Všetkým mamám prajeme krásny Deň matiek a ďakujeme za lásku.

Ročník 25

máj 2015

Mesto ocenilo učiteľov seneckých škôl
Na pedagógov sú kladené vysoké nároky,
napriek tomu nie sú vždy docenení. V Senci máme učiteľské osobnosti, ktoré deti a
mládež dennodenne vedú k poznávaniu,
k uvedomovaniu si krásy a ku schopnosti
rozoznať dobro a zlo. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Vedenie mesta Senec si to uvedomuje a vysoko cení
prácu pedagógov a s radosťou ocení ich
prácu. Primátor mesta Senec Karol Kvál,
viceprimátor Dušan Badinský, prednost-

ka MsÚ Jarmila Répássyová a poslanec
MsZ Rudolf Galambos odovzdali v Hoteli
Senec plakety a pamätné listy oceneným
pedagógom 25. marca pri príležitosti
Dňa učiteľov. Oceneným popriali zdravie,
správnu motiváciu, ľudskú a kolegiálnu klímu v seneckých školách. Text a foto: VCs
Ocenení učitelia:
MŠ Fándlyho 2 – Margita Baligová
MŠ Kysucká - Milena Bilaničová
MŠ Kollárova – Marta Komarová

Súťaž vo varení guláša
23. mája (sobota) 2015
Slnečné jazerá - juh, Senec

Všetkých srdečne pozývajú: Mestský úrad v Senci, Piccard
Senec, Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Región Senec
Súťaž trvá od 09:00 do 12:00. Štartovné je dobrovoľné, cena
jednej porcie guláša je 1 euro. Výťažok z podujatia je určený
na dobročinné účely.

MŠ s VJM – Andrea Horgosiová
ZŠ Tajovského – Vlastimila Rášová
Mgr. Otília Jančulová
ZŠ s VJM – Mgr. Beatrix Hlaváčová
ZŠ Mlynská - Mgr. Viera Bajúsová
ZUŠ – Mgr. art. Ilona Takácsová
GAB – Mgr. Alena Balúchová
Spoj. škola s VJM – PaedDr. Kristína Fillerová
SOŠ – PaedDr. Oľga Hlavačková
SŠ – ŠZŠ – PaedDr. Mária Pati Nagyová
SLVS – PhDr. Ľuboslava Opralová
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Mestskí poslanci schvaľovali úvery aj dotácie
Mestské zastupiteľstvo rokovalo v
apríli v hoteli Sun na Slnečných jazerách. Primátor mesta Senec Ing.
Karol Kvál informoval poslancov o
dianí v meste za uplynulé obdobie a
následne poslanci schválili program
rokovania. Na úvod sa riešil bankový úver na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie
jestvujúcej čističky odpadových
vôd v meste Senec. Aj ďalší bod
riešil úver, tento raz išlo o formálne
schválenie špecifických podmienok
úveru na nadstavbu ZŠ na Mlynskej ulici, o ktorom sme písali už v
marcovom čísle Senčana. Poslanci
rokovali o záverečnom účte Mesta Senec za rok 2014, vyhodnotení rozpočtu Mestského kultúrneho
strediska a vyhodnotení roka a účtovnej závierky Správy cestovného

ruchu, s.r.o.MsKS skončilo v zisku a
SCR, s.r.o. v strate, ktorú spôsobilo
neočakávane nepriaznivé počasie
počas letnej sezóny 2014. Hlavný
kontrolór informoval poslancov o
vykonaných kontrolách za február a
marec 2015.
V spoločnosti Dalkia Senec, a.s. za
Mesto Senec potvrdili poslanci do
funkcie člena predstavenstva primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála.
Následne poslanci schvaľovali plat
primátora podľa zverejnenej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014.
V čase uzávierky ešte trvalo zasadnutie, preto neuvádzame informácie
z neskoršej časti rokovania. Celé
rokovanie nájdete na www.zastupitelstvo.sk alebo zápisnicu na www.
senec.sk.

Nový správca cintorína
Od 15.4.2015 spravuje mestské pohrebiská (Bratislavská ulica a Boldocká ulica), vrátane obradnej siene Domu smútku s príslušenstvom, pohrebná služba
VA-SI, spol. s r.o. s prevádzkou na Vajanského ulici 2/A, 903 01 Senec. Ľubomír
Várady je konateľom spoločnosti a odborným garantom v zmysle paragrafu 26 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Pri
prenájme obradnej miestnosti za účelom
uskutočnenia pohrebného obradu, ako
aj za prenájom chladiacich boxov, treba
kontaktovať túto pohrebnú službu z dôvodu zosúladenia pohrebných obradov a
sprístupnenia pre uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.
gKontakt na Pohrebnú službu VA-SI,
spol. s r.o.: 0911 011 020,
0904 898 269, 0903 653 930

Prvý Okrúhly stôl po komunálnych voľbách
Aj vo volebnom období 2014-2018 pokračuje tradícia okrúhlych stolov, ktoré
vytvárajú priestor občanom pre stretnutie a diskusiu s primátorom nášho mesta. Už štvrté volebné obdobie organizuje
a moderuje toto podujatie Gašpar Józan,
bývalý poslanec MsZ. Na pódiu kinosály
Mestského kultúrneho strediska bol prítomný aj nový viceprimátor Dušan Badinský, ktorého Karol Kvál, primátor mesta
Senec, predstavil občanom a zároveň sa
poďakoval bývalej viceprimátorke Helene
Nemcovej za výbornú spoluprácu počas
uplynulých troch volebných období. Gašpar Józan vyzdvihol prítomnosť poslancov MsZ, zvlášť pozdravil poslankyňu
MsZ a vicežupanku BSK Gabriellu Németh, riaditeľa Okresného úradu v Senci Martina Doboša a zástupcu riaditeľa
ORPZ v Senci Imricha Csenkeyho.
Primátor v úvodnom vystúpení povedal,
že jednou z jeho priorít bude v tomto volebnom období zveľadenie mestskej zelene. Hlavným zdrojom financií pre tento
účel má byť kompenzácia v objeme cca
350 000 eur, ktorú očakávame od NDS
za rozšírenie diaľnice v katastri mesta.
Väčší dôraz bude kladený aj na modernizovanie a výstavbu detských ihrísk a
verejných športovísk a rozširovanie kapacít mestských školských a sociálnych
zariadení.
Viceprimátor Dušan Badinský navrhuje,
aby v Senci s nárastom počtu obyvateľstva a počtu športových organizácií
mesto vytvorilo pracovnú pozíciu pre koordináciu v oblasti športu.
V súvislosti so športom primátor hovoril

o celoročnom umelom klzisku, ale aj o rokovaniach o výstavbe zimného štadióna.
Gašpar Józan spolu s primátorom predstavili poslanecký zbor, ktorý má desať
nových členov a prebrali aj personálne
obsadenie mestskej rady a komisií MsZ.
Otázky občanov sa týkali rekonštrukcie
Zariadenia opatrovateľskej služby, kde
sa práce zatiaľ nezačali kvôli námietkam
neúspešných účastníkov verejného obstarávania, hoci už klienti ZOS boli presťahovaní do náhradných priestorov. Domov dôchodcov na Hviezdoslavovej ulici
má limitovanú kapacitu, po rekonštrukcii
ZOS pribudne ďalších 20 miest.
Ďalšou témou boli otváracie hodiny
reštauračných zariadení na jazerách.
Otázka otváracích hodín je citlivá téma,

ale mesto sa bude zaoberať ich novou
úpravou, ktorá vyvážene zohľadní potreby obyvateľov mesta aj rekreantov, ktorí
k nám prichádzajú nielen za odpočinkom, ale aj za zábavou.
Témou boli aj zápchy počas rannej špičky. Situácia sa podľa slov primátora zlepší, keď sa rozšíri diaľničný výjazd, na ktorom sa už pracuje a vybuduje sa nový výjazd pri Blatnom (termín budovania NDS
presunula na začiatok roka 2016). Mesto
rokuje s BSK aj o rozšírení kruhového objazdu pri odbočke na Veľký Biel.
Debata sa dotkla aj zastúpenia poslaneckých klubov v Mestskej rade a komisiách MsZ. Voľba však prebehla v súlade
s rokovacím poriadkom MsZ a výsledky
tajnej voľby odzrkadľujú názor väčšiny
poslancov.
Občanov však viac zaujímali témy, ktoré
sa dotýkajú ich každodenného života.
Preto sa informovali napríklad aj o svojich
susedských sporoch a úpravách parkovacích plôch pri Materskej škole na Fándlyho ulici. Podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh priblížila problémy s rekonštrukciou synagógy. BSK neuspelo so žiadosťou o financovanie rekonštrukcie z Nórskych fondov, preto po vyriešení zmluvných vzťahov bude financovať projekt z
externých, prípadne z vlastných zdrojov.
Horúcou témou bola výstavba samoobslužných stojanov benzínovej pumpy pri
obchodnom dome Kaufland. Stavebný
úrad v súčasnosti nemôže zamietnuť
vydanie stavebného povolenia, pretože
na to v stavebnom zákone nemá oporu.
VCs
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Otázka
pre primátora
Ak chcete položiť
otázku primátorovi
mesta Senec
Ing. Karolovi Kválovi,
napíšte nám na
sencan@senec.sk.
Prečo vznikla na Vajanského ulici jednosmerka? Je jednosmerná aj
z križovatky s Bernolákovou ulicou?
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Pavol Frešo sľúbil byty pre mladých pedagógov
Dvadsať učiteľov pôsobiacich na
školách Bratislavského kraja si
prevzalo z rúk Pavla Freša ocenenie za svoju prácu pri príležitosti
Dňa učiteľov. Medzi ocenenými
bol aj Ing. Vlastimil Bukovinský zo
SOŠ Kysucká Senec a Jozef Bordáč zo Školského internátu Vranovská 2 v Bratislave. „Ak chcete
slušne poďakovať za všetky tie
desiatky rokov práce, tak najlepšie poďakovanie je, že zlepšíte
podmienky štúdia a učiteľom. Pripomeniem aj praktické dopady,

ktoré sme urobili. Zvýšili sme rozpočet o 1,2 mil. eur na školstvo
a dokončujeme ďalších 10 bytov
pre učiteľské rodiny. V tomto trende, ktorý sme sa zaviazali, budeme pokračovať,“ povedal župan
Pavol Frešo. Bratislavský kraj má
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl a školských zariadení. Študuje na nich
18 417 žiakov a pracuje 2849 pedagogických a nepedagogických
zamestnancov.
Zdroj: BSK

Iba časť Vajanského ulice je zjednosmernená, od Mäsiarskej ulice po Tajovského. Jednosmerku mesto realizovalo vzhľadom na požiadavku obyvateľov tejto ulice,
ktorí sa sťažovali na kolízne situácie, ktoré tu vznikajú
vzhľadom na rýchlu jazdu áut a úzku vozovku. Ak sa
stretli dve autá, jedno z nich niekedy muselo vyjsť na
chodník, aby sa zmestili. Z listu obyvateľa Vajanského
ulice citujem: „Mne osobne už poškodili 2 vozidlá a v
tomto zimnom období len tŕpnem, kedy vznikne ďalšia
poistná udalosť.“ Upozorňujem však, že jednosmerka
začína až pri Mäsiarskej ulici, preto na rovnocennú križovatku s Bernolákovou vchádzajú vozidlá zo všetkých
strán! Celá situácia bola prejednaná a schválená dopravným inžinierom.

