeľa – pondelok
JESSABELLE
Jessie nájde záhadný odkaz od
svojej matky, ktorá zomrela pred
mnohými rokmi. Čoskoro pochopí, že tento dom je už dávno obývaný aj nejakou inou bytosťou.
Horor. USA MP 15 89 min. Vstupné: 4,00
18. utorok 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 Buckingham, Judit Bárdos a ďalší. SR MP 97 min.
Vstupné: 3,50
20.21.štvrtok - piatok
PRÍBEH JAMESA BROWNA
Životný príbeh, sa stal jednou z
najzásadnejších kapitol v dejinách populárnej hudby. James
Brown chcel byť v hudbe vždy napred. USA MP 110 min. Vstupné:
4,00
21. piatok o 20:00
MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
Liam Nesson rozohráva neľútostný súboj s časom... USA MP 113
min. Vstupné: 4,00
22. 23. sobota – nedeľa
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1.časť

Jej odvaha zmení svet a nevyriešená dilema, ktorému z dvoch
najbližších priateľov patria jej
city... USA MP 100 min. Vstupné:
4,00

gendami. Keď svet potrebuje zachrániť. USA Pre všetky vekové
skupiny 90 min. dabing Vstupné
2D formát: 4,00 Vstupné 3D formát: 6,00

24. pondelok ROZPRÁVKAR
Príbeh muža medzi dvoma ženami, príbeh o vášni, túžbe, podvode, klamstve a večnom odpustení. V hlavných úlohách: Jiří
Macháček, Eva Herzigová, Aňa
Geislerová a ďalší. ČR MP 90 min.
Vstupné: 4,00

Detské filmové predstavenia:
16. nedeľa hod. 15: 30
VČIELKA MAJA 3D
Moderné omladenie všetkým
dobre známej klasickej „značky“
VČIELKA MAJA. Všetci kamaráti
sú späť! A s nimi nové príbehy,
plné priateľstva, zvedavosti, kúziel, kreativity a pozitívnych hodnôt... Nem. pre všetky vekové
skupiny 88 min. slovenský dabing Vstupné: formát 3D: 6,00

25. utorok MAPY KU HVIEZDAM
Príbeh o temnej stránke ambicióznosti a slávy. Medzi komédiou a drámou. Kanada/USA/
Nem./Franc. MP 15 Vstupné: 4,00
27. štvrtok o 18:00 a 28. piatok o
20:00
ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2
O výbornú zábavu sa postarajú
traja amatérski podnikatelia, ktorí
sa nevzdávajú a vymyslia originálny plán... komédia. USA MP 108
min. Vstupné. 4,00
28.. piatok 2D – 29. sobota 3D– 30. nedeľa 2D o 18 :00
TUČNIAKY Z MADAGASCARU
Tučniaci hrdinovia sa stávajú le-

23. nedeľa o 15:30
ÚTEK Z PLANÉTY ZEM
Vymyslený dokonalý plán úteku z
planéty Zem, a o záchrane všetkých mimozemských priateľov.
Animovaná komédia. USA Pre
všetky vekové skupiny divákov 89
min. slovenský dabing Vstupné:
3,00
Kultúrne podujatia: kinosála
2. nedeľa o 15.30 hod „Snehulienka a sedem trpaslíkov“ Divadlo bez opony
Divadlo pre deti. Vstupné: 2.50
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15. sobota o 19.hod „Tichý dom“ divadelné
predstavenie z divadla Astorka. Divadelná
hra Silvestra Lavríka, ktorý patrí k našim najvýznamnejším súčasným dramatikom, získala
1. miesto v súťaži Slovenského literárneho fondu. Vstupné: 13
22. sobota 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 rokov, s rôznymi ľudovými hudobnými nástrojmi
a hudobnými hračkami. Počas interaktívneho
predstavenia sa detskí diváci naučia hudbu
nielen vnímať, ale aj tvoriť. Vstupné: 4,00
29. sobota o 15.30 „Tisíc a jedna noc“ štúdio
orientálneho tanca – Sana´ Vystúpenie kurzistiek tan. skupiny Al sahar a profesionálnych tanečníc, vstupné: 2.00
Kultúrne podujatia: Labyrint
7. piatok 17:00 vernisáž Výstava Súkromnej
ZUŠ Ateliér k 5.výročiu založenia školy.
Výstava trvá 7.11. - 26.11. 2014. Vstup zdarma.
8. sobota 9:30 Vianočné ozdoby z vlny. OZ
Šidielko Dielničky so Šidielkom pre malých aj
veľkých. Vstupné: 2,50. Kapacita dielničiek je
limitovaná!
12. streda 19:00 Večerné Variácie (koncert).
Trio Mi
Husle: Milan Nikolić, Cello: Michaela Škriečková Nikolić, Klavír: Michela Mastro
Zaznie, ako inak, pekná hudba v podaní me-

