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Míľa pre mamu bola v Senci už piaty raz
V sobotu 9. mája to v Senci žilo akciami
a jednou z nich bola už po piatykrát celoslovenská oslava Dňa matiek Míľa pre
mamu. Aj tento rok ju pre Senčanov pripravili šikovné mamičky-dobrovoľníčky
z Materského centra Senecké slniečko.
Do celoslovenskej oslavy sa zapojilo 53
miest, v ktorých návštevnosť bola 28 213
oslavujúcich. V Senci sa zaregistrovalo
do sedemnástej hodiny 584 návštevní-

kov. Kedže sme chceli obdarovať čo najviac účastníkov, registrácia prebiehala do
konca akcie a celkový počet účastníkov
sa vyšplhal na 632. Ďakujeme všetkým,
ktorí prišli vzdať hold mamám, materstvu
prejdením symbolickej míle a popritom
súťažili, vypĺňali tajničku, priučili sa Prvej
pomoci, pozorovali Slnko ďalekohľadom... Vydržali napriek nepriazni počasia
a dali nám prednosť pred MS v hokeji.

Ďakujeme štedrým sponzorom, mestu
Senec, pracovníkom Mestského kultúrneho strediska, dobrovoľníkom z ZŠ J.G.
Tajovského a v neposlednom rade pani
učiteľkám, vychovávateľkám, trénerom,
rodičom, ktorí pripravili úžasný sprievodný program prebiehajúci pred MsKS. Už
teraz sa na vás tešíme o rok.
mamičky z MC Senecké slniečko

Pozvánka

Mesto Senec pozýva občanov za

Mestského zastupiteľstva v Senci

Okrúhly stôl

25.6.2015

na verejnú diskusiu
o otázke rozšírenia Skládky TKO

Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk

3. júna o 18:00
v Mestskom kultúrnom stredisku

na júnové zasadnutie
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Cyklotrasa medzi Sencom a Pezinkom je obnovená
V máji sa zrealizovalo označenie cyklotrasy zo Senca cez Svätý Martin a Viničné
do Pezinka. V spolupráci s dotknutými samosprávami boli osadené nové smerovky
a namaľované ďalšie doplnkové značenia. Turisti sa zo Senca ako aj priamo zo Slnečných jazier bezpečnejšie prepravia na bicykloch do Pezinka
a blízkeho okolia.
Samosprávy Senca, Viničného
a Pezinka v rámci svojich rozpočtov pokryli náklady na nákup smerovníkov, ktoré musia
zodpovedať platným normám
a smerniciam Slovenského cykloklubu a tiež na materiál, ktorý
bol potrebný na ich osadenie.
Trasa má dĺžku asi 16 kilometrov
a tvoria ju prevažne poľné a lesné cesty.
Zdroj: SCR

Podporované bývanie v Senci
Jednou z ciest ako môže občan s duševným ochorením prežiť kvalitný a plnohodnotný život je podporované bývanie. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, ktorý je v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK otvoril 13. marca 2012
pracovisko podporovaného bývania na
Lichnerovej 86. V prvej etape sa sem nasťahovali Majka, Pavol, Silvia, Jarka a Juraj s odhodlaním, ale aj s obavami. Predtým sa nepoznali, ale našli si tu domov.
Prvé kroky boli ťažké aj pre našich zamestnancov – asistentov, ktorí vykonávajú dohľad, usmerňujú a monitorujú
obyvateľov domova pri samostatnom
vedení domácnosti a pri riešení základných sociálnych vzťahov. Asistenti vedú
klientov k čo najväčšej samostatnosti

a zodpovednosti. Úspechy povzbudili aj
zamestnancov a s podporou BSK sme sa
rozhodli rozšíriť svoje pôsobenie. Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých
INTEGRA v rámci dňa otvorených dverí
4. mája 2015 predstavil verejnosti rozšírené priestory podporovaného bývania,
kde nájde svoju šancu ďalších sedem občanov. Spoločné úsilie svedčí o tom, že
v sociálnych službách pracujú ochotní,
dobrí a pracovití ľudia s veľkým srdcom,
za čo im patrí poďakovanie. Ďakujeme aj
za podporu BSK, osobitne podpredsedníčke PhDr. Gabrielle Németh a riaditeľke odboru sociálnych vecí Mgr. Michaele
Šopovej.
Text: PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka DSS INTEGRA

Senecké cintoríny majú nového prevádzkovateľa
Mestské cintoríny v Senci na Bratislavskej
a Boldockej ulici a Dom smútku majú nového prevádzkovateľa - spoločnosť VA –
SI, s.r.o., ktorý má spôsobilosť na výkon
odborného garanta.
V súvislosti so začiatkom intenzívneho
vegetačného obdobia žiadame nájomcov hrobových miest, aby dodržiavali
povinnosti pri údržbe hrobového miesta
v zmysle čl. 5 ods.14 Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Senec.
Od apríla do októbra budú cintoríny otvorené od 6:00 do 22:00 a od novembra do
marca od 7:00 do 20:00. Kľúče od cintorína sa nachádzajú u prevádzkovateľa poh-

rebiska. Každá drobná stavebná činnosť
a s ňou spojený vstup s vozidlom na mestské pohrebiská, za účelom kamenárskych
prác alebo výkopových prác spojených
s pohrebom, treba vopred konzultovať
s prevádzkovateľom pohrebiska na Vajanského 2/A. Každý vstup pre kamenárov
a zhotoviteľov pomníkov je spoplatnený.
Poplatok 6,63 eura treba uhradiť v pokladni MsÚ v Senci až po udelení povolenia
na kamenárske a drobné stavebné úpravy prevádzkovateľom pohrebiska. Drobné stavebné alebo kamenárske opravy
a úpravy je povolené uskutočniť iba v čase
Po – Pi: 07:30 – 16:00, So: 08:00 – 12:00.