Bezpečný ženský dom má fungovať
od septembra
Bratislavská župa sa dlhodobo
venuje problematike pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Vytvoril sociálne
programy a pripravuje zriadenie
Bezpečného ženského domu,
ktorý bude slúžiť vyslovene tejto
cieľovej skupine. „Je to problematika, ktorej sa stále venuje
malý priestor. Každá piata žena
už bola obeťou násilia a to je
iba vrchol ľadovca, o ktorých
prípadoch vieme. Bratislavská
župa vyhlásila nulovú toleranciu
násilia páchaného na ženách a
deťoch. Na území bratislavskej
župy síce existujú občianske
združenia, ktoré poskytujú pomoc rôznym cieľovým skupinám, ale vyslovene na túto cieľovú skupinu sa nešpecializuje
ani jedno združenie,“ priblížila
vicežupanka Gabriella Németh
potrebu vzniku Bezpečného
ženského domu na odbornej
konferencii s názvom „Bezpečné ženské domy, ich poslanie a
prax“. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zho-

toviteľa. Bezpečný ženský dom
by mal fungovať a poskytovať
komplexné služby od septembra, kapacita zariadenia bude 6
rodinných miest alebo 10 miest
pre ženy. Náklady na zriadenie
a rekonštrukciu domu predstavujú cca 230-tisíc eur. Kraj na to
bude čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu SR.
Pre obete domáceho násilia
bola zriadená Národná linka pre
ženy zažívajúce násilie: 0800
212 212
Zdroj: BSK
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Chválime - jarné upratovanie po celom meste
Mohli by sme parafrázovať J.F. Kennedyho: nepýtaj sa, čo pre teba môže spraviť
tvoje mesto, pýtaj sa, čo ty urobíš pre
svoje mesto. Lebo mesto si aj TY!
V duchu tohto hesla sa v čase zvyčajného jarného upratovania pustili do práce
Senčania z rôznych lokalít a nepoupratovali len vlastné byty, domy, pivnice
či záhrady, ale zašli aj za ich hranice.

Na Svätom Martine vedia, že platí trochu
upravené porekadlo „Pomôž si človeče,
aj mesto ti pomôže“. Každý rok napríklad
upratujú alebo zveľaďujú detské ihrisko
a mesto im rado vychádza v ústrety, dodá
materiál a odvezie odpad.

Karháme
• Nová značka „prechod pre chodcov“
na Sokolskej ulici pred obchodným
centrom bola tento mesiac dvakrát
vylomená a mesto ju muselo opäť dať
osadiť.
• Na piatom jazere neznámi páchatelia naliali do mestských kvetináčov betón. Mesto zvažuje podanie trestného
oznámenia na neznámeho páchateľa.
A podľa niektorých indícií páchateľ úplne neznámy nie je.
• Na Farskom námestí neznámi vandali rozkopali zavlažovacie trysky, ktoré musí mesto opäť dať opraviť.
• Jarné upratovanie prinieslo aj veľa
dobrého, vyčistili sme si mesto. Niektorí však akoby nedbali na to, že vyčistiť neznamená len zbaviť sa odpadu zo
svojho pozemku, ale zbaviť sa ho tak,
aby nešpatil ani iný pozemok. Kým jedni disciplinovane oddeľujú konáre určené na drvenie od iného odpadu, iní
vytvárajú čierne skládky aj mimo jarného upratovania a vyhodia pred svoj
panelák napríklad starý nábytok. Veď
to niekto odprace. A potom sa divíme,
že platíme viac za smeti...

Obyvatelia Svätého Martina už tradične organizujú brigády nielen na zbieranie smetí, ale napríklad aj na úpravu ich
detského ihriska. Nezostávajú len pri
požiadavkách na mesto, ale sami si vyhrnú rukávy a pustia sa do práce. Mesto
im veľmi rado vyhovie, zabezpečí rukavice, náradie, odvoz odpadu alebo aj nové
prvky na ihrisko. Vie, že budú v dobrých
rukách. Ako nám napísali zo Svätého
Martina: „Zdenek Černay pomohol ťažkou technikou. Osadilo sa nové pletivo,
obnovil protipovodňový jarok a vysadili
stromčeky. Tiež sme vyzbierali 420 kg
odpadu, ktorý nám mesto Senec vyviezlo.“ Brigádovali: J. Škorvaga, P. Škorvaga, M. Ligda, M. Banyai, M. Lehotský,
Z. Kobelová, M. Kobela, M. Kobela ml.,
J. Čepelová, I. Čepel a G. Targošová.
Tento rok sa pustili do práce aj obyvatelia Považskej ulice 8, 10 a 12. Spoločentvo Považan si vyčistili pivnice a okolie.
V obnove zelene sa ešte chystajú pokračovať v spolupráci s Odborom verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta Senec.
Občianske združenie Moje mesto sa
tiež pustilo do práce a zorganizovalo dve
brigády. Na tej prvej likvidovali čiernu
skládku nad starou tehelňou, pri ktorej
pomáhali aj šikovné deti, ktorým záleží
na ich okolí (na fotografii v strede).
Druhú brigádu zorganizovali spolu s obyvateľmi sídliska Za Štiftom, kde vysádzali
nové stromčeky a okopali existujúce kríky. Nezabudli aj pohnojiť a okopať výsadbu pri jazierku Kövécstó, ktorej sa venovali minulý rok.
Chválime všetkých, ktorí sa pustili
do zveľaďovania nášho mesta. Aj tých,
ktorých sme nespomenuli.
MO

Spoločenstvo Považan sa pustilo do práce a poupratovalo na Považskej.
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Slnečné jazerá sa chystajú na letnú sezónu
Rozhovor s riaditeľom Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o., Ing. Róbertom Podolským.
• Ako hodnotíte letnú sezónu 2014?
Minuloročnú sezónu ovplyvnilo zlé počasie. Poveternostné podmienky spôsobili,
že SCR skončila v strate okolo 90 000 eur.
Počas letnej sezóny 2014 sme vyberali
vstupné len 25 dní zo 60. Tak ako bolo
v roku 2013 mimoriadne dobré počasie
a tým pádom aj výborná sezóna, tak
bolo, žiaľ, v minulom roku zlé počasie. Museli sme urobiť opatrenia či už
znížením počtu zamestnancov alebo
nákladov na výstavbu alebo rekonštrukciu niektorých zariadení. Za ostatných
6 rokov sme však spravili veľa práce
v rámci rekonštrukcií, takže by návštevníci
Slnečných jazier nemali pocítiť šetrenie.
• Budete napriek strate niečo v areáli Slnečných jazier meniť?
Obnovíme sprchovacie zariadenia na severnej strane – dve pri detských ihriskách
a jedno pri veľkom tobogane. Nainštalujeme nové sprchy a kompletne vydláždime
ich okolie. Pri veľkom tobogane by sme
tiež chceli vybudovať detské ihrisko v spolupráci s podnikateľmi. Hľadáme tiež spôsob, ako financovať doplnenie ihrísk ďalšími vonkajšími cvičebnými zariadeniami
pre dospelých. Významnou novinkou je,
že do polovice mája by mala byť obnovená cyklotrasa medzi Sencom, Viničným
a Pezinkom - v spolupráci s týmito obcami. Táto cyklotrasa existuje, je vyznačená
na mapách, musíme však obnoviť značenie, ktoré pôjde už z centra mesta Senec.
• Chystáte na leto aj kultúrny program?
Novinkou budú takzvané Hudobné prázdniny. V sobotu budú na malom pódiu
na južnej strane pri Lobsteri hrať kapely
pre mladých, prípadne jazzové kapely.
Pri výbere kapiel spolupracujeme s výborným slovenským bubeníkom Martinom
Valihorom. Každú nedeľu zasa vystúpi
folklórna hudba – v júli Senčanka a v auguste Šarfianka. Už v máji bude však na
na Slnečných jazerách bohatý program:
Deň detí,Senecká korčuľa, Šíp Piccardu,
súťaž Dobrovoľného hasičského zboru
a ďalšie. Slnečné jazerá budú aj tento rok
v živej panoráme na STV.
Správa cestovného ruchu
začne predaj permanentných
vstupeniek 4. mája v Turistickom informačnom centre
(Turecký dom - Múzeum)
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8. do 16.
hod., od 1. júna od 8. do 18.
hod. a v sobotu od 9. do 13.
hod. Predaj bude zabezpe-

• Pracujete na prípravách Seneckého leta?
Áno, už pracujeme. Senecké leto má veľký ohlas na Slovensku, mnoho firiem sa tu
chce prezentovať. Hlási sa nám niekoľko
stoviek podnikateľov, ktorých motivuje vysoká návštevnosť tohto tradičného veľkolepého seneckého podujatia. Až do letnej

čený od 1. júla aj na hlavných
recepciách Slnečných jazier.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 8 eur
Senčania – deti od 6-15 r.,
dôchodcovia, ZŤP 4 eurá
Nesenčania 16 eur
Celosezónna s automobilom
26 eur

sezóny budú počas víkendov otvorené
toalety. Radi by sme ich nechali otvorené
celý týždeň, problémom je však vandalizmus. Vandali nám ničia zariadenie toaliet.
Rád by som požiadal občanov, aby využili číslo 159 – číslo Mestskej polície, ak
by videli vandalov poškodzovať majetok
na Slnečných jazerách a pomohli nám
udržať poriadok a bezpečnosť. Dá sa zavolať aj anonymne.
• Na čom pracujete v týchto dňoch?
Momentálne upravujeme zeleň, začína
sa kosiť, pracujeme na rekonštrukcii lavičiek, na ich obnove a maľovaní. Pribudli lavičky a koše – po celej trase si teda
môžu návštevníci oddýchnuť. Kemp bude
na juhu oplotený spôsobom, ktorý sa
nám osvedčil minulý rok – je bezpečnejší
pre deti, a tiež pomáha v prevencii krádeží. Počas letnej sezóny bude opäť uzatvorený areál Slnečných jazier pre motorové
vozidlá. Všetkých, ktorí prídu autami, prosíme, aby použili záchytné parkoviská.
Do areálu sa dostanú len tí, ktorí majú
špeciálne povolenie SCR alebo ubytovaní hostia. V areáli sa v lete pohybuje
veľa peších, cyklistov a korčuliarov, ktorých by motorové vozidlá ohrozovali. MO

Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s automobilom 15 eur (zásobovanie)
Týždenná – dosp. 8 eur
Týždenná – deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Denná vstupenka:
Dosp. (8. - 16. hod.) 2 eur
Deti od 6-15 r., dôchodcovia,
ZŤP (8. - 16. hod.) 1,50 eura

Jednotné vstupné (16. - 18.
hod.) 1 euro
Permanentky budú zabezpečené
proti
falšovaniu
špeciálnym
vodoznakom.
Upozorňujeme
návštevníkov, že falšovanie je trestné.
V prípade odhalenia takýchto
permanentiek budeme ihneď
kontaktovať políciu.
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Pozýva žiakov od 5 rokov do 18 rokov na prijímačky
do výtvarného odboru našej školy. Uskutočnia sa dňa
5. mája od 14:30 do 18:30 v priestoroch nášho ateliéru
na Vodnej ulici 20, smerom na futbalový štadión.

V sále Mestského úradu v Senci visí pre oči verejnosti obraz
vo veľkosti 160x90 cm - zapožičaný od Petra Sedalu. Olejomaľba
na plátne zachytáva život na námestí Senca v rokoch okolo 1900 s trhovou atmosférou. Ranná impéria Senca - ľudia sa ponáhľajú na trh,
v pozadí je trh s dobytkom. Na tomto obraze uvidíte dominanty Senca tak, ako ich už nikdy nemožno vidieť. Návštevníci Mestského úradu ho už môžu vidieť naživo v sobášnej sieni a do vašich domácností sa môže dostať v pripravovanej knihe Petra Sedalu - „Senec putovanie v čase“ v avizovanom termíne máj 2016. Martina Jančovičová

Absolútny víťaz Matej Bujňák zo Senca

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZUŠ NA ROK 2015/2016
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20 oznamuje, že prijímacie skúšky
do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch
28. 5. 2015 a 29. 5. 2015
od 14:00 do 18:00 hodiny v budove školy
Hudobný odbor – vyučuje sa spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hra na bicie nástroje.
Literárno-dramatický odbor – LDO – na vyučovaní
si deti pripravujú krátke príbehy zo života, divadelné
predstavenia, recitujú básne a prózu, tvoria básne
a poviedky.