MsKS
dzinárodného zoskupenia. Slovenské farby
háji rodená Senčanka a absolventka ZUŠ v
Senci Michaela Škriečková! Vstupné: 4,00.
Kapacita hľadiska je limitovaná!
15. sobota 15:30 Dve rozprávky na brušku: O
Jurkovi s kozou a o Dobromilovi a Lenimírovi.
Bábkové divadlo na rázcestí.
Netradičné spracovanie dvoch tradičných
českých rozprávok. Veselé, poučné a „na
brušku“. Ako „na brušku“. Príďte sa pozrieť!
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita hľadiska je limitovaná! Pre každého dospelého, ktorý sa
preukáže platnou vstupenkou na večerné
predstavenie Noci divadiel, je vstup na detské
predstavenie zdarma.
15. sobota 16:30 Minikurz Animácie. Bábkové
divadlo na rázcestí
Deti si môžu vyskúšať vodenie rôznych typov
bábok, pohrať sa s nimi a zahrať vlastné bábkové divadlo. Vstup voľný
22. sobota 9:30 Vianočné gule. OZ Šidielko
Dielničky so Šidielkom pre malých aj veľkých.
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita dielničiek je limitovaná!
30. nedeľa 15.30 hod Hudobnícky rod Gašparovcov, Collegium Wartberg.
Musica Iuventutis Perennis a Betánia.
Kontrabas: R. Gašpar, husle: M. Gašpar,
husle: M. Gašpar st., kontrabas: J. Krigovský
Zaznie tvorba z „dielne“ J. N. Hummela, G.
Bottesiniho a L Bochceriniho
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Vstupné dobrovoľné
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.
Dermoplastické preparáty zvierat, nálezisko
mamuta v Senci.
Zaviaty svet praveku
Počas dlhého geologického vývoja Zeme zdokonaľuje život dynamicky svoju podobu prostredníctvom desiatok miliónov rozmanitých
druhov, vznikajúcich, navzájom si konkurujúcich i postupne zanikajúcich. O mnohých sa
postupne dozvedáme z výskumu paleontológov, ktorí sa o svoje poznatky podelia v pripravovanej výstave Mestského múzea v Senci
s názvom Zaviaty svet praveku. Návštevníkom
ponúkame zaujímavú exkurziu záhadnou evolúciou života vrátane najprelomovejších míľnikov vo vývoji prírody.
Prednášky
26. o 18.00 Zaviaty svet praveku - úvodná
prednáška pri príležitosti otvorenia paleontologickej výstavy
Múzeum je otvorené: utorok: 10.00 – 16.00;
streda – piatok: 10.00 – 18.00
www.msks-senec.sk/muzeum
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Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a žiackych prác

Ocenenia:
• najkrajšie jablko:
1. miesto - Ivan BILANIČ, odroda Gloster,
2. miesto - MUDr. Štefan KLENIVICS, Spartan
3. miesto - Ing. Peter PROKOP, Golden
Delicious
• najkrajšia kolekcia:
1. miesto - rodina Rózsova,
2. miesto - záhradkárska osada Záhradnícka
3. miesto - Ing. Ján MAGLOCKÝ
• najkrajšia kolekcia žiackych prác ZŠ :
1. miesto - ZŠ Tajovského 2. stupeň
2. miesto - ŠKD – ZŠ Tajovského
3. miesto – ZŠ Tajovského 1. stupeň
• najkrajšia kolekcia žiackych prác MŠ :
1. miesto - MŠ Kysucká
2. miesto - MŠ Košická
3. miesto - MŠ Fándlyho 2

Ing. Pavol Glončák a Milena Bilaničová,
funkcionári Slovenského zväzu záhradkárov vítali návštevníkov výstavy v pondelok 29. septembra v jedálni ZŠ Tajovského. Tešili sa z nedeľného rekordného
záujmu Senčanov o výstavu a ochotne
zodpovedali otázky žiakov materských
a základných škôl, ktorí v skupinách

prichádzali na výstavu. Na stoloch boli
aranžované exponáty: žiacke práce
s jesennou tematikou, ovocie, zelenina, kvety, jablká v samostatnej kategórii, kolekcie zostavené zo žiackych prác
a záhradkárskych produktov. Exponáty boli aj hodnotené a víťazi boli ocenení medailami, diplomom a cenou. VCs

• najkrajšia práca žiaka ZŠ:
1. miesto - ŠKD 10. oddelenie
2. miesto - ŠKD 16. oddelenie
3. miesto - Nina JANEČKOVÁ
• najkrajšia práca žiaka MŠ:
1.miesto - Sofinka Mokrišová, MŠ Košická
2.miesto - Jozef Brinza, MŠ Kysucká
3.miesto - trieda ZVONČEKY, MŠ Kysucká

Gymnázium Antona Bernoláka - Hodžov novinový článok a dvor nášho Antona
Dvor nášho Antona - tak nazvali študenti Gymnázia Antona Bernoláka svoju aktivitu
v rámci projektu KomPrax.
Nebolo to po prvýkrát, keď
sa naši študenti popasovali s
výzvou byť dospelí a činnosť
si naplánovať, zorganizovať
a dokázať to vykryť z obmedzeného finančného limitu.
Napriek tomu, že si mohli vybrať z rôznych oblastí života
okolo seba, je chvályhodné,
že úsilie zamerali na svoju
alma mater – gymnázium.
Zrekonštruovali areál školského dvora, aby pre spoŠtudenti Gymnázia Antona
Bernoláka boli znovu úspešní v celoslovenskej literárnej
súťaži s medzinárodnou účasťou, ktorú vyhlasuje Národné
osvetové centrum, Ústav politických vied SAV pod záštitou
predsedu vlády Róberta Fica
- HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2014 . Témou 7. ročníka
súťaže boli slová akademic-

kého maliara Milana Laluhu:
„Ako uchopiť dušičku vecí ...“
Úspešne nás reprezentovali
študentky, ktoré sa umiestnili:
• v zlatom pásme - Zuzana
Lenártová (septima)
• v striebornom pásme - Dominika Bognárová (2. A)
• v bronzovom pásme - Karolína Chodáková (kvarta)
Mgr. Dagmar Lenártová