Dlhý týždeň priniesol úžitok občanom aj mestu.
Možnosť vyzdvihnúť si výmery miestnych
daní a poplatkov na Mestskom úrade
a priamo na mieste ich v pokladni uhradiť, využilo opäť mnoho Senčanov. Keďže si vyzdvihli 6 08 0 rozhodnutí, čo predstavuje okolo 40% všetkých rozhodnutí,
mestu ušetrili 10 640 eur na poštovnom. Takmer 3 800 rozhodnutí Sečania
na mieste aj uhradili a pokladňou mesta
tak prešlo 159 773 eur.
Mestský úrad bol počas „dlhého týždňa“ 20. až 29. apríla, vrátane soboty 25.
apríla otvorený dlhšie, aby mohlo čo
najviac Senčanov využiť túto službu.

Permanentky na Slnečné
jazerá sú už v predaji
Správa cestovného ruchu začala predaj permanentných vstupeniek v Turistickom informačnom
centre (Turecký dom - Múzeum)
v pracovných dňoch pondelok až
piatok od 8:00 do 18:00 a v sobotu
od 9:00 do 13:00. Predaj bude zabezpečený od 1. júla aj na hlavných recepciách Slnečných jazier.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 8 eur
Senčania – deti od 6-15 rokov, dôchodcovia, ZŤP 4 eurá
Nesenčania 16 eur
Celosezónna s automobilom 26 eur
Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s automobilom
15 eur (zásobovanie)
Týždenná – dosp. 8 eur
Týždenná – deti od 6-15 rokov,
dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Denná vstupenka od 8:00 do 16:00:
Dospelí 2 eurá
Deti od 6-15 rokov, dôchodcovia, ZŤP
1,50 eura
Jednotné vstupné medzi 16.00 až
18:00) 1 euro

Prijmeme na júl a august
upratovačky na Slnečné jazerá sever. Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
kontakt: 02/4592 8224

Z dôvodu technickej poruchy zvozového vodzidla a s tým spojenými komplikáciami pri vývoze TKO v priebehu posledných dvoch
týždňov sa spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. ospravedlňuje za vzniknutú situáciu a možné problémy. Z tohto
dôvodu bude posilnený vývoz nádob na najbližšie dva týždne v dotknutých lokalitách a osádky zvozových vozidiel sú upozornené na zber ako nádob, tak aj vriec s odpadom, ktorý vznikol dočasným výpadkom služieb zo strany spoločnosti. Za vznikutú
situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme.
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Na aprílovom zastupiteľstve odobrili poslanci, že Senec si vezme úver vo výške 335 tisíc
eur na vypracovanie projektovej dokumentácie
rozšírenia čističky odpadových vôd. Prečo sa
nepočítalo s touto čiastkou už pri tvorbe tohoročného rozpočtu? Senčan F.

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

V našom rozpočte na rok 2015 bola plánovaná
čiastka 40.000 eur na vypracovanie projektových
dokumentácií. Po analýze programovacích dokumentov EU na obdobie 2014-2018 sme však zistili,
že v novom programovacom období bude možné žiadať o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na výstavbu aj modernizáciu čističiek odpadových vôd. Predpokladom úspešnej
žiadosti je kompletná projektová dokumentácia,
ktorá jasne vymedzí cieľ projektu a náklady na
jeho realizovanie. Plánovaná čiastka však ani z ďaleka nepokryje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na investíciu takého objemu,
akým je rozšírenie a rekonštrukcia ČOV. Poslanci
MsZ sa preto v apríli rozhodli, že na vypracovanie
projektovej dokumentácie rozšírenia a rekonštrukcie ČOV si mesto vezme dlhodobý splátkový úver
vo výške 335 tisíc eur, ktorý bude samospráva
splácať desať rokov. Táto cena bola vyčíslená
podľa cenníka stavebných prác, počítame však
s tým, že výsledná suma po verejnom obstarávaní
bude nižšia. Koncom tohto roku, keď vyjde výzva
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ministerstva životného prostredia na podávanie
žiadostí na príspevok z fondov EU, už chceme
predložiť spolu so žiadosťou aj hotovú dokumentáciu rozšírenia a rekonštrukcie mestskej ČOV.
Otázka z jarného Okrúhleho stola: Čo je pravdy
na tom, že mesto sa ide rozkopávať, kvôli výmene plynových potrubí? Robí mesto harmonizáciu aj s inými inžinierskymi sieťami, aby sa vyhlo situáciám, že po výmene plynových potrubí
sa bude vymieňať elektrika, následne kanalizácia a podobne?
Mesto dostalo avízo na rekonštrukciu plynovodov
na celom území mesta a hlavných ťahov ako sú
ulice Boldocká, Nám. 1. mája, Tehelná, Štúrova,
Športová, Vajanského, Svätoplukova a Jánošíkova, ktorá by mala začať v roku 2016. Najviac budú
dotknuté ulice Boldocká, Štúrova, Nám. 1. mája,
kde sa predpokladá rekonštrukcia fyzickou výmenou potrubí. Ulica bude v celej dĺžke rozkopaná
a a po uložení nového potrubia bude uvedená
do pôvodného stavu. Našou snahou bolo dostať
tieto rekonštrukcie do úseku ciest a zelených pásov tak, aby nedoslo k poškodeniu zrekonštruovaných chodníkov a ciest. Túto zásadu sa snažíme aplikovať aj pre vlastníkov telekomunikačných
a vodárenských zariadení, ktorí na území mesta
realizujú rozkopávky.

Dobrá správa pre Senčanov – preplatky a nižšia cena tepla
Dodávateľ tepla v Senci, spoločnosť Dalkia Senec a.s., vrátil v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2014
svojim zákazníkom viac ako 27 600 eur (s DPH).
Táto skutočnosť majiteľov bytov určite potešila. Náklady na teplo tvoria totiž v rodinných rozpočtoch významnú položku.
Intenzívnou a dôslednou starostlivosťou
o prevádzky, ktoré sú majetkom mesta Senec, sa podarilo nielen zlepšiť stav tepelno-technických zariadení, ale aj znížiť fixnú
zložku ceny tepla oproti fakturovanej cene
o 4,4 %. Napriek každoročnému rastu nákladov a inflácii a vďaka teplejšej zime, keď
dodávateľ tepla zaznamenal pokles vyrobeného tepla o 16 %, obyvateľov Senca
mohli v koncoročnom vyúčtovaní za teplo
potešiť preplatky. Individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov záležala samozrejme na nastavení mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil
správca alebo domové spoločenstvo.