V utorok 31.3.2015 sa v Považskej
Bystrici konala 8. súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR
a ČR v hre na keyboard. V rôznych
kategóriách sa súťaže zúčastnilo
vyše 80 súťažiacich z Čiech a Slovenska. Našu ZUŠ reprezentovali
žiaci, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach. Súťaž mala päť kategórií podľa veku, pričom z troch
z nich sme mali absolútneho víťaza, ktorý hral na koncerte víťazov.
V 1. kategórii to bol Matej Bujňák,
v 2. kategórii Viktor Blaščák a v 4.
kategórii Jakub Kolembus, pričom
tretiu kategóriu vyhrali súťažiaci
z Čiech a piatu z Popradu. Z piatich absolútnych víťazov bol náš
žiak Matej Bujňák (ped. F. Döme
st.) vzhľadom k veku a náročnosti
súťažného repertoáru porotou vyhodnotený za laureáta celej súťaže

a získal ako jediný prémiu 100 eur.
Tieto výsledky sú najlepšie v histórii
našej školy a veľmi sa z nich tešíme.
Ďalší žiaci pedagógov Mgr. F. Dömeho a F. Dömeho st. sa umiestnili
takto:
Matej Bujňák - absolútny víťaz 1.
kategórie, laureát súťaže
Alexandra Tuššová - zlaté pásmo 1.
kategórie
Viktor Blaščák - absolútny víťaz 2.
kategórie
Tomáš Bottlík - zlaté pásmo 2. kat.
Tereza Pienčáková - strieborné
pásmo 2. kategórie
Dáša Andrášiková - zlaté pásmo 3.A
kategórie
Daniel Švasta - Jakub Kolembus zlaté pásmo v 3. kat. komorná hra
Jakub Kolembus - absolútny víťaz
4. kat. a diplom za autorskú skladbu
v 4. kategórii.
MM

Výtvarný odbor – vyučujú sa základné techniky:
kresba, maľba, modelovanie a grafika, z iných techník maľba na hodváb, na sklo a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom na textil, odlievanie
reliéfov, líhané sklo a iné. Do výtvarného odboru
prijímame deti až po skončení 1.ročníka ZŠ.
Tanečný odbor – cieľom vyučovacieho procesu je
všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance. Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.
Mgr.art.Gabriel Škriečka
riaditeľ školy
Speváci zožali úspech na Vokálnej jari
20. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar 2015 v Kysuckom Novom Meste sa zúčastnili žiaci ZUŠ z triedy p. Evy Casanovej. Simon Molnár sa v 2. kategórii
umiestnil v zlatom pásme a Karolína Krigovská v 4. kategórii v striebornom pásme. Tejto celoslovenskej súťaže sa zúčastnila aj žiačka Helenka Zsilinszká.“ MM
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Free Boys – nový muzikál SZUŠ Renáty Madarászovej
Súkromná základná umelecká škola Renáty Madarászovej je známa aj tým, že
v jej umeleckých dielňach sa rodia pôvodné muzikály, ktorými sa úspešne prezentuje nielen v Senci, ale aj po celom Slovensku. Teenagerský muzikál Free Boys
je najnovším prírastkom do rodiny pôvodných muzikálov: Ako to bolo s Mikulášom,
Tri prasiatka, Smiechulienka, Išlo vajce na
vandrovku, ktorými oslovujú detské publikum od tých najmenších až po stredoškolskú mládež. Premiéru teenagerského
muzikálu Free Boys odohrali žiaci SZUŠ R.
Madarászovej 25. marca v MsKS. Na scéne sa odvíjal dynamický dej, ktorý sa točí
okolo súčasných problémov detí, o škole,
vzťahoch, prvých láskach a prvých sklamaniach. Od stredy do piatka videli nový
muzikál stovky žiakov seneckých škôl.
V učiteľskom zbore sú nadaní ľudia, ktorí
pokryjú všetky umelecké profesie potrebné pre tvorbu v komplexnom žánri, akým

je muzikál. Pod taktovkou riaditeľky školy
R. Rovňákovej vytvoril scenárista, dramaturg, textár a režisér muzikálu Free Boys
Milan Manko spolu s ďalšími členmi autorského kolektívu svieži, súčasný a zároveň
výpravný muzikál, ktorý má po seneckej
premiére všetky predpoklady pre úspešné
uvedenie po celom Slovensku.
• Kde sa vzal nápad pre muzikál Free Boys?
Milan Manko: Inšpirovali sme sa muzikálom Boyband. Vznikol tak príbeh o chlapcoch, ktorí si založia tanečnú skupinu.
Naši herci ešte doplnili scenár vlastnými
„hláškami“ a tak sa vykryštalizovala jeho
konečná podoba.
• Ako dlho ste skúšali?
Renáta Rovňáková: Deti dostali scenár
minulý školský rok. Nasledovali čítacie
skúšky, priestorové skúšky, pridali sme
choreografiu a potom od Vianoc sa skúšalo čoraz intenzívnejšie aj po sobotách
a nedeliach. Dokrútky, ktoré sa premietajú

v rámci predstavenia sme natáčali v Senci
v exteriéri a v TV Markíza. Na muzikáli sme
pracovali vyše roka.
• Rodia sa u Vás náročné projekty. Máte
všetko, čo je potrebné na ich tvorbu?
Renáta Rovňáková: Náš hudobno-dramatický odbor si vyžaduje veľmi rozmanité
technické aj priestorové vybavenie. Deti sa
povinne učia hrať na hudobnom nástroji,
majú tanečnú prax aj herectvo. Našťastie
sme takmer vo všetkom sebestační. Píšeme scenáre, skladáme hudbu a vlastné
texty, šijeme kostýmy, máme nahrávacie
štúdio, osvetľovaciu a ozvučovaciu techniku, aj vlastné priestory. Ak by som mala
vysloviť nejaké skutočne veľké prianie,
tak to je vlastná divadelná scéna, kde sa
zmestia naše muzikály.
• Aký bude ďalší osud Free Boys?
Renáta Rovňáková: V septembri plánujeme druhú premiéru a koncertný zájazd
po Slovensku.
VCs

Sedem Kristových posledných slov
Na Kvetnú nedeľu prišli Senčania do kinosály MsKS na hudobno-dramatické oratórium s názvom „Sedem Kristových
posledných slov“. Podujatie zorganizovala Farnosť Senec
a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom symbolistického divadla Marekom Mokošom a s podporou mesta
Senec. „Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci
uskutočnili podujatia „Sedem posledných slov“ a scénická
„Krížová cesta“, vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými
slovami na kríži,“ uvádzajú oratoriáni a píšu, že „nosným pilierom predstavenia sú biblické texty, ktoré približujú Ježišove posledné výroky („slová“) na kríži.“ Meditácia pochádza
z pera otca Juraja Vitteka, moderátora Komunity Oratória
svätého Filipa Neriho, ktorú umelecky predniesol svojím
krásnym hlasom Štefan Bučko. „Ježišovo živé a účinné slovo zaznieva v srdci veriaceho kresťana a stáva sa umením,
kultúrou, zhmotňuje sa v umeleckom prednese, v hudobnom
a dramatickom umení,“ píše sa na stránke oratoriani.sk. MO

15:00 – 18:00 Nám.1.mája, Lichnerova ul.,Senec
účinkujúci:
žiaci zo škol. klubu pri ZŠ J.G.Tajovského

od p.vychovávateliek p.Prokešovej, p.Hricišinovej, p.Palkovej, p. Kopeckej

škôlkari z MŠ Košická

organizátor:

pod vedením p. Heringešovej

MC Senecké slniečko

škôlkari z MŠ Kollárova

programom sprevádza:

pod vedením p. Komárovej

Dagmar Sanitrová

gymnastická skupina z Novej Dedinky

sprievodný program:

pod vedením p. Rusinákovej

míľová prechádzka
súťažné stanovištia
maľovanie na tvár
tvorivé dielne
jazda na poníkoch
ukážky Prvej pomoci
tombola

škôlkari z MŠ Fándlyho
škôlkari z MŠ Hurbanova Ves
tanečný krúžok z MŠ a ZŠ Tureň
detičky z Tancuľkova
F Dance Center Bratislava
sledovanie Slnka ďalekohľadmi Hvezdárne Solar, líčenie od Mary Kay
skupina Just We
sponzori:
Kaderníctvo H. Matúšová
Miri Agardi
salón Fresh
Space Mania – hravá kaviarnička
Little baby

Aj tento rok sa v Senci vďaka
mamičkám dobrovoľníčkam
uskutoční už po piatykrát
najväčšia oslava Dňa matiek
- Míľa pre mamu. Podujatie
organizuje Materské centrum

Senecké slniečko pod záštitou
Únie materských centier. Príďte s rodinkami príjemne stráviť
sobotné májové popoludnie a
osláviť Deň matiek formou prechádzky symbolickej míle.
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SOLAR Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM A.M. Szenciho
6.5.2015 o 18:00
Téma: Migrácie a rezonancie
v planetárnych sústavách
Prednáša:
RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

Absolvent Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecký
pracovník Slovenskej akadémie
vied. Venuje sa fyzike kozmického
prachu, rozptylu žiarenia
v atmosfére Zeme a modelovaniu
rozloženia oblohových jasov.

Radka Bírová – všestranne nadaná siedmačka
V rozhovoroch vždy predstavujeme ľudí, ktorí
sú výnimoční. Chceme sa pozrieť aj do sveta
školskej mládeže, kde deti v tínedžerských
komunitách riešia vzťahy a plnia si povinnosti,
ktoré im ukladajú „dospeláci“. Všetky deti nesú
v sebe prísľub toho, že budú v dospelosti výnimočné, niektoré robia pre to už dnes veľa.
Radka Bírová, žiačka siedmej triedy ZŠ Tajovského patrí medzi tých, ktorí nemajú problém
s časom, dokážu doň vtesnať matematiku,
tanec, hru na klavíri aj voľný čas. Je všestranná renesančná osobnosť a do čoho sa pustí,
v tom je úspešná.
• Si veľmi dobrá v matematike, čím ťa zaujala
práve táto náročná disciplína?
K matematike ma doviedla mamina. Začalo to
úspechom v súťaži Matematický klokan ešte
v druhom ročníku. Začalo sa mi dariť a v piatom
ročníku som sa dostala do matematickej triedy, kde ma triedna učiteľka Mária Morvayová
pripravovala na súťaže. Odporučila nám riešiť
korešpondenčný seminár z matematiky „Pikomat“, ktorý mi pomohol aj k ďalším súťažiam,
akou je napríklad Matematická olympiáda
a Pytagoriáda. Ako šiestačke sa mi podarilo
dostať sa do celoštátneho kola Pytagoriády,
kde som bola úspešnou riešiteľkou.

• Práca rodičov súvisí
s prírodnými vedami?
Obidvaja vyštudovali
matfyz (Matematicko-fyzikálna fakulta UK).
Aj oni mi pomáhajú,
keď sa pripravujem
na súťaže.
• Čomu sa venuješ?
Riešila som úspešne
geografickú aj biologickú olympiádu. V projektovej časti sa mi
celkom darilo, ale v matematike som lepšia.
Chodím na klavír do ZUŠ Senec. So spolužiačkou a kamarátkou Dominikou Kollárovou
hrávame štvorrúčky. Darí sa nám na súťažiach.
Vystupovali sme aj v krásnej synagóge v Győri.
Okrem toho rada tancujem. Chodím na tanečnú do Súkromnej ZUŠ Renáty Madarászovej.
Tancujeme na koncertoch, súťažiach aj v muzikáloch. V roku 2012 sme ako kolektív v kategórii show dance vyhrali World Dance Masters
v Poreči v Chorvátsku. Vo voľnom čase veľmi
rada lyžujem.
• Máš čas na kamarátky?
Mám. Sú dni, keď som celý deň s kamarátkami.
Nájdem si čas na všetko, čo potrebujem. VCs