lužiakov vytvorili príjemný
priestor, kde by mohli tráviť
voľný čas počas prestávok
alebo voľných hodín. Povrchovo upravili a natreli lavičky, premaľovali stojany na bicykle, vymerali a farebne vyčlenili parkovacie miesta pre
autá a na zelených ostrovčekoch medzi betónom vytvorili suchý potok so skalkou a vysadili kvety. Druhá
časť projektu pozostávala
zo slávnostného otvorenia
areálu, ktoré bolo spojené
so súťažami pre študentov.
Mgr. Lucia Nemečková
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Ján Maglocký získal cenu Mikuláša Lisického
Senčan Ing. Ján Maglocký,
dlhoročný ochranca prírody
a environmentálny aktivista
cenu Mikuláša Lisického za
rok 2014 na základe uznesenia
Výboru Environmentálnej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
na vedeckom kolokviu Nové
horizonty
environmentálnej
ekológie a ochrany životného prostredia 2014. V piatok
3. októbra na pravé poludnie
cenu prevzal v Mestskom múzeu v Senci.
Text a foto: MO
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Zjednodušené odhlasovanie detí
Na Základnej škole na Mlynskej ulici
a v Materskej škole na Kollárovej ulici v októbri začala fungovať nová služba. Rodičia
môžu 24 hodín denne, 7 dní v týždni odhlásiť svoje dieťa z obedov. Stačí zavolať do ZŠ
Mlynskej na číslo 02/2020 4676 a do MŠ Kollárova na číslo 02/2020 3432 a automatický
hlasový systém pošle informáciu zodpovedným osobám. Rodičia tak nemusia myslieť
na to, že do istej hodiny ráno musia stihnúť
dieťa odhlásiť, môžu využiť novú službu a telefonicky všetko vybaviť aj o desiatej večer,
keď zistia, že ich dieťa ochorelo. Zamestnanci zasa nemusia v disponovanom čase
v ranných hodinách preberať množstvo hovorov a získajú záznam o odhlásení. Obe
čísla nie sú nijako mimoriadne spoplatnené,
len ako miestny hovor.

DETSKÉ BOHOSLUŽBY
Všetky DETI od 5 do 10 rokov, pripravte sa na skvelé pesničky,
neuveriteľné príbehy, ručné práce, a samozrejme super hry.
KDE? Kresťanské centrum AC Senec, Kollárová 21, Senec
KEDY? 07.11.2014, 05.12.2014
O KOĽKEJ? o 16:30

Slovenská hymna oslávila 170 rokov
V nedeľu 12. októbra sa v útulných priestoroch Labyrintu Mestského kultúrneho strediska konala slávnostná akadémia pri príležitosti 170. výročia vzniku slovenskej štátnej hymny. Na úvod
zaznelo niekoľko hymnických piesní v podaní ženského speváckeho zboru pod vedením Mgr. art. Zdenka Macháčka. V mene
očakávaného hosťa PhDr. Drahoslava Machalu nás s genézou
vzniku našej hymny v historických súvislostiach oboznámil známy novinár Dušan Kerný, ktorý pridal i niekoľko vlastných doplňujúcich súvislostí. Zaznela i ľudová pieseň „ Kopala studienku, pozerala do nej“, ktorej melódia poslúžila študentovi evanjelického
lýcea Jankovi Matuškovi na zhudobnenie jeho básne „Nad Tatrou
sa blýska“ ako i verše Karola Strmeňa v podaní pani Čajkovej. V
druhej časti programu členovia ľudovej hudby Konopa z Veľkého Grobu s umeleckým vedúcim Drahomírom Mrózekom rozospievali divákov prednesom obľúbených ľudových piesní. Všetci
budeme na toto popoludnie radi spomínať.
B. Glončáková

Mesiac úcty k starším
Október je tým najlepším termínom na to, aby sme si uctili našich
skôr narodených, ktorí si zaslúžia našu úctu. V sále Strednej odbornej školy sa práve 1. októbra stretli seniori, ktorí sa už tradične
mávajú posedenie, pri ktorom si zaspievajú, zatancujú, porozprávajú sa... Uctiť si ich prišiel aj primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, prednostka Mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová,
poslanec Mestského zastupiteľstva Ladislav Nádaský a vedúca
odboru Sociálnych služieb mesta PhDr. Jana Matulová. Primátor
seniorom porozprával o novinkách v meste za ostatný rok a poďakoval im za prácu, ktorou aj oni počas mnohých rokov zveľadili
Senec. Predsedníčka Klubu dôchodcov pri MsÚ, pani Urgelová
sa ujala moderovania a uviedla program, ktorý si členovia klubu
pripravili. Spoločne potom zablahoželali najstarším jubilantom.
Text a foto: MO
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Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215

Narodili sa

Júlia Duckoňová (75)

Nikollas Juriš, Mátyás Lévárdy, Ema
Gálová, Dorota Heráková, Lily-Rose
Mišovič, Anna Jakabová, Martin Čermák,
Martin Petrik, Marco Kapusta, Juraj
Matiaško, Hana Polakovičová, Matyáš
Dugovič, Michal Koleno, Alex Szikhart,
Tomáš Urminský, Matúš Otahal, Branko
Lukáč, Richard Ďuračka, Nina Garajová,
Matej Pálka.

Navždy nás opustili
Jozefína Ježíková (1979), Tibor Krajčovič
(1958), Blanka Tóthová (1929), Alžbeta Murčová (1924), Michal Kolláth (1953), Dionýz
Kramarič (1935), Dana Šípošová (1966),
Karol Slovák (1937), Terézia Fűlőpová (1928),
Vincent Éči (1945)

Manželstvo uzatvorili
Lukáš Cerovský – Annamária Príbelská
Martin Hybský –Žaneta Harbová
Ing. Gregor Gábel – Katarína Skalská
Ľudovít Hučala – Cecília Karin Kollárová
Karol Ryšavý – Martina Valentová
Zsolt Barta – Júlia Erdélyi
Ľuboslav Kováčik – Mariana Dančiaková
Martin Jároš – Anna Gurová
Matej Šmálik – Katarína Vinceová
Mgr. Vojtech Kišš – Iveta Maxianová

Blahoželáme jubilantom

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2014. augusztus 25-én, illetve
2014. szeptember 22-én elkísérték utolsó
útjukra drága szüleinket, Ásványi szül. Czikhardt Erzsébetet és Ásványi László mérnököt. Lányaik és az egész gyászoló család.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našimi drahými rodičmi
Alžbetou Ásványiovou rod. Czikhardtovou
dňa 25. augusta 2014 a Ing. László Ásványim dňa 22. septembra 2014. Dve dcéry a celá
smútiaca rodina.
6. novembra by sme slávili
80-te narodeniny Ľudovíta
Guryču, učiteľa. Spomína s
láskou manželka s rodinou,
spolupracovníci, žiaci zo Senca, Novej Dedinky a Kyjova.