Senčania napojení na centrálne vykurovanie budú tento rok platiť za teplo menej
ako vlani.
Dalkia Senec zníži v porovnaní s rokom
2014 variabilnú zložku ceny tepla približne o 9,2 % a fixnú zložku ceny tepla
o 5,2 %. Štandardný byt v Senci by tak
mohol ušetriť za vykurovanie asi 60 eur
ročne. Samozrejme, to, koľko domácnosť
za teplo v konečnom dôsledku zaplatí
bude závisieť od skutočných klimatických podmienok v roku 2015, od ktorých
sa bude odvíjať množstvo dodaného tepla a v nemalej miere tiež od správania sa
užívateľov vykurovaných objektov.
Leto bude už tradične spojené s pravidelnými kontrolami zariadení, údržbou
a opravami pre zabezpečenie bezporuchovej, bezpečnej a spoľahlivej dodávky
tepla.
Dalkia Senec okrem štandardných dodávok tepla zabezpečuje aj obsluhu lokálnych domových kotolní na území mesta
a klienti majú možnosť využiť tiež služby
spoločnosti v oblasti drobných údržbárskych a inštalatérskych prác, ktorých
časový rozsah sa pohybuje v rozmedzí
do dvoch až troch hodín.

Spoločnosť Dalkia Senec a.s. je súčasťou
skupiny Veolia Energia, ktorá viac ako
20 rokov poskytuje energetické služby
v oblasti centrálneho zásobovania teplom, energetickej efektívnosti a služby
pre priemysel. Do 23. januára tohto roku
pôsobila skupina pod názvom Dalkia.
V dôsledku zmeny akcionárskej štruktúry
Dalkie v júli 2014, keď sa medzinárodné
aktivity skupiny Dalkia, a teda aj na Slovensku, plne začlenili do skupiny Veolia,
došlo k zmene obchodného mena materskej spoločnosti z Dalkia, a.s. na Veolia
Energia Slovensko, a. s. V priebehu tohto
roka budú premenované aj ostatné filiálky – vrátane spoločnosti Dalkia Senec
a.s.
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Ďalšie verejné priestranstvo v našom meste dostalo nový vzhľad
V apríli sa úspešne ukončila premena verejného priestranstva ohraničeného ulicami J. G. Tajovského, Košická, Pribinova
a Sokolská v Senci, keď sa od 12. januára
2015 začali realizovať stavebné práce aj
v rámci projektu ISRMO OPBK – Senec –
Revitalizácia verejného priestranstva v zóne
Západ, Senec.
Realizácia projektu sa uskutočnila pomocou Nenávratného finančného príspevku
(NFP) z Operačného programu Bratislavský
kraj, ktorý sa mestu Senec podarilo získať
po troch rokoch neúnavnej práce. Výška tohto príspevku, teda 95 % celkových
oprávnených nákladov, bola 205 126,06
EUR. Mesto Senec prispelo sumou viac
ako 15 795,18 EUR. Stavebné práce realizovala stav. firma Cesty Nitra a.s.. Hlavným
zámerom projektu bolo vytvoriť atraktívny
verejný priestor a jeho revitalizáciou zlepšiť životné podmienky a životné prostredie nielen obyvateľov tejto mestskej časti.
Projekt poskytol nové možnosti na aktívny
a pasívny oddych v bezpečnom prostredí
a v budúcnosti prispeje aj k úspore nákladov
vynakladaných na verejné osvetlenie. Realizovaná bola renovácia plôch chodníkov
zo zámkovej dlažby s bezbariérovou úpravou, čím sa priestranstvo sprístupnilo aj
občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na oddych je určených 22 parkových
lavičiek, 8 stojanov na bicykle, 21 smetných
košov so strieškou prispeje k udržaniu čistoty priestranstva. Vysadených bolo 32 nových stromov, popri chodníkoch bola doplnená kríková výsadba s mulčovacou kôrou
a zrevitalizované trávne plochy osiate tráv-

nou zmesou. Premenou basketbalového
ihriska na multifunkčné ihrisko sa rozšírili
možnosti jeho využitia aj o iné športové aktivity ako volejbal, tenis a bedminton. Zrekonštruovalo sa pieskovisko a vytvorené boli
ihriská pre menšie aj väčšie deti s hernými
a cvičebnými prvkami, na ktorých si môžu
zlepšiť fyzickú zdatnosť a motorické schopnosti. Kvôli zvýšeniu ich bezpečnosti pri pohybových aktivitách bola dopadová plocha
vyhotovená z pružného gumeného materiálu. Ihriská aj viacfunkčné preliezačky prispejú k zvýšeniu zdravšej pohybovej a športovej aktivity obyvateľov, obnovené oplotenie
okolo basketbalového ihriska má funkciu
ochranného mantinelu dôležitého pri loptových hrách. Celé priestranstvo je osvetlené

24 kusmi nových svietidiel umiestnených na
nových stožiaroch s ekologicky úspornými
LED diódami, pomocou ktorých sa predpokladá až 36 % úspora spotreby elektrickej
energie. O údržbu zrevitalizovaného verejného priestranstva sa bude starať aj nový
pracovník, ktorý posilní súčasné kapacity
Oddelenia ochrany verejnej zelene, údržby
a čistoty mesta Senec. Dúfame, že občania, ktorí toto priestranstvo budú užívať, sa
k nemu budú správať šetrne, aby nám všetkým ešte dlho pekné a funkčné vydržalo.
Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Chválime