Apríl v Mestskej knižnici v Senci

Gymnazisti pripravili narodeninový kalendár

• 8. apríla prijali pozvanie tri dámy, ktoré sa venujú písaniu spoločenských románov. Ružena
Scherhauferová pricestovala zo Serede, Lena
Riečanská z Bratislavy
a Andrea Novosedlíková
z Hlohovca. Čitateľky si obľúbili diela týchto autoriek, o čom
svedčí aj ich požičiavanosť.
• Nie kráľ, ale kráľovná
vzišla spomedzi piatakov
a šiestakov, ktorí 15. apríla bojovali o titul „Kráľ čitateľov“. Súťaž prebiehala
pod taktovkou knihovníčky Jarmily Majovej. Porota sa rozhodla, že udelí
dve tretie miesta, a to
Jane Šalkovičovej (ZŠ Blatné) a Júlii Remenárovej (ZŠ Mlynská).
Druhú priečku obsadil Adam Bujna (ŠpMNDaG Bratislava). Kráľovnou čitateľov sa stala Katka Glončáková (ZŠ Kráľová pri Senci).
• Spacák, karimatka a papučky, tieto veci boli povinnou výbavou žiakov 2. až 4. ročníka, ktorí prišli 27. marca
do mestskej knižnice,
aby prežili Noc s Andersenom. Noc bez rodičov
medzi knižnými regálmi a
stretnutie detí s mestskými policajtmi bolo nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Projekt Comenius, ktorý realizovalo Gymnázium Antona Bernoláka v Senci, bol motívom stretnutia seneckých a rakúskych
študentov na slávnostnej prezentácii narodeninového kalendára - výsledného produktu projektovej činnosti. Študenti vystavili kalendár v Labyrinte Mestského kultúrneho strediska a spolu
so študentami Amerlinggymnasia z Viedne tak odprezentovali
celý projekt, ktorý priniesol nielen spoznávanie oboch kultúr, ale
aj nové priateľstvá a zážitky.
MO
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Pozdrav od nórskych fjordov

Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci pokračuje v tradícii projektovej činnosti.
Teraz sme sa však rozhodli prekročiť hranice Európskej únie. V rámci Štipendijného programu EHP Slovensko sme vypracovali projekt s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov. Tento projekt je
financovaný z grantov EHP a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Náš projekt začal v januári 2015, bude trvať do februára 2016 a je určený žiakom
tretieho ročníka SOŠ Senec študijného

odboru škola podnikania. Na základe bilaterálnej spolupráce medzi našou Strednou odbornou školou v Senci a Åsane videregående skole v Bergene v Nórsku sme
sa zamerali na plánovanie a manažovanie
v cestovnom ruchu založenom na regionálnych možnostiach vo dvoch partnerských krajinách - v Nórsku a na Slovensku
využívajúc rôzne marketingové nástroje.
Naplánované sú dve sedemdňové mobility našich žiakov a pedagógov do Nórska
a dve sedemdňové mobility nórskych žia-

„Zmeň svoj život – aj my môžeme byť medzi
najlepšími“
Súkromné liečebno – výchovné sanatórium na Diaľničnej
ulici v Senci, ktoré v tomto
roku oslavuje 10. výročie
svojho fungovania, začiatkom
roka rozbehlo projekt pod názvom „Zmeň svoj život – aj my
môžeme byť medzi najlepšími“. Projekt je súčasťou aktivít, ktoré napomáhajú našim
zverencom v zdravom vývoji,
s cieľom zaradiť sa úspešne
do spoločnosti. Obohatili sme
športové aktivity o nové športové potreby, zaviedli preventívny program v oblasti selektívnej prevencie závislostí
a skvalitnili aktivity zamerané
na sebavyjadrenie, s využitím prvkov arteterapie (o.i.
výsledkom je i skrášľovanie
oplotenia zariadenia). Príslušné aktivity podporila ČSOB
nadácia. Cieľom daného pro-

jektu je taktiež umožniť našim
chlapcom verejnú prezentácie prác, aktivít, čím máme tak
možnosť čiastočne odbúrať
i predsudky verejnosti a zabraňovať izolovanosti chlapcov. Vďaka dobrovoľníckej zapojiteľnosti úspešných ľudí zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny, majú chlapci,
(ktorí okrem iného majú veľmi
nízke sebavedomie...) možnosť kontaktu (zažiť si tak neodmietavý postoj spoločnosti
a motiváciu k zmene), pozitívnych vzorov a motivácie prehodnocovať svoje správanie,
ktoré im ovplyvní pôsobenie
do budúcnosti (a taktiež zníži riziko negatívnych javov
v spoločnosti). Trvanie daného projektu je od decembra
2014 do mája 2015. Ďakujeme za podporu. Zdroj: SLVS

kov a ich pedagógov na Slovensko. Žiaci
budú spoločne pracovať na zadaniach
z oblasti marketingu a anglického jazyka.
Na hodinách cvičnej firmy na SOŠ Senec
naši žiaci v spolupráci s nórskymi žiakmi
vytvoria katalógy na rozšírenie portfólia
svojej cestovnej kancelárie.
V čase od 22. marca do 29. marca 2015
sa prví šiesti žiaci so štyrmi pedagógmi
z SOŠ Senec zúčastnili mobility v Bergene a v okolí. Z tejto návštevy si priniesli
okrem krásnych zážitkov mnoho materiálu, s ktorým budú pracovať na hodinách
cvičnej firmy, marketingu a anglického jazyka. Naši žiaci budú zároveň priebežne
komunikovať so žiakmi z partnerskej školy
v Bergene prostredníctvom internetu, čím
si budú neustále precvičovať a rozšírovať
svoje komunikačné zručnosti v anglickom
jazyku.
Ďalšie stretnutie so žiakmi a pedagógmi z nórskej partnerskej školy sa konalo
v termíne od 12. apríla do 19. apríla 2015,
ktorých sme privítali tentokrát u nás,
na SOŠ v Senci.
PaedDr. Oľga Hlavačková

Rodičia detí z MŠ Košickej zveľaďovali školský dvor

Hneď ako to počasie umožnilo, zorganizovala Materská škola
na Košickej ulici spoločnú brigádu rodičov a zamestnancov, na
ktorej sme upravili vzhľad školského dvora a pripravili terén na zrevitalizovanie trávnatých plôch. Brigády sa zúčastnilo 40 dospelých.
Všetkým ďakujem za to, že obetovali svoj voľný čas a energiu. Posunuli sme sa do poslednej fázy veľkej premeny našej materskej
školy. Veríme, že čoskoro budeme môcť využívať náš krásny školský dvor plný nových atrakcií pre deti.
Sidónia Dolezsálová, riaditeľka
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KINO - KINOHITY

KULTÚRNE PODUJATIA

KNIŽNICA
2 náučné besedy pre žiakov
1. stupňa ZŠ s paleontológom
Dušanom Valentom
o dinosauroch
14.5. štvrtok o 10:00 a 11:00

hudobná komédia

LADÍME 2
15.5.- 17.5.

ŽIVOT JE
ŽIVOT

Pásmo ľúbostnej poézie
v Dome seniorov

MÁJ – MESIAC LÁSKY
6.5. streda o 10:00

LABYRINT

23.5. a 24.5.
výstava

SPOLOK VÝTVARNÍKOV
CSÓK ISTVÁN MŰVÉSZKÖR
KŐSZEG
(MAĎARSKÁ REPUBLIKA)

vernisáž 6.5. streda 18:00

výstava trvá od 6.5 do 26.5 2015

29. mája 2015
štartujeme letnú filmovú sezónu
v amfiteátri.

KINOSÁLA
slávnostný program detí maďarskej škôlky a maďarských škôl

Anyák napja – a magyar óvodások és iskolások ünnepi
műsora

MULTIKULTÚRNY DEŇ
Očami naši/cudzinca
7.5. štvrtok 17:00

Výstava diel, ochutnávka ne/tradičných jedál,
hudby, tanečných vystúpení. LATINO PÁRTY
s Niurkou Pito Alvello (Kuba) – tanec
a Janelys Fernández Díaz (Kuba) – spev.
Projekt je financovaný Európskou úniou
Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na roky 2007-2013
„Solidarita pri riadení migračných tokov“.

3.5. nedeľa o 15:00
koncert zboru Radosť

10.5. nedeľa o 15:00

13.5. streda o 17:00 a o 19:00
16.5. sobota o 13:00 a o 15:00

SENECKÁ DÚHA
28.5. - 30.5.

Noc literatúry sa v Senci uskutoční už
po druhýkrát. Je to celoeurópske podujatie,
do ktorého sa už tradične zapájajú takmer
všetky krajiny Európskej únie. Číta sa
v Prahe – tam to celé vymysleli, v Londýne,
Paríži, Bruseli, Amsterdame, Kyjeve, Ľvove,
Plovdive, Bratislave, Lisabone... V jednu noc
sa tak vďaka literatúre stretnú myšlienky
aj kroky státisícov obyvateľov európskych
miest, symbolicky v predvečer jedného
z najväčších knižných veľtrhov v Prahe. Tento
rok v znamení spájania! Na piatich miestach
nášho mesta, budú na Vás – milovníkov
literatúry, histórie, architektúry, divadla
či hudby – čakať piati hostia, ktorí Vám prečítajú niečo zo súčasnej európskej literárnej
tvorby. Určite nevynechajte ani jednu zastávku. Na každej z nich totiž dostanete pečiatku
na oficiálny bulletin Noci literatúry, ktorý
nájdete na každom stanovisku. Bulletin
s pečiatkami odovzdáte na poslednej zastávke a ak tam bude všetkých 5 pečiatok, automaticky získavate zľavový kupón na nákup
kníh v seneckom kníhkupectve Panta Rhei.
A nielen to, na záver Noci literatúry bude
losovanie o vecné ceny. Losovať sa bude
z odovzdaných opečiatkovaných bulletinov.
Môžete získať knižnú publikáciu o histórii
Senca „Senec: Stáročia mesta“, niektorú
z knižiek Michala Hvoreckého či celodenné
vstupenky na nami pripravovaný „Slnečný
festival“. To všetko v novootvorenej „Letnej
čitárni“ v Parku oddychu – Amfiteátri.
Ako to celé vlastne bude prebiehať,
čo a koho budete môcť počuť a vidieť
sa dozviete v nasledujúcich riadkoch:
„BAROKOVÁ CESTA“ Sencom a otvorenie
LETNEJ ČITÁRNE
Začíname divadlom o 17:45
„Rozprávky naruby“. DDS Mačky vo vreci.
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
Senec (Malý Štift)
Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec
Michal Hvorecký – Katja Petrowskaja:
Asi Ester
Čítanie o 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Veľký Štift
Vinohradnícka 12, 903 01 Senec
Zuzana Bírešová – Hana Lundiaková:
Imago. Ty trubko!
Čítanie o 18.30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

RADOSŤ SPIEVA
MAMIČKÁM

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
TO Súkromnej ZUŠ
R. Madarászovej

SENČAN máj 2015

NOC LITERATÚRY

13.5. streda 18:00 – 22:00

Májové noci bývajú plné lásky.
13tka je osudové číslo.
A v tomto spojení budeme 13.mája v Senci
objavovať senecké „BAROKO“, súčasnú
európsku literatúru, počúvať príjemné hlasy
a obdivovať výkony pozvaných hostí.