Dňa 24.10.2014 oslavujú 50. výročie manželstva Terézia Peričková
rod. Rončeková a Ladislav Perička. Srdečne blahoželajú dcéry Renáta a Iveta
s rodinami.

Jednota dôchodcov
Eva Brázdilová (65), Edita Domenyiová
(65), Františka Puškášová (70), Juliana
Duchoňová (75), Ladislav Kišš (80)

Klub dôchodcov
Eva Brázdilová (65), Edita Domenyiová
(65), Alžbeta Šušlová (65), Eva Jasenická (70), Rozália Sládeková (70), Júlia Duchoňová (75), Ladislav Kišš (80), František Mokoš (75)

Na krídlach anjela vzlietla si
v diaľ, v srdciach našich zanechala si obrovský žiaľ. V
nich Ťa nosíme, v spomienkach máme, každý deň na
Teba myslievame. Keby sa
tak dalo znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu... Keby sa tak dalo to, čo sa nedá...
vieme, len tiché slová do nebies: „Navždy milujeme“ Dňa 20.11.2014 uplynie 7 rokov, kedy
nás navždy opustila naša milovaná manželka,
mamička, babička, sestra Zdenka Veselá. So
smútkom na Teba spomína manžel Jarko, syn
Jarko a dcérka Zdenka s rodinami.
Dňa 25. októbra sa dožíva
krásneho jubilea 70 rokov
Alžbeta Mókošová. Všetko najlepšie k sviatku, veľa
zdravia, šťastia a lásky jej
prajú: manžel František dcéra
Alžbeta a Alica, syn František
a Jozef s rodinami.

Dňa 15.11.2014 si pripomíname nedožité 115 narodeniny Matildy Krechnyákovej rod. Halászovej,
zároveň 23.11.2014 bude
25 rokov od doby čo nás
náhle opustila vo veku 89
rokov. Láskou spomína vnučka Eva s rodinou.
Dňa 4.11.2014 uplynulo 12 rokov od doby,
keď nás navždy opustila naša drahá mamička,
babička a prababička
Matilda Gábrisová rod.
Krechnyáková. Zároveň
29.11.2014 si pripomíname výročie jej 95 nedožitých narodenín. Láskou spomína dcéra s
rodinou.
Dňa 21. novembra uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, prababička Mária Pecárová
rod. Šípošová. S láskou
a vďakou na ňu spomína
rodina, priatelia a známi.
Odpočívaj v pokoji.
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 29.11.2014 uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná manželka,
mamička, babička a sestra Anna Baďuríková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku.
Elfelejteni Téged sosem
lehet, Te voltál a fény,
a szeretet, Elvitted a
fényt, a meleget, Csak
egy sugarat hagytál, Az
emlékedet...! „ 2013. október 31-én, 48 éves korában örökre itt hagyott
bennünket a szeretett
édesapa, testvér és férj
Szőcs Róbert. Akik ismerték, szerették, emlékezzenek velünk e szomorú 1. évfordulón. A
szerető család
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Helenka Čajková - tri desaťročia na seneckých pódiách
Učiteľka literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec Mgr. Helena Čajková študovala na Pedagogickej fakulte v Trnave a stala sa
učiteľkou slovenčiny a dejepisu. Neskôr absolvovala dvojročné štúdium tvorivej dramatiky na Akadémii múzických umení
v Prahe. Učí, organizuje súťaže, moderuje a recituje na podujatiach škôl, mesta, katolíckej cirkvi, Matice slovenskej, zboru Radosť a ďalších organizácií. Je nositeľkou Ceny mesta a Ceny primátora mesta Senec. Na svet sa díva s optimizmom a na svoje
okolie vždy zapôsobí láskavosťou, s otvorenou a sviežou mysľou.
Ako ste sa stali Senčankou?
V roku 1983 sa uvoľnilo miesto na Základnej umeleckej škole v Senci. Predtým som
štrnásť rokov učila na Záhorí. Práca na
umeleckej škole je pre mňa krajšia ako na
základnej, slobodnejšia a máme tu tvorivé
a motivované deti, ktoré sa samy rozhodli
pre divadlo.
Kde pramení Váš vzťah k divadelnému
umeniu?
Do Senca som prišla s ockom, ktorý žiaľ
onedlho zomrel. Mal básnického ducha,
kedysi aj sám písal básne. Rozprávky
vymýšľal tak, že vidlička sa hrala s nožíkom, rozprávala sa so šálkou a skrine sa
zhovárali s kobercom. Keď všetci odišli
z domu, nebála som sa, vedela som,
že ma obklopuje živý svet a chcela som
vedieť, o čom si tie skrine a koberec debatujú. Už tam bol rozvoj fantázie. Neskôr
som stretla saleziánskeho kňaza, básnika Štefana Sandtnera. Bol mi radcom
a sprievodcom celým mojím životom,
pre duchovný aj pre bežný život, občas aj
v tom ako zarecitovať náročnejšiu pasáž
básne.
Určite ste mali v mladosti herecké ambície!
Od detstva recitujem. Už na základnej
škole som chodila na súťaže. Na Vansovej
Lomničke som bola dvakrát prvá na celoštátnom kole. Ako stredoškoláčka som
sa videla v Národnom divadle, ale potom
som sa z toho smiala. Rodičia mi vysvet-