Karháme

• rodičov detí a žiakov zo ZŠ Tajovského, ktorí vo svojom voľnom čase prišli na brigádu a spoločne pomohli namaľovať plot
okolo celej školy, ...
• rybárov, ktorí upratovali Strieborné jazero. 73 rybárov upravovalo brehy, vysádzalo
stromčeky a naplnilo odpadom dva veľkokapacitné kontajnery. Takáto brigáda bola
aj na Hlbokom jazere (Guláška), odkiaľ sa
odviezlo 70 vriec rôznorodého odpadu.
• tých, čo sa napriek tomu, že bývajú
v bytovke, starajú o svoje okolie, skrášľujú,
polievajú, vysádzajú kvietky... Máme ich
v Senci viac - napríklad na Bernolákovej
ulici, v okolí novoupraveného verejného
priestranstva na Košickej, v panelákoch
na Bratislavskej, na Salámke, na Jesenského, ale aj v domoch na Svätom Martine, na Jána Smreka
či na Štefánikovej ulici.
• Chválime skupinu obyvateľov z Pribinovej ulice, ktorí pozitívnymi postrehmi prispeli k zlepšeniu projektu revitalizácie verejného priestranstva a vlastnými silami a prostriedkami skrášlili
okolie svojho bytového domu.

• Diagnóza schudnúť
Keď som sedela v čakárni u ortopéda v Senci, nechápala
som, prečo sa čakajúci pacienti informovali u odchádzajúcich pacientov, akú ma doktor náladu. No keď som vošla do
ambulancie, hneď som vedela, prečo sa pýtali. Prvé, čo mi
povedal, bolo, aby som schudla. Nedá sa povedať, že on by
bol štíhly. Počas vyšetrenia bol mrzutý, nahnevaný a odmeraný. Keď som to povedala na svojom pracovisku, povedali mi, že to nie je nič nové. Verím, že ak by sem prišiel nový
ortopéd, ambulancia tohto by bola prázdna. Senčanka
• Aj takto môže vyzerať jarná
záhradka pred panelákom. Len
škoda, že niektorí naši spoluobčania si jednoducho natrhajú kvety, ktoré skrášľujú okolie
a robia radosť všetkým okolo
idúcim. Mrzí ma to o to viac, že
moja mamina sa o to stará a potom je z toho nešťastná. Dúfam,
že po prečítaní týchto riadkov sa
ľudia uvedomia a budú si viac vážiť a neničiť naše záhradky. T.
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Detská výjazdová pohotovosť je v Senci už pol roka
Keď má dieťa chrípku, hnačku, vysoké teploty alebo ho bolí bruško, môžu rodičia zo seneckého okresu volať detskú výjazdovú pohotovosť, ktorá má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a je k dispozícii v čase, keď by ste sa k lekárovi
nedostali. Cez pracovné dni od 18:00 do 6:00 a cez víkendy nepretržite.
Komplexná záchranná služba Bratislava - Nové Mesto, ktorá lekársku službu
prvej pomoci pre deti a dorast poskytuje
aj v našom okrese, je s pôsobením u nás
spokojná. O ich služby je veľký záujem.
„Ľudia si na nás postupne začínajú zvykať. Môžeme hovoriť o viac ako tristo výjazdoch v meste Senec a viac ako päťsto
výjazdoch v samotnom okrese Senec,“
uvádza Marek Odkorek, predseda Komplexnej záchrannej služby.
Pre rodičov je služba zaujímavá, lebo nemusia absentovať v práci a pomoc príde
priamo k nim domov. Deti zasa ocenia,
že nemusia čakať v čakárni a sú ušetrené stresu z cudzieho prostredia. „Riadi-

me sa jednoznačným heslom - pacient je
pre nás vždy na prvom mieste, duplicitne
o tom môžeme hovoriť, keď ide o detské-

Barborka má zlato

Súťaž prvej pomoci

16. máj bol kultúrou, športom aj zábavou nabitý deň. Do kontextu Noci múzeí
a galérií, ktorá sa v ten deň konala, dokonale zapadla Medzinárodná súťaž historických ručných striekačiek na severnej
strane Slnečných jazier. Pozvanie seneckých dobrovoľných hasičov na piaty ročník tejto na Slovensku jedinečnej súťaže
prijalo sedem tímov dobrovoľných hasičov z miest a obcí: Budapešť (HU), Jámy
(CZ), Jarovce, Vlčany, Rohožník, Kaplná
a Trnava. Súťažné disciplíny úspešne absolvoval aj tím zložený zo záchranárov,
ktorí sa starali o bezpečnosť a zdravie
účastníkov podujatia. Historické hasičské striekačky fungovali bezchybne.
Hasiči z českej obce Jámy si vychovávajú svojich nástupcov od škôlkarského
veku. Svojim nádejným pokračovateľom
vyrobili funkčné hasičské vozidlo, s ktorým 5-6 roční chlapci predviedli dokonalý
hasičský útok na horiaci domček. Diváci
si prišli na svoje, videli napínavý súboj
družstiev, ktoré chceli ukázať svoju silu,
zručnosť, aj svoje historické hasičské uniformy. Prvé tri priečky obsadili: 1. Senec,
2. Jarovce 3. Budapešť. Text a foto: VCs