Niekdajší zájazdný hostinec
„U zlatého grifa“
(časť za daňovým úradom)
Mierové námestie 15, 903 01 Senec
Dagmar Sanitrová – Gábór Kálmán: Nova
Čítanie o 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Mierové námestie
(zachovaný vstupný portál bývalého hostinca
„U zlatého gryfa“), 903 01 Senec
Peter Kiss, Aimé Pari – Jon Ronson:
Na potulkách s extremistami
Čítanie o 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

SENČAN máj 2015
Amfiteáter
(letná čitáreň)
Ul. Hečkova, 903 01 Senec
Eva Matejková – Pavel Vilikovský:
Prvá a posledná láska
Čítanie o 20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00
Končíme hudbou a losovaním
o 22:20 „Gitarové variácie“
Vladimír Kubalák
o 22:30 „...losovanie...“

dielničky so Šidielkom
pre malých aj veľkých

MAJSTRUJEME
SO ŠTIPCAMI

23.5. sobota o 9:30

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

19:00
Slávnostná akadémia pri príležitosti 5 výročia múzea (MsKS Labyrint, 2. posch.)
Ünnepi akadémia a múzeum 5. évfordulója alkalmából (kultúrház, 2. emelet,
Labyrint)
Účinkuje – Közreműködik: Collegium
Wartberg Young
20:00
„Z VAŠICH DAROV – 5 rokov múzea,
5 rokov akvizičnej činnosti“ prehliadka
výstavy v Tureckom dome
„ÖNÖK HOZTÁK – a múzeum 5 éve, 5 év
gyűjteménye” – kiállítás megtekintése
a Törökházban
21:00
Harfový koncert Michala Matejčíka
v múzeu
Michal Matejčík hárfakoncertje a múzeumban
Múzeum bude otvorené do 23:00.
A múzeum 23:00 – ig nyitva tart.
kniha o Senci
do každej rodiny

SENEC
STÁROČIA MESTA
detské divadlo Divadlo Jaki

KÚZELNÁ LÍVIA

PRIPRAVUJEME

30.5. sobota o 16:00

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
NOC MÚZEÍ
A GALÉRIÍ 2015

Múzeumok és galériák
éjszakája 2015
16.5. sobota
Turecký dom - Törökház
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Ak tento úkaz na slovenskej divadelnej
scéne nepoznáte, verte, že je sa na čo
tešiť. V predstavení hrajú také zvučné mená
ako Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert
Jakab či Zuzana Konečná...
Pred synagógou uvidíte napríklad Túlavé
divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka
či Bábkové divadlo Žilina.
V Mestskom kultúrnom stredisku aj pred
ním či na Lichnerovej ulici sa predstaví
Bábkové divadlo na rázcestí, Bratislavské
bábkové divadlo, Staré divadlo Karola
Spišáka, Bábkové divadlo Žilina, Ostravské
loutkové divadlo, poľské či maďarské
divadlo.
V Parku oddychu – Amfiteátri bude
„bábkovo“ vďaka Teatru Neline, Divadlu
Tyjátr z Nitry, Divadlu JaJa, Divadlu Agapé,
Divadlu ZáBaVKa, Divadlu Happy aj Divadlu
Štvorkolka zo Žiliny...
Najmenší sa budú „batoliť“ na Batoláriu
a na filmovom plátne premietneme bábkový
film pre deti aj dospelých Malý pán, ktorý
má premiéru koncom apríla 2015, a ktorý
vzdáva hold slovenskej a českej bábkarskej
škole.
Zoznam účinkujúcich ešte nie je kompletný
a konkrétny program bude jasný až koncom
júna, možno na začiatku júla.
Chystáme pre Vás množstvo tvorivých
dielní, workshopov, nielen o bábke a
výtvarne, ale aj o literatúre, hudbe, divadle
či tanci a ručných prácach.
Prajeme si pekné počasie, a múzy
naklonené nášmu spoločnému snaženiu.
Všetko ostatné, takmer všetko a možno aj
niečo naviac na: www.slnecnyfestival.sk

Senec 2015
31.augusta – 1. septembra

SLNEČNÝ FESTIVAL

Nesúťažná výberová prehliadka
bábkového divadla, divadla pre
deti a pouličného divadla.

NOVÝ BÁBKOVÝ FESTIVAL
Slnečné dni sa k nám nezadržateľne blížia,
a tak je to aj so Slnečným festivalom.
Ak sa nám na začiatku roka zdalo, že
14:00 – 17:30
máme dosť času na prípravu, postupne
Dielne pre deti
prichádzame na to, že času nie je nikdy
Játszóházas foglalkozások
dosť. Zorganizovať festival nie je práve
15:00
jednoduchá vec, no my veríme v dobrý
Bartók a drevený princ - bábkové divadlo úmysel a jasnú myšlienku, prečo je tento
v slovenskom jazyku
festival taký potrebný pre Senec, pre
16:30
región, pre nás všetkých bez ohľadu na
Bartók és a fából faragott királyfi – bábe- vek, politické preferencie či náboženské
lőadás magyarul
vyznanie. A keďže nezaháľame, máme
(Garajszki Margit – Júlia Urdová, réžia –
pre Vás príjemné správy v podobe prrendezte: Silvester Lavrík)
vých účastníkov festivalu.
17:30
Naše pozvanie prijalo Teatro Tatro
Predstavujeme O. Z. BRATISLAVSKÉ
a my dúfame, že v Senci postaví svoje
ROŽKY
šapitó a zahrá úžasnú inscenáciu Majster
Bemutakozik a POZSONYI KIFLI P.T.
a Margaréta.

ĽUDOVÉ UMELECKÉ
REMESLÁ
8.8. - 9.8. 2015
Lichnerova ulica

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA: 		
8:00 – 15:00
POKLADŇA KINA:
15:00 – 19:30
LABYRINT: 		
8:00 – 17:00
Obedňajšia prestávka: 11:00 – 12:00
Rezervácie vstupeniek je max. 7 dní.
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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INZERCIA

Firma TGB Plast s. r. o. pôsobí
na slovenskom trhu už od roku
1990. Zaoberá sa predajom a výrobou sortimentu do kúpeľne. Firma ponúka: vodovodné batérie,
umývadlá, kúpeľňový nábytok,
sprchové vaničky, sprchové zásteny (kúty), vane, toalety, hydromasážne systémy ostatné doplnky
do kúpeľne. Vo firme nájdete aj široký sortiment obkladov a dlažieb
do kúpeľne, exteriéru aj interiéru.

História firmy: oficiálny vznik firmy sa
píše rokom 1990, kedy bola založená
spoločnosť TGB Plast. Zakladateľ Ing.
Tibor Tóth okolo roku 1989 dostal skvelý
nápad, keď pri svojich športových aktivitách ako surfista a jachtár premenil zručnosť laminácie-opravy surfov a člnov
na výrobu sanity.
S kamarátom Róbertom Gábrišom, začali vyrábať v jednom z ich rodinných domov v garážových priestoroch prvé produkty. Záujem o ich produkty bol natoľko
veľký, že po roku hladali priestory
v ktorých rozbehli firmu TGB Plast. Firma
mala svoje prvotné sídlo na Tehelnej ulici, ale po nezhode s majiteľom priestorov
a zároveň osobou zapísanou ako konateľ
firmy, boli nútení svoju činnosť presunúť
do iných priestorov na Bratislavskú 71,
kde firma pôsobí až do teraz.
V minulosti TGB Plast zamestnával

30-40 zamestnancov. Postupom času
sa spoločnosť vypracovala na podnik
so silným zázemím. Po celom slovensku
mala zhruba 30 odberateľov, ktorí predávali iba produkty spoločnosti TGB Plast.
Produkty spoločnosti sa stále vyvážaujú
do celej európy, dokonca niektorý sortiment končí až v Afrických krajinách.
Životnosť produktov je minimálne 1520 rokov. Po zmene vedenia, približne
v roku 2007, podnik rozšíril svoje portfólio a vytvoril nové predajné priestory.
Stal sa výhradným dovozcom mnohých
značiek ako napríklad Roltechnik, Aquatek, Siko... TGB Plast, s.r.o. je silná
spoločnosť, ktorá si vytvorila kontrakty
na dlažby priamo vo výrobných fabrikách a má svoj samostatný jedinečný
sortiment, ktorý sa nenachádza v konkurenčných firmách. Tým sa firma stala
zároveň aj importérom dlažieb.

Do budúcna plánuje vytvoriť vlastnú linku
akrylátových vaní. Ponúkaný sortiment
osloví menej náročných aj náročných
zákazníkov. Zákazník dokonca dokáže
svoju kúpeľňu vidieť skôr, ako je zhotovená, nakoľko podnik poskytuje službu
profesionálnej 3D vizualizácie.
TGB Plast, s.r.o. sa nachádza aj na internete: www.tgbplast.sk
alebo internetovom obchode: www.najlacnejsie-kupelne.sk
Nakoľko ponúkaný sortiment je tak široký,
internetový obchod neobsahuje kompletnú ponuku. Ak si necháte vo firme zostaviť
celú kúpeľňu, dokáže vám ponúknuť lepšiu cenu ako konkrencia.
TGB Plast, s.r.o.
Bratislavská 71
903 01 Senec
02/45 92 35 25
tgbplast@tgb-plast.sk

SENČAN máj 2015

Staňte sa členkami matičného speváckeho zboru
Ženský spevácky zbor pri Miestnom odbore Matice slovenskej
v Senci s dirigentom Mgr. art.
Zdenkom Macháčkom
pozýva dievčatá a ženy, ktoré
rady spievajú, aby sa stali členkami spevokolu. Stretávame sa každý pondelok o 18:00 v kultúrnom
dome v triedach za Labyrintom.

INZERCIA
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Športový deň seniorov

sa uskutoční dňa 21. mája 2015 na Slnečných jazerách - juh v čase od 9:00 do 17:00
Občerstvenie pre súťažiacich bude zabezpečené. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred na Odbor sociálnych služieb mesta telefonicky na číslach: 02/20205121,
02/20205122 alebo osobne na adrese Pribinova 15, Senec, v termíne do 15.05.2014.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci
organizuje pre svojich členov

Deň matiek a otcov

Termín: 27. máj (streda) o 16:00
Miesto: SOŠ, Kysucká 14
Cena: 2 eurá
Večera a príjemná hudba je
zabezpečená, svoje stoly môžete
obohatiť domácimi dobrotami.
Prihlásiť sa môžete: 11.,12.,13.
mája medzi 14-17:00 v KD.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Helena Majorová, vedúca KD

Reštaurácia Lobster

na Slnečných jazerách hľadá
pomocného kuchára do
kuchyne, kuchára ku grilu
a brigádničky na recepciu.
0948 011 210
www.lobster.sk

Akcia - 20% zľava na celý sortiment Sušených plodov,
Sušeného ovocia, Orechov a Čokoládových cukroviniek.

Hľadám študentov na letnú brigádu
do Trafiky na Slnečných jazerách.
Vek min. 18 rokov,
výhoda prax s letnou brigádou,
nástup práce možný už od mája.

Kontakt 0903 262 266.
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SPEKTRUM

Szenci képzőművészek Kőszegen

Seneckí výtvarníci vystavujú v Kőszegu

A szenciek értékes teherrel - négy képzőművészünk képeivel keltek útra április 11-én testvérvárosunkba Kőszegre. Két alkotó, Wagnerová Alena és Dolán György elkísérték a képeiket és
odafigyeltek Galvánek Peter és Bezúrová Jitka alkotásaira is, akik
nem utazhattak velük. Nagyon szívélyes fogadtatásban részesültünk és nagyszerű tereket biztosítottak a szenciek műveinek
bemutatására. A Tavaszi Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén
május 6-ig állítunk ki a Fő téren álló Hotel Írottkő halljában és a
Jurisics-várban. A képek fölinstallálásával kiérdemeltük a kitűnő
ebédet és megízlelhettük a helyi vörösborokat is, amelyekre méltán büszkék a kőszegiek. Délután több helyen, egymás után nyíltak meg a biennálén résztvevő városok kiállításai. Huber László
polgármester a nap végén
a szenciek tárlatát nyitotta
meg az egész biennále ünnepélyes megnyitójának
keretében, mely három
nyelven, magyarul, szlovákul és német nyelven
zajlott. Érvényes a mondás, hogy „nem a világ ad
eszméket az embereknek,
hanem az emberek töltik
meg gondolatokkal a világot”. A művészetek terén
folytatott együttműködésünk Kőszeggel egyike az
ilyen nagyszerű gondolatoknak. Ivica Franeková
Foto: Ricardo Santos

Senecká výprava do Kőszegu – nášho partnerského mesta - v sobotu 11. apríla sa vybrala do tohto pekného maďarského mesta
so vzácnym nákladom – obrazmi štyroch seneckých výtvarníkov.
Dvaja z nich – Alena Wagnerová a Juraj Dolán vycestovali spolu
so svojimi obrazmi, a dozreli aj na diela Petera Galvánka a Jitky
Bezúrovej, ktorí ísť nemohli. V cieli nás prijali prívetivo, láskavo
i pohostinne. Naši výtvarníci dostali k dispozícii krásny priestor.
Na Jarnom výtvarnom bienále vystavujú až do 6. mája v Hoteli
Írottkő na hlavnom námestí mesta a vo výstavných priestoroch
hradu Jurisics. Po nainštalovaní obrazov sme si vyslúžili priam
kráľovský obed a mali sme možnosť ochutnať miestne červené
víno, na čo sú tunajší právom hrdí. Počas poobedia sa postupne otvárali výstavy umelcov
zo spriatelených miest mesta
Kőszeg. Záver dňa - vernisáž
seneckých výtvarníkov - bol
vrcholom celodenného „vernisážového“ maratónu. Výstavu
otváral László Huber, primátor
mesta Kőszeg. Celý večer
znela nielen maďarčina, ale
aj slovenčina a nemčina. Platí múdrosť, že „nie svet dáva
myšlienky ľuďom, ale to ľudia
dávajú myšlienky svetu“ a aj
spolupráca s mestom Kőszeg
v sfére umenia je takou myšlienkou ponúknutou svetu.
Ivica Franeková
Foto: Ricardo Santos