lili, že keď chcem hrať divadlo, môžem
aj s deťmi. Tak sa aj stalo. Ako učiteľka
na základnej škole a na základnej umeleckej škole som pripravovala deti na súťaže, nacvičovala s nimi divadlo, chodím
do porôt a naďalej recitujem a moderujem.
Z čoho pramení Vaše nadšenie?
Kedysi patrilo, alebo ešte stále patrí k učiteľovi, že je „osvetár“. Bola som zvyknutá zo základnej školy, že všetko sa robilo
grátis, takže za našu školu, za ZUŠ-ku
som prirodzene moderovávala koncerty
a iné podujatia. Rovnako prirodzene sa
naskytli ďalšie príležitosti, ako som sa postupne zapojila do kultúrno-spoločenského života mesta. S radosťou som sa púšťala so ďalších výziev, bavilo a baví ma to.
Ktorých autorov máte najradšej?
Milan Rúfus je mimoriadny zjav v slovenskej literatúre, je taký duchovný, vidí viac
ako my ostatní. V detskej literatúre mám
najradšej Daniela Heviera, pretože píše
veselé príbehy, plné radosti až takej bláznivosti. Zo svetových autorov jednoznačne mám najradšej Shakespeara a z básnikov Rabíndranátha Thákura.
Senecká ZUŠ-ka Vám dáva priestor
pre sebarealizáciu?
Poviem úprimné áno, pretože vždy som
našla pochopenie pre to, čo som si vymyslela alebo sme spolu s kolegyňami
navrhli. Napríklad pár rokov po nežnej revolúcii sa mi podarilo pritiahnuť a ukotviť
v Senci krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Malá Tália, na ktorej aj
naši zverenci žnú úspechy pod vedením
mladej kolegyne Mgr.art. Zuzky Bírešovej.
V našich priestoroch organizujeme okresné súťaže aj tvorivé dielne s renomovanými odborníkmi. Pán riaditeľ podporuje
aj moje rozmanité mimoškolské aktivity.
Na koho ste najviac hrdá spomedzi bývalých žiakov?
Som hrdá na všetkých našich žiakov,
pretože sú to tvorivé a citlivé deti. Dávid
Hartl má výrazný talent. Skončil Štátne konzervatórium v Bratislave, má angažmán na Novej scéne, hosťuje v Tanečnom divadle. Jeho staršia sestra Andrea
hrá v nitrianskom divadle. Martin Krč sa
nevenuje herectvu, učí v Prahe džezovú
improvizáciu. On bol taký výmyselník aj
u nás, vedel improvizovať aj na hodinách
dramatickej výchovy. Martinka Silná, Jozef Fűlőp aj Miška Brázdilová boli úspešní
na celoštátnych súťažiach.

Čo robíte vo voľnom čase?
Hľadám texty pre deti, čítam si, doučujem slovenčinu ako bývalá slovenčinárka
a venujem sa deťom z bratovej rodiny.
Spoznala som tu v Senci Saleziánskych
spolupracovníkov. Pripojila som sa k nim,
pretože robia s mládežou. Prežívam s nimi
a s kresťanskou kultúrou krajší duchovný
život. Práca je mojím koníčkom. Najviac
ma v súčasnosti baví moderovanie.
Nemáte trému pri moderovaní?
Dlhé roky som moderovala Ferkovi Podolskému v zbore Radosť a pritom som sa
naučila, že nemusím mať papier a čítať. Atmosféra sály dáva určité signály, veľakrát
sa podľa toho riadim. Nemám už strach, aj
keď sa pomýlim, už viem, že je to ľudské a
„nezmantačím“ sa.
Aké sú Vaše ďalšie plány?
V ZUŠ-ke učí tých väčších žiakov Zuzka
Bírešová, ona robí avantgardné divadlo
a ja sa zameriavam na prácu s menšími
deťmi. Rada by som pokračovala v organizovaní kultúrneho diania v Matici
a podieľam sa na aktivitách kresťanskej
kultúry v katolíckej komunite. Nedávno
som dostala ponuku od rádia Lumen,
budem čítať texty z kresťanskej literatúry,
na čo sa veľmi teším. Stále mám aj veľa
ďalších aktivít, ktoré by som rada zvládla.
Kedysi som strašne chcela vidieť pyramídy, teraz už je dôležitejšie, aby som bola
zdravá. Som veľmi príjemne prekvapená,
že z roka na rok sa viac detí hlási k nám
na ZUŠ, že rodičia stále stoja o to, aby
ich deti získali umelecké vzdelanie. Aj ten
duchovný život sa veľmi pekne rozvíja tu
v Senci, v meste, ktoré mi prirástlo k srdcu. Ja som nakoniec spokojná, vytešujem
sa ako ten, kto si ponechal detské srdce.
VCs
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Naši školáci účinkovali v Maďarskej televízii

Tekvicová paráda v škôlke
Na jeseň sa ponúka hojnosť nespočetných druhov tekvíc
v rozmanitých farebných a tvarových variáciách, ktoré sa
môžu objaviť nielen na jedálnom lístku, ale aj ako tradičné
jesenné dekorácie. Aj do Materskej školy Alberta Molnára
Szencziho sa pomaly vkráda jeseň, pretože ani babie leto
nemôže zastaviť obmenu ročných období. Učiteľky vymýšľajú
pre deti ručné práce s jesennou tematikou ako vydlabávanie
a vyrezávanie tekvíc a tvorba jesenných dekorácií, z ktorých
naaranžovali výstavu na terase škôlky.