30. apríla sa uskutočnila šúťaž prvej
pomoci pre základné a stredné školy.
10 rozhodcov hodnotilo vedomosti 63
žiakov a študentov o Červenom kríži,
zdravotnícke vedomosti a riešenie poranení figurantov. Žiaci – mladí zdravotníci sa popasovali s poraneniami ako
dusenie sa, kardiopulmonálna resuscitácia, poranenie chrbtice, autonehoda,
hyperventilácia, hypoglykémia, pneumothorax a otestovali si svoje teoretické
vedomosti o prvej pomoci i o Medzinárodnom hnutí Červeného kríža.
Prvé miesto získali DMZ I. ZŠ Tajovského, DMZ II. ZŠ Tajovského a DPP
Gymnázium Modra. Záštitu nad súťažou prevzal Územný spolok SČK Bratislava – okolie na čele s riaditeľkou Ing.
Máriou Halásovou i Územná rada Mládeže SČK Bratislava – okolie s predsedom Pavlom Škovránkom, ktorý
bol hlavným rozhodcom. Zdroj: SČK

ho pacienta,“ hovorí predseda KZSBA.
Rodičia často nevedia odhadnúť závažnosť zdravotného stavu dieťaťa. Stáva sa,
že pohotovosť zavolajú aj pre drobnosti.
Photovosť však nepodceňuje žiaden výjazd a snaží sa urgentne a profesionálne
pristupovať ku každému stavu.
Malí pacienti tak môžu byť ošetrení v domácom prostredí najmodernejšou zdravotníckou technikou. Jediné, čo sa platí,
je poplatok za pohotovosť - 1,99 eura,
ktorý vyplýva zo zákona.
Ak potrebujete lekársku službu prvej
pomoci pre vaše dieťa, môžete zavolať
na číslo 0919 321 321 a pomoc bude
na ceste. MO

70 rokov MS SČK v Senci
Ľudia dobrej vôle, ktorí sú pripravení pomáhať stretli sa 19.mája v Galérii Labyrint
na slávnostnej akadémii venovanej 70mu výročiu založenia miestneho spolku
SČK v Senci. Mesto Senec zastupoval
viceprimátor Ing. Dušan Badinský a prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová.
K prítomným sa prihovorila Ing. Mária
Halásová riaditeľka územného spolku
SČK, predsedníčka územného spolku
SČK Jarmila Koyšová a predsedníčka MS
SČK Mgr. Anna Legindiová. Pripomenuli úctyhodne bohatú históriu seneckého
miestneho spolku SČK, ktorá sa začala
v septembri 1945 a nemenej úspešne
pokračuje aj v súčasnosti. Momentálne
je v seneckej databáze darcov krvi zapísaných 2653 darcov, z toho je aktívnych
554. Na odberoch sa zúčastňuje 60-90
darcov a ročne v Senci daruje krv 300 až
400 ľudí, čo predstavuje okolo 200 litrov
krvi ročne. Po príhovoroch nasledovalo odovzdanie plakiet prof. MUDr. Jana
Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického. Na záver prišla na pódium Ľudová
hudba Konopa, ktorá rozospievala všetkých prítomných.
VCs
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Keď láska je mocnejšia ako beznádej

Len pred niekoľkými dňami, 3. marca 2015,
odišla na večný odpočinok najstaršia obyvateľka mesta Senec, Margita Kolláriková.
Mala 97 rokov. Hoci to bola jednoduchá
žena, zo skromnej rodiny, jej život bol naplnený mimoriadnymi činmi a udalosťami.
Vydala sa pred 2. svetovou vojnou do far-

márskej rodiny na samotu Búroš pri Senci.
Veľa času venovala deťom, zabezpečila
im vysokoškolské vzdelanie a starala sa
aj o tretie, hendikepované dieťa, ktorému
venovala rovnakú lásku a pozornosť ako
ostatným deťom.
Keďže samota Búroš bola počas vojny
takmer na hraničnej čiare, utekali tadiaľto
utečenci z protektorátu, ale aj Slováci, ktorí utekali pred prenasledovaním, či francúzski partizáni a zostrelení americkí letci. Margita Kolláriková spolu s manželom
s nasadením života pomohli dvadsiatim
piatim utečencom. Nielen že ich ukrývali,
ale aj živili, šatili a poskytli im finančné prostriedky na ďalšiu cestu za hranice. Bolo
to riskantné, za pomoc utečencom hrozila
smrť celej rodine. Margita Kolláriková však
nikdy nepodľahla beznádeji.
Po skončení vojny prišlo znárodenie, kolektivizácia a mena peňazí. Rodina bola

Deň matiek v Nezábudke
Občianske združenie Nezábudka v júni oslávi 20. výročie
založenia. Nedávno sa presťahovala do novej budovy na
Turnianskej ulici. Zverenci Nezábudky vítali 7. mája mamičky a príbuzných, ktorí si prišli
pozrieť ich program ku Dňu
matiek.
Riaditeľka Ildikó Madarászová
predstavila Nezábudku takto:
„Sme neštátny domov sociálnych služieb. Venujeme sa
ťažko zdravotne znevýhodneným deťom a mladistvým
s
mentálnymi,
telesnými,
zmyslovými a kombinovanými
znevýhodneniami. Naraz sa
môžeme ambulantne venovať
18-im klientom, ale máme 46
chránencov, ktorí nás navštevujú v rôznych časoch, podľa
rozvrhu. Na Deň matiek sme
nacvičili program, ktorý spolu
s malým darčekom Nezábud-

ky odovzdajú deti mamičkám.
Naši klienti spievajú, tancujú
a recitujú, takto dokážu vyjadriť svoju lásku k mamičkám, čo
sa im niekedy nedarí povedať
vlastnými slovami.“ Zástupkyňa riaditeľky Ildikó Popálená
dodáva: „Náš projekt je registrovaný od roku 2009 na portáli Dobrá krajina. Z týchto a ďalších charitatívnych príspevkov
financujeme terapeutické a rehabilitačné služby pre našich
klientov, ktoré poskytujeme
nad rámec štátom podporovanej starostlivosti. Rodičia by
to nevedeli zaplatiť, pretože zo
46 rodín, ktorých deti k nám
chodia, v drvivej väčšine zdravotný stav dieťaťa nedovoľuje
mamám pracovať, čo má vplyv
aj na sociálnu situáciu rodín.“
Pre všetkých bol tento
deň odmenou za spoločnú prácu. Text a foto: VCs

neraz v krajnej existenčnej situácii, preto
Margita Kolláriková dobrovoľne vstúpila
do Jednotného roľníckeho družstva. Len
za takúto cenu mohli deti bývalých kulakov študovať na vysokej škole.
Za svoje hrdinské činy počas vojny dostala
Margita Kolláriková v roku 2013 pamätnú
medailu M.R. Štefánika II. Stupňa, pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a ukončenia
2. svetovej vojny, pamätné medaily Ministerstva obrany a viacero ďakovných listov.
Bola členkou zväzu protifašistických bojovníkov.
Po Margite Kollárikovej, vzácnej a statočnej žene, zostalo prázdne miesto. Nie však
v spomienkach, nie v našich srdciach.
Tam bude mať miesto trvalé.
MUDr. Oľga Šišková Čerbaničová
(vnučka) a Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Senci