Takarítottunk és okosodtunk a Föld napján

Látni kell a célt

A Föld napját minden évben megünnepli a Szenczi Molnár Albert Alapiskola. Az alsó
tagozatos tanulók idén az újrahasznosítás jegyében bolhapiacot tartottak, ahol régi,
megunt játékaikat, könyveiket árulhatták, cserélhették, illetve saját kézműves termékeiket mutathatták be, majd megtekintették Gál Tamás: Azördögbe!!! című előadását.
A 6. és 7. osztályosok volt diákunk Hamerlik László, a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem hidrobiológusának előadását hallgatták meg, majd szemetet gyűjtöttek. A 8. és 9. évfolyamosoknak a szemétgyűjtés után Tóth Csaba paleontológus, a
besztercebányai Közép-szlovákiai Múzeum főmunkatársa tartott előadást. Megtisztítottuk a Hősök szobrának környékét, az iskola udvarait, valamint a Kisfaludy-sírokat.
Mgr. Matus Mónika

Az utak mindig összeérnek,
csak elindulni! vezetnek ők!
bár sok a kanyar, s a kitérők,
csak menni-menni! ennyit kérnek.
Hisz ki útra kel, célba eljut,
szíve a motor, két lába gép,
így telik az út és szép a rét!
halad az ember…ha megy, ha fut.
látni kell a célt így jó a rajt,
mert mindig várnak, ő s valaki,
füttyszóval menni, vagy hallgatni,
mosollyal szórni sok régi dalt.
Minden út vezet, télen, nyáron,
csak lépj, ott a cél, így megleled,
ha fárad tested, ki vár, szeret,
hol utak futnak honi tájon.
Összeér utunk, meg ne torpanj,
ez így volt, így lesz: találkozunk!
mert elindultunk, hálálkodunk,
ha együtt megyünk mindig sorban.

Na Dni Zeme sme zbierali smeti aj múdrosti
Základná škola A. M. Szencziho každý rok oslávi Deň Zeme. Žiaci prvého stupňa usporiadali
22. apríla blšie trhy v znamení recyklovania. Deti predávali či vymieňali svoje okukané hračky, prečítané knihy alebo aj vlastnoručne vyrobené predmety. Potom sa zabavili na predstavení pod názvom Azördögbe!!! (Dočerta!) v podaní Tamása Gála. Šiestaci a siedmaci si
vypočuli prednášku László Hamerlika, nášho bývalého žiaka, ktorý pôsobí na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ako hydrobiológ. Po prednáške sa pustili do zberu smetí. Ôsmaci
a deviataci najprv zbierali smeti a potom sa im venoval Csaba Tóth, paleontológ a vedúci odborný pracovník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vyčistili sme okolie Pomníka
padlých hrdinov, nádvoria školy a hroby Kisfaludyovcov.
Mgr. Mónika Matus

Mgr. Katona Roland

Távutas szakképzés indul az Szenci M T Ny Szakközépiskolában

A Szenci Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola óvodapedagógia és nevelői szakán érettségi utáni távutas szakképzés indul 2015
szeptemberétől. A jelentkezési határidő május 31. A jelentkezési lap és a felvételi kritériumok az iskola honlapján www.szenczigsz.
sk. érhetők el. Bővebb információk a 0914172399-as telefonszámon kaphatók.

Na Spojenej škole s VJM bude zavedené diaľkové štúdium

Na Spojenej škole s VJM bude od septembra 2015 zavedené diaľkové pomaturitné odborné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Prihlášky zasielajte do 31. mája. Tlačivo prihlášky a prijímacie kritéria sú zverejnené na webstránke
školy: www.szenczigsz.sk. Podrobnejšie informácie poskytujeme na telefónnom čísle: 0914172399
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Szépen szól a magyar nóta
Szenc és környéke nótakedvelő közönsége megtöltötte a Városi Művelődési Központ mozitermét április utolsó vasárnapjának koradélutánján. A nótadélután műsorvezetője Németh Gabriella a Pozsony Megyei Önkormányzat alelnöke volt. Bevezetőjében elmondta,
hogy a magyar nóta ma kevésbé népszerű a fiatalok körében, pedig a bálokon, mulatságokon ők is szívesen bekapcsolódnának
az éneklésbe, de nem ismerik a szövegeket. Az idősebbeken múlik, hogy éltessék a magyar nótát és tovább adják a felnövekvő
nemzedéknek. A Csemadok helyi szervezete a kitűnő előadók mellé Mezei Ernő méltán népszerű cigányzenekarát hívta meg Dunaszerdahelyről. A fellépők túlnyomó részét a magyar nótakincs őrzői és népszerűsítői, a jókai Nótakör tagjai adták: Puchla Mónika,
Nagy Gabriella (szenci lakos), Podolszky József, Németh Cecília, Rajcsányi Zoltán, Rajcsányi Béla (szenci lakos), Bohony István. A
nótakör tagjai mellett fellépett Ferenczi Mária, Deák Beáta, Lukáč Galambos Edit és Süli János. A szebbnél-szebb szívhez szóló, talp
alá való, vagy éppen incselkedő, de egytől-egyig gyönyörű magyar nótákat valamennyien nagy átéléssel adták elő, amit a közönség
mindannyiszor lelkes tapssal jutalmazott.
VCs

Maďarská pieseň pekne znie
Priaznivci nôtenia zo Senca a okolia naplnili kinosálu MsKS v poslednú aprílovú nedeľu popoludní. Moderátorkou podujatia bola bratislavská vicežupanka Gabriella Németh. Vo svojom úvodnom príhovore podotkla, že medzi mladšími nie je nôtenie príliš populárne,
ale všetci by sa radi pripojili k spievajúcim na báloch či veseliciach, lenže nepoznajú texty. Je na starších, aby udržali v povedomí
maďarskú pieseň a aj to, aby odovzdali tradíciu svojim potomkom. Miestna organizácia Csemadoku pozvala populárnu cigánsku
kapelu Ernő Mezeiho, aby svojou virtuóznou hrou doprevádzala interpretov. Väčšina vystupujúcich je členom spevokolu (Nótakör)
v Jelke: Mónika Puchla, Gabriella Nagy (Senčanka), József Podolszky, Cecília Németh, Zoltán Rajcsányi, Béla Rajcsányi (Senčan),
István Bohony. Popri Jelčanoch vystupovali: Mária Ferenczi , Beáta Deák, Edit Lukáč Galambos a János Süli. Či boli piesne srdcu blízke, do tanca volajúce, alebo aj šteklivé, interpreti ich odovzdali publiku s hlbokým precítením, za čo zožali vždy nadšené
potlesky.
VCs

A költészet napján a szenci diákok és a művészek együtt énekelték a verseket
József Attila születésnapján, április 11-én, 1964 óta ünneplik a
magyar költészet napját szinte mindenhol, ahol magyarok élnek,
verset olvasnak, szeretik a magyar költészetet. Szencen, 2005ben, a költő születésének centenáriumán volt az első nagy sikerű rendezvény, ahol a közönségből bárki elmondhatta, előadhatta kedvenc versét. Azóta több alkalommal költőkkel, - Tóth
Elemérrel, Fellinger Károllyal, Keszeli Ferenccel, Bettes Istvánnal a szlovákiai magyar költők közül, valamint Magyarországról
Buda Ferenccel, Varró Dániellel és Böröndi Lajossal, előadóművészekkel, - Bárdos Ágnes, Czulka Ottó, - találkozhattak a
verset kedvelő olvasók, irodalmi délutánok, estek keretében.

Ebben az évben április 10-én délelőtt rendezte meg a Csemadok Szenci Alapszervezete a költészet napját, Tiszta szívvel
címen. Sipos Dávid, Vadkerti Imre és Zsapka Attila adott nagysikerű koncertet a szenci magyar iskolák tanulóinak, diákjainak.
Elhangzottak a legszebb magyar megzenésített versek, József
Attila és a kortárs magyar költők költeményei. Együtt énekelte
a közönség az előadóművészekkel a legismertebb, már szinte
slágerré vált műveket. Ez szinte előre vetíti azt a lehetőséget,
hogy jövőre, ezen az ünnepen együtt, egyszerre, egy időben,
több helyen, minél többen mondjuk el a közösen kiválasztott,
valamennyiünk számára legszebb magyar verset. Polák Margit

Deň poézie v Senci - školáci aj umelci spolu spievali zhudobnené básne
Od roku 1964, 11. apríla v deň narodenín Attilu Józsefa oslavujeme Deň poézie. Dnes už všade, kde žijú Maďari a čítajú
básne a majú radi poéziu, je tento deň sviatkom poézie. V Senci
sme mali prvé úspešné podujatie v tento deň v roku 2005 na
sté výročie narodenia Attilu Józsefa, kedy sa mohli prihlásiť aj
z obecenstva a predniesť báseň, ktorá bola ich srdcu najmilšia. Odvtedy pri tejto príležitosti sa Senčania mohli stretnúť v
rámci literárnych večerov s básnikmi zo Slovenska, s EleméromTóth, Károlyom Fellinger, Ferencom Keszeli, Istvánom Bettes
a z Maďarska s Ferencom Buda, Dánielom Varró a s Lajosom
Böröndi, taktiež s interpretmi ako Ágnes Bárdos a Ottó Czulka.

Mestská organizácia Csemadoku v Senci zorganizovala 10.
apríla podujatie pod názvom Tiszta szívvel (S čistým srdcom)
pri príležitosti Dňa poézie. Dávid Sipos, Imre Vadkerti a Attila
Zsapka zahrali s veľkým úspechom koncert pre žiakov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Odzneli najkrajšie zhudobnené básne Attilu Józsefa a niektorých súčasných
tvorcov. Obecenstvo spievalo spolu s interpretmi najznámejšie
zhudobnené básne. Toto nadšenie nech je výzvou k tomu, aby
sme na budúci rok vybrali maďarskú báseň, ktorú má väčšina z
nás najradšej a zarecitujme si ju spolu na viacerých miestach,
ale naraz v rovnakom čase na slávu poézie. Margit Polák
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Tobias Urdzik, Samuel Mafina, Michaela
Skybová, Adam Šimun, Richard Szalai,
Daniel Jakubička, Júlia Altmanová, Lukáš Farský, Miroslav Fábry, Bianka Gernicová, Klára Juríčková, Viliam Šimonek,
David Mimra, Emília Revická, Nina Rebrošová, Adam Németh, Viktor Patai
Manželstvo uzatvorili
Jaroslav Lehocký – Janette Labudová
Ivan Šandor – Viera Pitlová
Štefan Dedinský – Jitka Mozolová
Tomáš Adame – Silvia Dongová
Tomáš Bordáč – Gertrúda Horváthová
Peter Čechvala – Monika Andrejkovičová
Blahoželáme jubilantom

9.5.2015 sa dožíva 1 rok náš vnúčik
Michal Kačerak (Piroška). Keď si prišiel
na tento svet priniesol si so sebou lásku, šťastie a radosť našej rodiny. Si svetielkom nášho života a najväčší poklad
aký máme. Robíš nám samú radosť, si
slniečkom, ktoré stále svieti a stále ním
budeš. Prajeme ti len to najlepšie, lásku, krásne detstvo a nech ťa obklopujú
samí dobrí ľudia a božie požehnanie. To
ti praje: Babka, maminka, Otecko. Teta
Monika s ujom Maťom, ujo Štefan a všetci, ktorým na tebe záleží a majú ťa radi.
Srdečne blahoželáme k 90-tym narodeninám pánovi Františkovi Košťálovi,
dlhoročnému členovi Matice slovenskej,
veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania. Ďakujeme za videozáznamy
matičných koncertov a jeho nadšenie
pre slovenskú kultúru.
MO Matice slovenskej v Senci