Ako tím ZŠ A. M. Szencziho, pod umeleckým menom Kata Pilinger, v sekcii redakcií on-line novín, sme sa zapojil do projektu
„2O14 a felsősök éve” (2014 – rok druhostupniarov) a dostali sa
do výberu deviatich družstiev z celej Karpatskej kotliny. Pripravovali sme do súťaže reportáže a rozhovory v tematickom okruhu „talent“, ktoré si záujemcovia môžu prečítať na webstránke
www.felsosujsag.hu . Úrad maďarského predsedu vlády odmenil úspešné tímy trojdňovým tematickým výletom do Budapešti
od 15. do 17. októbra, kedy sme mohli nazrieť do sveta médií,
mali sme možnosť sa navzájom spoznať a spolu komunikovať.
Po návšteve Petőfiho literárneho múzea sme stretli náhodou Lajosa Grendela, ktorý práve mieril na dejisko svojej prednášky.
Vo štvrtok sme sa zoznámili s históriou Maďarskej televízie v jej
sídle, kde sme potom prešli štúdiá, medzi nimi aj priestory, kde
nakrúcajú populárne súťaže hudobných talentov. Szandi Schultz
sa vyskúšala v úlohe televíznej reportérky, Lili Vojtek a Mónika
Németh sa zasvetene zhovárali so známymi televíznymi reportérmi. Dóri Simon sa predviedla v roli rosničky. Za kameru sa postavil Dávid Ovári a Ádám Bögi sa zaujímal o strih. Naobedovali sme
sa v Maďarskom dome a pozreli tam aj výstavu o obci Csíkszék.
Na záver sme si vypočuli prednášku zástupcu šéfredaktora on-line novín Magyar Nemzet Online o on-line žurnalistike. Večer sme
absolvovali dobrodružnú túru na Budínskom hrade, kde sme sa
zaplietli do nakrúcania amerického sci-fi filmu Lazarus. V piatok
nás čakal Csodák Palotája (Palác zázrakov) so zázrakmi fyziky
a chémie a potom sme sa už vybrali domov do Senca. Boli to tri
dni, na ktoré nikdy nezabudneme.
Redakcia Kata Pilinger

Tökparádé az oviban
Ősszel számtalan méretben és a legszebb színekben kínálják
magukat a különböző tökfajták, amelyek nemcsak az étlapon
jelenhetnek meg, hanem őszi dekorációként is felhasználhatók. A Szenczi Molnár Albert Óvodában is előkerültek az őszt
megidéző foglalatosságok, mint a tökvájás és faragás, mert
a meleg kora őszi idő sem tudja megállítani az évszakváltást.
Az ovisok munkáiból, amelyek azért némi szülői segédletet
sem nélkülöznek, kiállítást rendeztek az óvoda teraszán. VCs

Alapiskolásaink jutalomjátéka a Magyar Televízióban
Kilenc újságíró csapat került be a „2O14 a
felsősök éve” elnevezésű Kárpát-medencei programban meghirdetett online újság szerkesztői csoportjába, közülük az
egyik a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
Pilinger Kata fantázianevű csapata volt. A
tanulók interjúkat, riportokat készítettek a
„tehetség” témakörében, melyek a www.
felsosujsag.hu weboldalon láthatók-olvashatók. Munkájuk elismeréseképpen a
magyar Miniszterelnöki Hivatal meghívta
a csapatokat egy budapesti jutalomkirándulásra, melynek fő célja a média világának megismerése mellett a csapattagok
ismerkedése – kommunikációja volt. Október 15-től 17-ig tartó kirándulás során

megtekintettük a Petőfi Irodalmi Múzeum
kiállítását. A múzeumból kijövet az éppen
egyik előadására készülő Grendel Lajossal futottunk össze. A csütörtöki napot a
MTVA székházában kezdtük, ahol a magyar televízió történelmének bemutatását
követően bejártuk a stúdiókat, köztük A
virtuóz és A dal című műsorok stúdióját.
Legnagyobb élményünk a televíziózás kipróbálása volt: a Térkép c. műsor riporterének szerepébe bújhatott Schultz Szandi, Vojtek Lili és Németh Mónika pedig
szakértőkként beszélgettek a riporterekkel. Simon Dóri mint meteorológus tájékoztatott az időjárásról. A kamerát Ovári
Dávid, a vágópultot Bögi Ádám kezelte. A

televíziózás után a Magyarság Házában
ebédeltünk, megtekintettük a Láthatatlan
Csíkszék című kiállítást, majd a Magyar
Nemzet Online főszerkesztő-helyettese
tartott előadást az online újságírásról.
Este egy kincskereső kalandtúrán vettünk részt a Budai Várban, ahol véletlenül
sikerült betévednünk a Lazarus c. amerikai sci-fi forgatási helyszínére. Pénteken a Csodák Palotája következett, egy
nagyszerű fizikai-kémiai bemutatóval,
majd irány haza, Szencre. Olyan élményt
nyújtott számunkra ez a pár nap, amelyet
nem fogunk elfeljteni.
Pilinger Kata szerkesztőség
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XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho v obrazoch
Dni Alberta Molnára Szencziho majú už takmer polstoročnú tradíciu ako jesenný seriál seneckých
kultúrnych podujatí. Podujatia, ktoré sa udiali do našej uzávierky Vám priblížime v obrazoch.

A XLV. Szenczi Molnár Albert Napok képekben
A már csaknem fél évtizedes hagyománnyal rendelkező őszi szenci ünnepségsorozat a Szenczi Molnár
Albert Napok lapzártáig megtörtént eseményeit képekben nyújtjuk át olvasóinknak.
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Hittel voltam
Melengesd a lelkem
te áldott régi láng,
égi útra leltem,
és ölelt jó anyánk.
Futottak az évek …
elmúlt, elszállt a szép,
hajóm fut a révnek,
és az orkán csak tép!
Hittel voltam tele,
gyermekszívvel dúsan,
a múltam lágy szele
ezer dalt zeng búsan.
De hittem, de vágytam
értő meleg szívre,
szívemet kitártam,
esküszöm, már hidd el!

Bárdos Ágnes beszélget Parti Nagy Lajossal az
Ibusár című darabjának szenci bemutatója előtt.
Ágnes Bárdos vyspovedala Lajosa Parti Nagy
pred uvedením jeho drámy Ibusár v Senci.