Hudobný benefičný maratón Senčania Senčanom

Musica Perennis Iuventutis
pripravila hudobný benefičný
maratón Senčania Senčanom.
Začal sa už prvého mája prehliadkou historických pamiatok
s vedúcim Mestského múzea
v Senci a otváracím koncertom skladby 4 ročné obdobia
od Vivaldiho v Parku oddychu.
Druhého mája sa už program
odohrával na veľkom pódiu
pred budovou synagógy. Úžasnú atmosféru na pódiu vykúzlili Senčania, ale aj FS Technik
STU, Rusín Čendeš Orchestra,
BassBAND a Mária Čírová,
Mojše Band a Bratislava Hot
Serenaders. Poďakovanie patrí
dobrovoľníkom, mestu Senec,
Bratslavskému samosprávne-

mu kraju, Lavinu a Dobrému
jablku. Tento rok sa vyzbieralo
vyše 1600 eur. Hlavný protagonista, zanietený organizátor
a umelec Ján Krigovský prišiel
20. mája s organizačným tímom a zástupcami sponzorov
do sobášnej siene mestského
úradu, aby odovzdal rodinám
finančnú aj vecnú podporu.
Významnými
podporovateľmi podujatia Senčania Senčanom sú aj mesto Senec
a BSK, ktoré zastupoval viceprimátor mesta Senec Dušan
Badinský a podpredsedníčka
BSK Gabriella Németh. Z rúk
organizátorov a sponzorov si
prevzalo 100 eur, košík jahôd
a čokoládu 16 rodín.
MO

Kreatívny piknik má nový termín.
Uskutoční sa 20. júna 2015.
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Druhá svetová vojna očami detí!

Z príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny ZO
SZPB Senec pripravila vedomostnú súťaž z histórie národnooslobodzovacieho hnutia
určenú pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiakov
tercie a kvarty osemročných
gymnázií. Je nám ľúto, že do
súťaže sa prihlásila len jediná škola a to Základná škola J.G. Tajovského. Súťaž sa
uskutočnila 15. mája o 10:00
v priestoroch Knižnice ZŠ J.G.
Tajovského za účasti družstva
žiakov 8. a 9. ročníka. Otvorením a vedením súťaže bola
poverená Lýdia Nedvědová,
tajomníčka ZO SZPB Senec.
Členovia ZO SZPB Senec boli
príjemne prekvapení širokým

obzorom vedomostí súťažiacich žiakov Patrika Tótha, Olivera Seleckého, Adriána Veselého a Tomáša Vöröša. Ich
účasť v súťaži ocenila vecnými
darmi a malým pohostením.
Súťaž bola spestrená vzájomnou diskusiou súťažiacich žiakov s pánom Ladislavom Neuwirthom /vojakom z povolania/
a pani Irmou Farkašovou, ktorí
zažili vojnu ako deti. ZO SZPB
Senec ďakuje pánovi riaditeľovi Mgr. Ladislavovi Kásovi za
ústretovosť a spoluprácu s našou organizáciou. Pani učiteľke Mgr.Beňovej ďakuje za pomoc pri organizovaní súťaže
a skvelú prípravu žiakov.
Lýdia Nedvědová
tajomníčka ZO SZPB Senec

SOLAR Hvezdáreň Senec Astronomická prednáška

v ZŠ s VJM A.M. Szenciho 17.6.2015 o 18:00
Téma: Európska vesmírna agentúra
Prednáša: Jakub Kapuš
Predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity
SOSA. Venuje sa popularizácii vesmírneho výskumu
na Slovensku, podporuje vstup SR do ESA a technologickým projektom ako napríklad vývoj 1. slovenskej
družice.

Akcia - 20% zľava na celý sortiment Sušených plodov,
Sušeného ovocia, Orechov a Čokoládových cukroviniek.
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ZUŠ oslávila svoje 55. výročie koncertom
Základná umelecká škola v Senci, Fándlyho 20, oslávila 55 rokov. Pri tejto príležitosti sa
konal koncert 20. mája v sále MsKS. Vystúpili v ňom žiaci všetkých štyroch odborov. Súčasný riaditeľ školy Mgr.art. Gabriel Škriečka vyzdvihol tvorivú prácu pedagógov za celých
55 rokov trvania školy, ktorá nadviazala a stále udržiava výmenné koncerty v medzinárodnom meradle so ZUŠ Velká Bíteš /ČR/, Liszt Ferencz Zeneiskola Gyor /M/, Musikschule
Bisamberg v Leobendorfe /Rakúsko/ a priateľské kontakty so ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave a ZUŠ v Skalici. Vysoko ocenil aj spoluprácu s vedením mesta. S hrdosťou hovoril
o tom, že folklórny súbor Igrici nahral pod vedením PaedDr. M. Brnu, PhD. štyri CD nosiče
ľudových piesní a kolied. ZUŠ vydala CD album vlastných skladieb v hre na keyboarde
žiakovi Jakubovi Kolembusovi, laureátovi niekoľkých medzinárodných súťaží. Najnovší CD
nosič má aj komorný zbor Stella pod vedením Mgr. art. Tomáša Šelca a komorný orchester
Fantázia, ktorý vedie pedagóg Drahomír Mrózek. Tieto hudobné telesá vystúpili na koncerte a interpretovali svoje majstrovstvo. V podaní folklórneho súboru Igrici sme si vypočuli
zmes ľudových piesní. Javisko roztancovali deti z tanečného odboru v choreografii Moniky
Czingelovej. Literárno – dramatický odbor zahral vtipnú a poučnú hru Kto je šéf, ktorú
s deťmi pripravila ich pedagogička Mgr. art. Zuzana Bírešová. Výtvarný odbor pripravil
prezentáciu prác svojich žiakov v priestoroch Labyrintu. Cez prah našej školy za 55 rokov
prešlo veľa absolventov. Pracujú v školstve, v divadlách, obohacujú kultúrny život mesta,
stávajú sa vnímavejšími na krásu umenia. Koncert bol výrazom vďaky a radosti z umeleckej tvorivosti a vzpruhou do ďalších rokov činnosti školy. Prajeme pedagógom i žiakom
ZUŠ v Senci veľa úspechov, umeleckej invencie a radosti z nádhernej tvorivej činnosti. HČ