Jednota dôchodcov
Ľubica Hybská (60)
Klub dôchodcov
Alexander Mátyuš (70), Ondrej Xenič
(75), Helena Csasznyiová (80), Mária
Kloknerová (85)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Magdaléna Gabrišová (35),
Alžbeta Andrassyová (60)
Navždy nás opustili
Ján Sipeky (1938), Jozef Porubský
(1966), Marek Ujhely (1987), Otília Molnárová (1927), Jozef Vásky (1939), Terézia Kompanová (1929), Emília Vršková
(1928), Jarmila Krchová (1963), Irena
Horváthová (1928), Michal Lóci (1950),
Rozália Horná (1926), Jozef Gröne
(1952), Juraj Šranko (1946), Ing. Andrej
Solár (1976), Helena Lassúová (1936),
Klára Brnová (1925), Václav Kadnár
(1936)
Dňa
3.5.2015
uplynú
smutné dva roky, čo
Aurélia Saturyová,
mamička
naša milovaná,
si nás navždy
opustila. Strašne nám chýbaš.
Tvoje
milujúce dcéry Zlata,
Anka, Eva a syn
Anton s rodinami.
Dňa 20. mája
uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko,
brat a švagor
pán
Augustín
Ježovič. Kto ste
ho poznali venujte mu prosím
tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa
9.5.
2015
uplynie 1 rok, keď
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Arpád Maczeák.
Naše srdcia ostanú
navždy plné lásky,
ktorú sme s Tebou
zdieľali a prežili.
S láskou spomínajú manželka Julka, syn
Miro s rodinou a dcéra Andrea s rodinou.
Dňa 7.5.1990, odvtedy
uplynulo
25 rokov od smrti
nášho otca Františka Peričku. S
láskou spomína
manželka Mária,
dcéry s manželmi, syn s manželkou, 10 vnúčat
s rodinami a 5
pravnúčat. Pripája sa aj ostatná rodina.
Zhasli oči, ktoré
tak radi videli,
ochabli ruky, ktoré tak rady pracovali,
dotĺklo
srdce,
ktoré tak vrelo
milovalo.
Dňa 24. mája si
pripomíname
druhé
výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka Ľudovíta Váradyho.
S láskou v srdci spomína manželka, deti,
vnúčatá a pravnučka.
Dňa 13. apríla by
sa dožil svojich
80-tých
narodenín
Alexander
Horváth, ale už
uplynulo 36 rokov
od jeho úmrtia. S
láskou spomíname: manželka a
deti s rodinami.
Horváth Sándor
április 13-án töltötte volna be 80. Életévét,
de a halál már 36 éve kiragadta szerettei
köréből. Szeretettel emlékezünk: felesége és gyermekei családjaikkal.

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec,
IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor
Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena
Nemcová, Helena Čajková, Ing. Helena Krajčovičová, Monika Škovránková, Mária Rovenská, MUDr. Miklós Mészáros, Mgr. Marek Vincze,
Martina Jančovičová. Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné.
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MUDr. Andrea Maľová, PhD.: Práca pre mňa poslaním, no v prvom rade som mamou...
Lekárka so špecializáciou gynekológ - pôrodník, ktorá pochádza zo Senca a odrodila približne 2 000 detí,
z toho 300 malých Senčanov, tvrdí, že najkrajšie povolanie pre ženu je byť matkou.

• Prečo si sa rozhodla byť
gynekologičkou?
Keď som mala 10 rokov, pozerala som v televízii program,
kde bol záber na ultrazvukový
monitor. Bolo vidieť dieťatko,
ktoré sa hýbe. Hneď som videla rúčky, nôžky a vyhlásila som,
že toto budem robiť. Rodičia to
nebrali vážne, ale ja som bola
rozhodnutá. Teraz teda robím
prácu, ktorú som si vysnívala
v detstve. Náplňou mojej práce
nie je len ultrazvuk, robím toho
samozrejme viac, operujem,
vediem gynekologickú ambulanciu, vykonávam preventívne
prehliakdy, odvádzam pôrody
a cisárske rezy..., ale to, čo
ma najviac baví, je prenatálna
ultrazvuková diagnostika a gynekologická endokrinológia.
• Podporuješ prítomnosť otecka pri pôrode?
Mám veľmi rada, keď je otecko
pri pôrode alebo aj pri cisárskom reze. Samozrejme nie
je priamo na operačnej sále,
ale pred operačkou a na chvíľu
ho pustíme k ošetrovaniu novorodenca, keď sa narodí
bábo, aby si ho mohol pofotiť
a podporiť maminu. Nenútim
oteckov, aby boli pri pôrode,
ale snažím sa im vysvetliť, že
je to veľmi dobré na vytvorenie
vzťahu k dieťatku a pochopenie úlohy matky. Aby si uvedomili, čo všetko predchádza
tomu, kým dostanú dieťatko
do rúk. Zapájam ich. Sú statoční, dojatí a tešia sa.
• Máš ambulanciu v Senci
a zároveň pracuješ v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej ulici. Nevenuješ sa len mamičkám, ale
aj starším ženám, ktoré majú

u teba dokonca ja výhody.
Pacientky dôchodkyne môžu
prísť zdarma a mimo poradia.
Snažím sa im vyjsť v ústrety,
keďže väčšinou nie sú mobilné a prídu skôr autobusom
z okolitých dedín, Mestskou autobusovou dopravou
v Senci alebo využijú sociálny taxík.Ambulancia je medzi
rodinnými domami, takže aj
Sen- čanky z tohoto okolia to
majú veľmi blízko. Tieto staršie
ženy si myslia, že ak nič necítia
a nepociťujú problémy, nemusia chodiť na preventívne pre-

aby sa objednali. Pozývam
okolo 200 pacientiek. Tak sa
mi aj podarilo napríklad tento
rok zachrániť život jednej, ktorá
prišla na pozvánku. Zistili sme
u nej zdravotný problém a stihli
sme ju operovať včas. V poslednom období sa stretávame na oddelení s pacientkami
v predterminálnom štádiu gynekologickej malignity. Žiaľ, sú
to aj mladé ročníky okolo 1976.
Teda aj mladšie ženy musia
chodiť na cytológiu, lebo sa
nám znižuje vek výskytu rakoviny krčka maternice.

hliadky. Gynekologické malignity však dosahujú najväčšie čísla vo veku okolo 40. roka
a potom medzi 60. – 65. rokom
života. Predrakovinové zmeny
sa vyvíjajú od 50-tky. Ak prídu,
budú veľmi spokojné, ak zistia,
že im nič nie je a sú zdravé. Ak
niečo nájdeme, a podarí sa to
včas, sú veľmi dobre liečiteľné,
teda až na rakovinu vaječníka. Prvý moment odhodlať sa
je najťažší. Niektoré neprídu,
lebo sa boja, že im dohovorím, že nechodili ku gynekológovi….Ja som hlavne rada,
keď vôbec prídu na vyšetrenie,
na preventívnu prehliadku.
• Venuješ sa však pacientkam
v každom veku.
Raz ročne robím kontrolu dokumentácie, či majú pacientky
absolvované cytologické vyšetrenia a posielam pozvánky,

• Si ty sama zodpovedný pacient?
Ano, aj ja pravidelne raz ročne
absolvujem preventívnu gynekologickú prehliadku.
• Si spokojná so svojím povolaním?
Moje povolanie sa mi veľmi
páči, veľmi ma baví a napĺňa,
stále sa vzdelávam. My, lekári,
sme často podrobení veľkej
kritike zo strany laickej verejnosti, ale laici často nemajú
presnú predstavu, aká je práca
lekára náročná - diagnostika,
rozhodovanie… Mám pravidlo,
ktorým sa riadim – ku každej
pacientke pristupujem tak,
akoby bola moja rodina, teda
mama, sestra alebo starká…
Vtedy sa určite nemôžem pomýliť. Túto radu mi dala moja
kolegyňa, keď som začala
pracovať na svojom prvom

pracovisku na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK
na Zochovej ulici v Bratislave
po ukončení štúdia. Riadim sa
touto radou doteraz a myslím,
že úspešne..
• Chodí k tebe tvoja rodina?
Áno. Je to pre mňa veľmi ťažké, ale urobím to pre ne. Neoperovala by som ich však.
To by bola profesionálna chyba. Napríklad, ak pacientka
stráca veľa krvi, bolo by ťažšie zachovať chladnú hlavu,
ak by to bola moja sestra alebo
mama.
• Ako si rodila ty?
Nebála som sa. Tešila som sa
na svoje deti. Pôrody boli rýchle, nekomplikované, obe moje
dievčatá, Martinka aj Emka, sa
narodili za hodinku. Myslím, že
to bol darček zhora. Rodina je
pre mňa na prvom mieste. Najkrajšie povolanie pre ženu je
byť matka. Keď sa profesionálne rozhodujem, do akého projektu idem, najprv som matka
až potom gynekológ. Moje
deti ma veľmi potrebujú. Možno, keď vyrastú, pustím sa aj
do ďalších projektov.
• Čomu sa ešte venuješ?
V súčasnosti pripravujem preklad brtiského skórovacieho
systému na diagnostiku ochorení plodu z periférnej krvi matky. Je to obrovský nadnárodný
projekt. Tiež robím konzultanta
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Stojí ma to
veľa času, ale lekárov sa musí
tiež niekto zastať. Aj keď sme
pokročili vo výskume, sme
lepšie vybavení rôznymi prístrojmi, ale stale platí, že lekári
nedokážu robiť zázraky.
Rozprávala sa
Martina Ostatníková
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Na Seneckej latke získala pohár primátora ZŠ Tajovského
24. marca sa v telocvični ZŠ Tajovského
konal 30. ročník tradičného seneckého
podujatia Senecká latka. Výborne zorganizované športové podujatie, na ktoré sa
tešia žiaci našich škôl, prinieslo športové
nasadenie, dobrú náladu a zaujímavé výsledky. V boji o putovný pohár primátora
sa školy umiestnili nasledovne:
1. miesto ZŠ J. G. Tajovského
2. miesto ZŠ s VJM A. M. Szencziho
3. miesto ZŠ Mlynská
Všetky výsledky nájdete na www.senec.sk

FootGolf - nový šport, ktorý si vás hneď získa!
Na Slovensko sa FootGolf dostal aj vďaka Senčanom – Zuzane Kamasovej a Jurajovi Gubánimu. O tomto novom
športe, o jeho spojení so Sencom, o hráčoch a možnostiach zapojenia sa do už existujúceho klubu,
sme s Jurajom pripravili rozhovor.

• Čo je FootGolf?
FootGolf je kombináciou dvoch športov
– futbalu a golfu. Hrá sa s klasickou
futbalovou loptou na golfovom ihrisku
s jamkami s priemerom 53 cm a hĺbkou
od 30 do 40 cm. Pravidlá z veľkej časti
zodpovedajú pravidlám golfu. FootGolf sa
hrá po celom svete v rôznych formách.
Na Slovensku vznikla vo februári 2014
Slovenská FootGolfová Asociácia. Medzi krajiny s najväčším počtom ihrísk
pre FootGolf patria USA, Holandsko,
Maďarsko, Anglicko a Argentína. FootGolf
je presne taký ako znie – ako keď futbal
a golf splynú do jedného. Skóre sa počíta ako pri golfe, kde sa počíta každá rana,
avšak hráči používajú nohy, aby mohli kopať futbalovú loptu cez fairway až k jamke.
Najnižší počet kopov určuje víťaza.
• Kedy si sa ty začal venovať FootGolfu?
Prvé skúsenosti s FootGolfom som získal
minulý rok vďaka kolegovi z plážového fut-

balu Tomášovi Dittingerovi, s ktorým vedieme Slovenskú FootGolfovú Asociáciu.
Prvú FootGolfovú hru som si bol zahrať
v Maďarsku, v golfovom klube Kisoroszi
pri Budapešti a tento šport som si hneď
zamiloval. Vďaka pomoci najlepšej slovenskej golfistky Zuzky Kamasovej, ktorá nám
otvorila dvere do Malaciek, sa začala éra
nového športu na Slovensku.
• Čo ťa na FootGolfe očarilo? Kombinácia
dvoch veľmi populárnych športov alebo
kárované ponožky?
(Smiech.) Celkovo šport ako taký a výborné vzťahy s ľuďmi z FootGolfovej komunity
z celého sveta.
• Kde sa dá FootGolf na Slovensku hrať?
Prvé oficiálne FootGolfové 18-jamkové ihrisko vzniklo v auguste 2014 v Malackách
a tento rok už aj druhé v Skalici. Následne sa pripravuje ďalšie, zatiaľ 9-jamkové
v Prievaloch a pevne veríme, že čoskoro
sa to rozrastie do celého Slovenska.