Sárdöngölő - Korpás Éva és a Ritka Magyar
Folkband koncertje
Sárdöngölő - koncert Evy Korpás a Ritka
Magyar Folkband

Szent forrás volt mindig,
melynek ittam vizét,
poharam a szintig,
így adta friss ízét.
Hova jutott lelkem?
száz tövis mért tépi,
akiket szerettem
fájdalmam ők értik.
Mgr. Katona Roland

Parti Nagy Lajos: Ibusár - a Csavar Színház előadásában
Lajos Parti Nagy: Ibusár - v podaní súboru Csavar
Színház

Festépités – Paintbuilding - Szabó Krisztián
műépítész kiállításának megnyitója
Festépités – Paintbuilding – vernisáž výstavy
architekta Krisztiána Szabó

Agárdy Gábor

Neszméry Tünde

Egyén és közösség - Kerekasztal beszélgetés a
szlovákiai magyarokról. Előadók: Lampl Zsuzsanna, Korpás Árpád, Matus Mónika, Mózes Szabolcs, Szarka László, Tóth László. A beszélgetést
vezette: Gaucsík István
Jednotlivec a spoločnosť – Okrúhly stôl na tému:
Maďari žijúci na Slovensku. Účastníci diskusie:
Zsuzsanna Lampl, Árpád Korpás, Mónika Matus,
Szabolcs Mózes, László Szarka, László Tóth. Diskusiu moderoval: István Gaucsík

Cena zlata - Hra podľa filmu
Eldorádó od Gézu Bereményiho v podaní komárňanského Jókaiho divadla
Az arany ára - Piaci játék
Bereményi Géza Eldorádó
című filmje alapján a komáromi Jókai Színház előadásában.
Városunk kulturális és társadalmi szervezeteinek képviselői,a szlovákiai magyar külképviselet tisztségviselője, valamint polgármesterünk Karol Kvál és a
városi hivatal vezetője Jarmila Répássyová magkoszorúzták Szenczi Molnár
Albert szobrát.
Predstavitelia spoločenských a kultúrnych organizácií, predstaviteľ veľvyslanectva MR, primátor mesta Senec Karol Kvál a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová položili vence k soche Alberta Molnára Szencziho.
VCs
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BSK podporuje seneckú tanečníčku Dominiku Feketovú
Tanečný šport je finančne náročný, ale ani zďaleka doň
neprúdi toľko sponzorskej podpory, ako do kolektívnych
športov. BSK prostredníctvom Choreocentra Bratislava
podporuje Tanečný klub Uni-dance Club Bratislava, kde
je registrovaný aj tanečný pár Dominika Feketová a Tomáš Tanka. Príspevok BSK pomáha úspešným tanečníkom, ktorým sa splnili všetky tri najväčšie tohoročné ciele.
V marci sa stali v Banskej Bystrici majstrami SR v latinskoamerických tancoch, prebojovali sa do finále European Cup
v Litve a prekročili brány Top 50-tky, čím sa stali "hviezdičkovým" párom. Túto sezónu mali a majú veľmi nabitú
rôznymi súťažmi a sústredeniami. V októbri sa zúčastnili
Majstrovstiev sveta v Ostrave, kde skončili na 31. priečke
spomedzi 88 tanečných párov z celého sveta. Úspech si
žiada svoje, predovšetkým tvrdú prácu a neustále byť na
cestách. Dominika Feketová so svojím tanečným a zároveň aj životným partnerom Tomášom Tankom prichádzajú
do ideálneho tanečného veku, kedy je čas stúpať čoraz
vyššie. Držíme im palce!
MO

XXV. ročník Behu zdravia
Jubilejný ročník Behu zdravia
sa konal 9. októbra za krásneho
slnečného počasia. Na breh Slnečných jazier pri karavanovom
kempe prišlo 324 žiakov zo seneckých základných škôl, Gymnázia A. Bernoláka a zo základných škôl susedných obcí.
Primátor mesta Senec Ing. Karol
Kvál v krátkom príhovore pozdravil pedagógov a ich zverencov,
pretekárov Behu zdravia. Špeciálne pozdravil pôvodcu myš-

lienky a zakladateľ Behu zdravia
Vladimíra Chríbika, ktorý priviedol na jubilejné preteky zdatných
bežcov zo ZŠ Nová Dedinka.
Chlapci a dievčatá súťažili zvlášť
a boli rozdelení do 8 vekových
kategórií. V súťaži škôl sa vytvorilo nasledovné poradie:
1. miesto ZŠ J. G. Tajovského
(125 bodov)
2. miesto ZŠ Mlynská (63 bodov)
3. miesto ZŠ Nová Dedinka (45
bodov).
VCs

Jesenný ponor Slnečné jazerá Senec
V sobotu 18. októbra sa na Slnečných jazerách pri potápačskej základni Piccard Senec stretli potápači na
jesenný ponor do Slnečných jazier. Účastníkmi ponoru
boli (vrchný rad zľava): Tibor Tóth, Roman Szalai, Jaroslav Langer, Dalibor Martišovič, Tibor Šušla, David
Bednárik, (spodný rad zľava): Karol Bednárik, Dušan
Hučala. Za teploty vody 15°C, teploty vzduchu 19°C
a viditeľnosti 4 m urobili napríklad takýto pekný záber
(foto dolu).
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Minifutbal o Pohár 17. novembra