Užitočné informácie
k Seneckému letu
Počas konania Seneckého leta bude
záchytné parkovisko na severe Slnečných jazier. Senčanov však prosíme,
aby svoje autá nechali radšej doma.
Na južnej strane jazier bude prísny zákaz stanovania.
Ceny lístkov na Senecké leto bude
možné kúpiť v MsKS a v Tureckom
dome počas pracovných dní o 8:00
do 18:00 v cene 4 eurá. Predpredaj končí v piatok 12. júna o 12:00. Cena vstupenky po tomto termíne bude 5 eur.

Súkromná základná umelecká
škola Renaty Madarászovej
Prijímacie skúšky do Súkromnej ZUŠ
R. Madarászovej v Senci:
18. a 19.6.2015 v čase od 14:00 - 18:00
v priestoroch SZUŠ - Sokolská 10
(Plecháč)
Prijímame do odborov:
Tanečný odbor (od 4 rokov)
Výtvarný odbor (od 5 rokov)
Hudobno-dramatický odbor muzikál (od 5 rokov)
Hudobný odbor - klavír, flauta, gitara,
bicie nástroje, spev, husle (od 6 rokov)

Súkromná základná umelecká
škola, ATELIÉR

Mama je láska
Slová z básne M. Rúfusa boli mottom koncertu, ktorý pripravil spevácky zbor Radosť ku Dňu matiek v sále MsKS v Senci
10. mája v poobedňajších hodinách. Plná
sála mamičiek, babičiek, tiet prijímala celým srdcom piesne a tance svojich detí
ako poďakovanie za lásku, obetavosť, trpezlivosť. V speváckom zbore spievajú aj
mamy, ktoré kedysi začínali ako malé členky zboru a ich deti. Nádherná kontinuita!
Sólo spievali Mária Dominika Vinczeová,
Nelka Ližbetinová, Simon Molnár, Katarína Krigovská, Veronika Kupkovičová,
Monika Podolská, Dominika Debnárová
a Karolína Krigovská. Spievala mama Lenka Jasenovcová s dcérkou Elenkou. Mama
Mária Lukácsová interpretovala pieseň
o odchádzaní detí spod maminých krídel
do sveta. Lenka Jasenovcová pripravila
drobné pásmo s malými deťmi, ktoré spievali ako kvietky. Poďakovanie patrí aj Má-

rii Lukácsovej, Lucii Vojtkovej a Dominike
Debnárovej za nácvik piesní. Javisko rozvírili slovenské ľudové tance, ktorých choreografiu i realizáciu pripravili Karin Krigovská ml. a Zuzana Debnárová. Mamičkám
sa prihovoril vikár saleziánskej spoločnosti v Bratislave don Ján Martiška. Vyzdvihol
hodnotu mamy v našich životoch a zaželal
mamičkám, aby dokázali byť slobodnými
od svetských lákadiel dať prednosť kariére,
pohodlnému životu, ale aby dali prednosť prijatiu detí v rodinách. Svorníkom
programu bol herec a recitátor Ján Gallovič, ktorý moderoval, spieval dve piesne
z muzikálu Jozef a jeho farebný plášť a recitoval úryvok z prekrásnej skladby Milana
Rúfusa Óda na radosť.Poďakovanie patrí
Monike Podolskej a Jankovi Kelemenovi
za scénu javiska a vedúcemu speváckeho zboru Františkovi Podolskému za dramaturgiu a réžiu celého programu. HČ

www.szus-atelier.sk
Súkromná ZUŠ Ateliér pozýva záujemcov o štúdium výtvarného odboru na
II. kolo prijímačiek, ktoré sa uskutoční
11. júna 2015 vo štvrtok od 14:30 18:00 v priestoroch nášho Ateliéru
na Vodnej č. 20 - smerom na futbalový
štadión pri Parku oddychu. Prijímame
žiakov vo veku od 5 rokov do 18 rokov.
Súčasne Vás srdečne pozývame na
tradičnú ”Letnú výstavu” Súkromnej
ZUŠ Ateliér, ktorá sa uskutoční v hoteli
Senec – bude otvorená dňa 26.júna
2015, môžete tu vidieť výsledky tohtoročnej práce, výber toho najlepšieho
z našej tvorby.

www.seneckeleto.sk

13.JÚN
2015

Vstupné: predpredaj dospelí, deti od 6 rokov,
študenti, dôchodcovia 4 eur. Na mieste 5 eur

PROGRAM uvádza Mimo - moderátor Fun rádia
12:00 - Test pilot (SC)
12:50 - Justwe (SC)
13:40 - Tadeáš Hrozáň (SC)
14:40 - U.K.N.D.

16:00 - Kristína
17:20 - Adam Ďurica
19:00 - The Paranoid

20:30 - Desmod
22:00 - Horkýže

slíže

23:00 - Ohňostroj
Pyrostar s.r.o.