• Bude sa dať hrať FootGolf aj v Senci?
Bohužiaľ, v Senci nie je pozemok, kde
by bolo možné umiestniť aspoň 9 jamiek
(potrebných pre hru – turnaj), teda aspoň
o ňom neviem. Pracujeme s podpredsedom klubu Patrikom Pomichalom a v spolupráci s Futbalovou miniligou Senca na
vybudovaní „tréningového“ – patovacieho
ihriska. Teší ma, že prejavil záujem aj jeden majiteľ bufetu na Slnečných jazerách,
ktorý chce osadiť pre návštevníkov jednu
jamku. Bude to zaujímavá atrakcia. Na
ZŠ Mlynskej tiež odovzdáme jednu jamku
s príslušenstvom a lopty pre žiakov školy.
• Kde bude FootGolfový klub hrávať?
Už dnes môžem povedať, že ako jediný
klub na Slovensku máme aj svoje domovské ihrisko, ktoré sa bude nachádzať
v krásnom areáli kaštieľa v Tomášove. FootGolf je džentlmenská hra, ale už teraz
súťažíme s početným trnavským a aj bratislavským klubom. Teší ma, že sa nám podarilo získať do seneckého klubu bývalých
futbalových reprezentantov Jána Kozáka
ml. (pozn.: stal sa aj ambasádorom FootGolfu na Slovensku) a Vladimíra Kindera.
• Ako bude možné stať sa členom klubu?
Do klubu môže vstúpiť ktokoľvek a kedykoľvek. Všetky informácie nájdete
na stránkach www.footgolfsenec.sk
a www.facebook.com/FootGolfSenec.
Platí sa jednorazový ročný členský príspevok, ktorý sa hráčom vráti napr. v podobe FootGolfového oblečenia a darčekov
od partnerov, ale i rôznymi výhodami, ktoré budú postupne predstavené na našich
stránkach. Do klubu sa môžu prihlásiť deti
(odporúčame od 15 rokov), mladí, stredná generácia, ale i tí skôr narodení a samozrejme aj ženy! Lebo FootGolf je hra
pre všetkých, i pre celé rodiny.
Rozprávala sa Martina Ostatníková

SENČAN máj 2015
Kvalitný turnaj futbalistov
ročníka U10

ŠPORT

19

Zamestnanci stredných škôl hrali volejbal

Na umelej tráve SOŠ na Kysuckej sa konal turnaj ročníka U10. Celkovým víťazom
sa stalo družstvo SDM Domino Bratislava.
Družstvá zelení a červení (doplnení mladšími ročníkmi) obsadili v náročnej konkurencii
dvanástich družstiev pekné 6. a 9. miesto.

Zlato hádzanárskemu klubu
Piccard Senec v Slovinsku
Hádzanársky klub Piccard Senec získlal
1.miesto na medzinárodnom turnaji v Koperi
v Slovinsku ,hráči ročníkov 2004 a 2005 vyhrali všetkých šesť zápasov po sebe.

Zlatá a bronzová medaila
pre Petra Jankoviča
Peter Jankovič získal zlatú medailu na lukostreleckých pretekoch v kategórie CU vo Voderadoch 28.3., preteky boli zaradené do
Slovenského pohára 2015. Na medzinárodných pretekoch v Rakúskom Hohenau 11.4.
získal Peter Jankovič z lukostreleckého klubu Piccard Senec v kategórii CU 3. miesto.

Bronzová medaila
pre Libušu Šebökovú v Rakúsku
Na medzinárodných pretekoch v Rakúskom
Hohenau 11.4.2015 získala Libuša Šeböková z lukostreleckého klubu Piccard Senec
v kategórii TRLB 3.miesto.

GABBO CUP opäť súčasťou
3x3 Basket Tour
Za podpory Mesta Senec basketbalový oddiel pri Školskom športovom klube GAB Senec organizuje svoj už tradičný GABBO Cup,
ktorý sa stal súčasťou veľkej celoslovenskej
3x3 Basket Tour 2015. Senec je výnimočný
prostredím i najväčším počtom žiackych
a mládežníckych kategórií. Stretneme sa
23.5. na sebece Slnečných jazier - basketbalových ihriskách pri piatom jazere.

Už štrnásty ráz sa uskutočnil Mix volejbalový turnaj zamestnancov stredných škôl
okresu Senec o putovný pohár primátora
mesta Senec pri príležitosti Dňa učiteľov.
Členovia šiestich družstiev sa zišli 10.
apríla v SOŠ na Kysuckej ulici, aby za prítomnosti primátora mesta Senec Karola
Kvála, otvorili tradičný priateľský volejbalový turnaj pedagógov aj nepedagogických zamestnancov a priateľov stredných škôl okresu. Na ihrisku sa rozpútal

férový boj s maximálnym nasadením o čo
najlepšie umiestnenie. Tohoročným držiteľom Putovného pohára primátora mesta Senec sa stalo družstvo UMIC (Univerzálny ministerský klub) Bratislava. Ďalšie
poradie bolo nasledovné: 2. miesto - Výber pedagogických pracovníkov mesta
Senec, 3. miesto - SOŠ Senec, 4. miesto
- SŠ SOŠ Ivanka pri Dunaji, 5. miesto Mestský úrad Senec 6. SŠ SOŠ Bernolákovo. Text: VCs, Foto: Ricardo Santos

Plavecký klub Piccard Senec má úspechy všade
Plutvové plávanie plaveckého klubu
Piccard Senec získalo 6 medailí
7. marca sa plavci plutvového plávania
pod vedením trénerky Martiny Szabóovej zúčastnili pretekov, ktoré sa konali v Šali a domov si doniesli nielen
krásne osobné rekordy, ale aj medaily.
Za plutvové plávanie nás reprezentovali:
Ondrej Žec, Robert Rothbauer a Michaela Szabóová.
Na disciplínach: 50 PP - /plávanie
na hladine s monoplutvou/, 100 BF - /
plávanie na hladine s bifinami – roznožkami/, 200 PP - /plávanie na hladine
s monoplutvou/, získal Robert Rothbauer 2. miesto, Ondrej Žec 3. miesto,
Michaela Szabóová bola ocenená na
disciplíne 100RP / Plávanie pod hladinou
s dýchacím prístrojom/ - 3.miesto, 100x4
štafeta - 3.miesto
Úspešné plavkyne plaveckého klubu
Piccard Senec Markéta Fiedorová, Tatianka Bollová a Tímea Schwartzová
7. - 8. marca sa plavci zúčastnili pretekov
„Pohár priateľstva“ v Rimavskej Sobote.
Boli to plavci Richard Schwartz, Tímea
Schwartzová, Svätoslav Bollo, Tatiana
Bollová, Ivana Martišovičová, Alica Szárazová a Markéta Fiedorová. Tatianka
Bollová získala 3. miesto na 25m prsia,
Tímea Schwartzová získala 2. miesto
na 25m voľný spôsob a motýlik.
Markéta Fiedorová bola najlepšia plav-

kyňa pretekov Piccardu Senec a získala
v každej disciplíne umiestnenie. Plávala
6 disciplín a v každej získala medailovú
pozíciu. Striebro získala v disciplínach
50m voľný spôsob, motýlik a 200 m polohový pretek a bronz získala v 100m
voľný spôsob, motýlik a 200m voľný
spôsob. Všetci plavci bojovali statočne
a za osobné rekordy a úspechy im blahoželáme.
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Deň detí sa blíži - 31. mája
ŠK GaFuGa

pozýva futbalové mužstvá na tradičný
už 11. ročník Májového turnaja vo futbale,
ktorý je organizovaný pre amatérské mužstvá
seneckých firiem a organizácií.
Termín: 15. máj 2015

NTC Senec umelá tráva

Ako každoročne, aj tento rok
31.5., v nedeľu, Štefan Bordács
a Vladimír Lysičan z OZ Piccard
Senec v spolupráci s Airsoftovým klubom Prielom v rámci
Akčného dňa detí chystajú už
obvyklé ukážky záchranných
zložiek a ozbrojených síl, ako aj
rôznorodé aktivity pre senecké
deti a všetkých návštevníkov
nášho mesta.
Okrem týchto aktivít sa snažíme
vždy niečím novým a zaujímavým spestriť tento sviatok našich zlatíčok. Z tých siedmych
predchádzajúcich ročníkov by
sa dalo siahodlho vymenúvať,
ale všetko je možné vidieť aj
na videozáznamoch z týchto
podujatí na sieti. Tento rok sa
chystá najnákladnejší projekt v
histórii nielen tohto konkrétneho podujatia, ale široko ďaleko
ojedinelý. Konkrétnosti neprezradíme, dúfame že všetko vyjde podľa našich predstáv. Samotné podujatie viditeľne rastie
čo do počtu návštevníkov (vlaňajší odhad je do 5000 ľudí),
ale aj účastníkov. Mnohých sme
oslovili sami, akcia im ukradla
srdce a každoročne sa vracajú
nezištne pomôcť, medzi nimi
aj známe osobnosti. Na druhej
strane je veľmi veľa aj takých,
ktorí sa sami prihlásili a tiež sú
už našimi stálicami. A je to tak
v oblasti sponzorskej podpory,
ako aj osobnej výpomoci. Minulý rok bolo cca 200 účastní-

kov, tento rok sa ich rad rozšíri
o približne 50 ďalších. Pre týchto aktivistov zabezpečujeme celodenné občerstvenie s pitným
režimom a vždy niečo chutné
navyše. Našou úlohou je okrem
toho koordinovanie ukážok
a organizačné zabezpečenie
zdarného chodu celého dňa. Tu
by som si dovolil osloviť prípadných záujemcov, ktorí by chceli
akýmkoľvek spôsobom pomôcť
a podporiť podujatie, či už materiálne alebo osobne, veľmi
radi to privítame. Takúto akciu
však nie je možné uskutočniť
bez výdatnej pomoci Správy
cestovného ruchu, kde je riaditeľ Róbert Podolský veľmi nápomocný najmä z technického
hľadiska, ale aj svojimi radami a
nápadmi. Rovnako si veľmi ceníme podporu samotného mesta
Senec, taktiež silnou osobnou
zainteresovanosťou primátora
Karola Kvála. Samozrejme ďakujeme všetkým jednotlivcom,
ktorí obetujú svoj deň a venujú
sa vám, návštevníkom, aby ste
si užili radosť vašich detí.
Pevne veríme, že naša mnohomesačná snaha prinesie svoje
ovocie v podobe zdarnej akcie
a Vašej spokojnosti a že sa 31.
máj 2015 zaradí do reťazca doteraz úspešného podujatia.
Prípadné organizačné informácie na tel. číslach
0903464369 a 0918301526.
Piccard Senec

Senecká ruka 2015
Pod taktovkou Mariana Čaplu, šéfa organizačného výboru súťaže
Senecká ruka pripravil
jeho zohratý tím medzinárodnú
športovú
udalosť na profesionálnej úrovni. Nechýbal priamy televízny
prenos semifinálových
a finálových zápasov
na Slovak Sport TV1. Senecká ruka patrí už roky medzi najkvalitnejšie obsadené súťaže v Európe, je nominačným pretekom pre slovenských reprezentantov na blížiace sa ME, ktoré budú začiatkom júna
v Sofii. Na doskách pódia kinosály Mestského kultúrneho strediska v Senci sa v sobotu vystriedala okrem našej domácej špičky
aj početná a silná zahraničná konkurencia. Súťažiaci z klubu AWK
Senec získali 4 prvé miesta zásluhou Lucie Debnárovej, Petra Hervayho a Ladislava Hervayho, tri tretie, tri štvrté, jedno piate, jedno
siedme a dve ôsme miesta.
Text a foto: VCs