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci usporiadalo turnaj v minifutbale pre
stredoškolákov z okresu Senec. Športový areál „Slávia“ vybudovaný v 60tych rokoch minulého storočia prechádza rekonštrukciou. V prvej fáze bol na
asfaltové hádzanárske ihrisko položený umelý trávnik, na ktorom sa odohral
turnaj. V budúcnosti čiarovaním sa
stane multišportovým ihriskom. V ďalšej fáze bude zrekonštruované pôvodné umelotrávnaté minifutbalové ihrisko
a jeho oplotenie spolu s telocvičňou.
Nakoniec plánujeme rekonštruovať torzo bežeckého oválu a doskočisko.
Na turnaji sa ako hostia okrem iných
zúčastnili predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, vicežupanka
PhDr. Gabriella Németh a Mgr. Michal
Nálepka z Odboru školstva, mládeže a
športu BSK, ďalej predstavitelia mesta
Senec primátor Ing. Karol Kvál a Spoločný školský úrad v Senci zastupovala Mgr. Alžbeta Vinczeová. Patronát
nad súťažou a slávnostný výkop mala
Dr. Németh, ktorá sa veľkou mierou
zaslúžila už aj za samotné rozbehnutie
rekonštrukcie areálu tým, že sa stará,
aby zo strany BSK všetky požiadavky
školy boli bez prieťahov, promptne vybavované a to aj pri iných projektoch
(budúca nová telocvičňa, zatepľovanie
budovy,. .), do ktorých sa škola zapája
a žiada prostriedky na spolufinancovanie.
Turnaja 16. októbra sa zúčastnili 4
družstvá, ktoré sa umiestnili v tomto
poradí:
1. Spojená škola Alberta Molnára
Szencziho Senec
2. SŠ SOŠ org. zložka Bernolákovo
3. Gymnázium Antona Bernoláka Senec
4. SOŠ Kysucká ul., Senec
Ako najlepší hráč turnaja bol vyhodnotený Mark Winkler a brankár Július
Falusi, obaja z víťazného tímu.

RNDr. Jozef Radzo

ŠPORT
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Jaroslav Antalič bude v ďalšej sezóne už jazdiť na 250-ke

Po ukončenej sezóne, ktorú tento rok
strávil súťažami na Slovensku, sa môže
Jaroslav Antalič pochváliť 6. miestom na
Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky a 6. miestom v Západoslovenskom pohári. Jazdí už od piatich
rokov a motocross sa stal jeho životom.
Začínal na motorkách od 50 ccm, 65 ccm
a 85ccm. Túto sezónu sa zoznamoval so
stodvadsaťpäťkou. Síce celkovo skončil
šiesty, ale na jednotlivých súťažiach, na
ktorých sa zúčastnil, bol vždy na jednej
z prvých troch priečok. V súčasnosti prechádza na 250-tku aj preto, lebo 125ccm

a 250ccm sú spoločne hodnotené
a 250-tky majú jednoznačne väčšie šance na úspech. Už teraz trénuje, aby využil
dobré počasie a v zime bude pokračovať
kondičnou prípravou. V ďalšej sezóne mu
budeme držať palce, aby sa mu splnili plány a získal ešte lepšie umiestnenia
ako tento rok.
„Chcel by som sa poďakovať mestu Senec za dotáciu 1000 eur a Zdenkovi Černayovi za 1000 eur, ktoré venoval na môj
ďalší športový rast,“ povedal len 16-ročný
Jaroslav Antalič.
MO

Pred kvalifikačným zápasom so Španielskom o postup na EURO 2016 sa pripravovala
reprezentácia Slovenska na čele s kapitánom Martinom Škrtelom v Národnom tréningovom centre v Senci. Pri tejto príležitosti navštívil primátor mesta Senec Karol Kvál
športových funkcionárov reprezentácie a členov reprezentácie v hoteli Dolphin. Martin
Škrtel a Karol Kvál si pri káve prehodili pár slov o nastávajúcom ťažkom zápase, ktorý
ako už vieme sa skončil v Žiline futbalovým zázrakom, Slovensko sfúklo favorizované
Španielsko 2:1.
VCs

20

SENČAN november 2014

ŠPORT

Solar Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A. M. Szencziho

UTOROK

25.11.2014

o 18:00

Téma:
Cesta do stredu hmoty
Prednáša:
Dr. Ivan Mikulec

Na južnej strane Slnečných jazier od Réckej brány po južnú pláž pribudli nové lavičky,
ktoré majú slúžiť všetkým, ktorí sa tadiaľ chodia prechádzať, behať či korčuľovať. Mesto
ich neskôr ešte doplní odpadkovými košmi a stromami tam, kde to bude vhodné.

Výskumný pracovník v Inštitúte vysokých energií rakúskej akadémie vied.
Vedúci systému na filtrovanie dát experimentu CMS na veľkom hadrónovom
urýchľovači LHC.

Rekordná účasť na IV. ročníku Seneckého behu okolo Slnečných jazier
Záujem o jesenný beh okolo Slnečných jazier z roka na rok rastie.
Oproti vlaňajších 335 prihlásených športovcov na tohoročné podujatie sa zaregistrovalo 405 bežcov.
Už tradičné bežecké preteky otvoril
Karol Kvál, primátor mesta Senec,
spolu s Jurajom Gubánim, predsedom Komisie športu. Od 10:15,
kedy štartovali deti do sedem rokov, až do 13:15 prebiehal vzrušujúci kolotoč štartov, príchodov do
cieľa a odovzdávania cien v jednotlivých kategóriách. Vystupovali
pohybové a tanečné formácie ako
Zumba Reni, Capoeira, Danseria
a F Dance Elita. Juniorov, dospelých bežcov a pretekárov v nordic
walkingu pred štartom rozcvičil
Michal Kubalák. Športové podujatie malo aj charitatívny rozmer.
Od bežcov nad 18 rokov sa vyberalo symbolické štartovné 3 eurá,
inak športovci aj diváci mali možnosť dobrovoľným príspevkom
podporiť neziskové organizácie
EURO DEŤOM, Betánia a Nezábudka, medzi ktorými bol rovnakým dielom rozdelený výťažok
z podujatia. Výsledky bežeckého zápolenia sú na: http://www.
sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/1301
VCs
Betánia Senec n.o. ďakuje organizátorom tohoto podujatia
za to, že výťažok zo štartovného darovali práve v prospech
osôb s postihnutím, ktoré žijú
a pracujú v Betánii v Senci.
S vďakou použijeme tieto prostriedky na skvalitnenie ich života.
Betánia Senec
Miroslav Krupa - riaditeľ