23:30 - 04:00 „Fun radio
GET FUN party by
Dj Milan Lieskovsky“
Malé pódium LOĎ:
15:00 - Lomidrevo – Divadlo na hojdačke
16:00 - Smejko a Tanculienka – Divadlo Maska
17:00 - Králiky z klobúka – hud. komédia
18:00 - Diskoparáda šaša Maroša – div. Bum Bác
Sprievodný program :
Maľovanie po tvári, veľký skákací hrad,
nafukovacia šmýkačka, lepiaca mucha,
súťaže, kolotoče
Disko pódium: o 17:00 The Sixties - kapela
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KINO - KINOHITY
AMFITEÁTER
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LABYRINT
Koncert sólistov – žiakov
k 55. výročiu založenia

ZUŠ Fándlyho Senec
SENECKÉ LETO

13.6. sobota
Slnečné jazerá – Juh
29. mája piatok 2015
štartujeme letnú filmovú
sezónu v amfiteátri

Oznamujeme všetkým návštevníkom
seneckého kina, že od 29. mája 2015
otvárame brány amfiteátra, kam sa
presúva premietanie filmov až
do septembra. Vzhľadom k tomu,
že senecké kino je vybavené prenosovou
premietacou technikou, ktorá bude
umiestnená počas letnej filmovej sezóny
výlučne na amfiteátri, nie je možné
premietať filmy vo vnútornom kine Mier.
Premietať sa bude iba na amfiteátri,
a to aj v prípade nepriaznivého počasia.

19. VEĽKÝ LETNÝ
KARNEVAL

26.6. piatok
Lichnerova ulica,
Slnečné jazerá - Juh

3.6. streda 18:00

absolventská
a žiacka výstava

ZUŠ Fándlyho
Senec

výtvarný odbor
vernisáž 4.6. štvrtok o 18:00
prezentácia kurzov z Labyrintu

HRNČEK VAR

KNIŽNICA

6.6. sobota od 10:00

pred Mestským kultúrnym strediskom
„Hrnček var“ je symbolický názov
a
myslíme,
že naozaj príznačný. Kurzy,
CELÉ SLOVENSKO
ktoré prebiehajú celoročne v Labyrinte,
ČÍTA DEŤOM
vykonávajú záslužnú činnosť a 6. júna
1.6. pondelok – 7.6. nedeľa o 10:00
od 10:00 budete môcť na pódiu pred
zastrešuje prezident SR Andrej Kiska
MsKS sledovať na vlastné oči, čo sa
Aj počas tohto leta sme si pre Vás
a v Senci ho na netradičných miestach v nich „navarilo“. Celý rok sa v MsKS strepripravili niekoľko výborných filmových
prídu deťom zo ZŠ predstaviť Renáta
távajú deti aj dospelí, učia sa tancovať,
noviniek, ktoré budeme mať možnosť
Názlerová, Lena Riečanská, Ružena
správne cvičiť
premietnuť vďaka zrealizovanej
Scherhauferová a Dagmar Sanitrová.
a pohybovať, tvoria „vecičdigitalizácii kina. Na svoje si prídu všetky
Cieľom tohto projektu je priviesť deti k číky“ nielen z papiera, učia sa
vekové generácie. Čakáme s radosťou aj
taniu, k pravidelným návštevám knižnice
cudzie reči. To ako pracujú
najmenších filmových divákov. Začiatok
a zmysluplnému tráveniu voľného času
lektori a ako sa cítia ich zvepremietacieho času sa bude v priebehu
poznávaním krás literárneho sveta.
renci uvidíte, počujete
leta meniť, preto odporúčame sledovať
a určite si aj vyskúšate.
aktuálne informácie na našej webovej
Pondelok - Renáta Názlerová
Dopoludnie to bude pestré,
stránke: www.kinosenec.sk facebooku
Námestie 1. Mája
farebné a takpovediac mnohožánrové.
www.facebook.com/kinosene,
Utorok - Lena Riečanská
Zažijete kubánsku Salsu (Emeterio
programových letákoch, a veľkoplošnom
Základná umelecká škola, Fándlyho ulica
Rigondeaux Pérez Niurka Pita Alvelo),
billboarde na severnej strane Slnečných
Streda – Jarmila Majová
argentínske Tango (Abrazo – Vojto
jazier.
Arborétum Mlyňany
Takáč), americký street art & dance (S3t
Prežite jedinečný filmový večer pod
Štvrtok - Ružena Scherhauferová
kidz). Závan orientu i východných kultúr
holým nebom v jednom z najkrajších
Slnečné jazerá juh
precítite vďaka Orientálnym tancom či
a najväčších letných kín na Slovensku.
Piatok - Sanitrová Dagmar
systému Tai-chi. Bude aj Aerobic, BodyTešíme sa na Vašu návštevu.
Park oddychu - amfiteáter
work a určite aj folklór v detskom podaní
Sobota – Margita Poláková
(Tancuľkovo).
Labyrint MsKS
O kreatívny kútik sa postará už tradične
HURÁ
Nedeľa – Jarmila Majová
OZ Šidielko. Jedno sobotné dopoludnie
NA FUTBAL
Park oddychu - amfiteáter
a možno si nájdete „to svoje“ na celý
6.6. sobota
život. Veď hudba, tanec, „výtvarno“... sú tu
pre nás všetkých. Srdečne pozývame!
7.6. nedeľa

JURSKÝ SVET
21.6. nedeľa
22.6. pondelok

celoslovenský projekt

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
detský čitateľský maratón

ČÍTAJME SI

18.6. štvrtok od 9:00 – 15:00

Výstava

Z VAŠICH DAROV

5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej
činnosti
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KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

Za päť rokov svojej existencie sa senecké A tak to aj je, iba s minimálnymi úpravami.
Slnečný festival chce byť totiž predovšetmúzeum nevenovalo len organizovaniu
kým tvorivou udalosťou pre každého.
a tvorbe krátkodobých výstav, predMá byť festivalom rodinným, čiže miestom,
nášok, seminárov či konferencie ale aj
svojmu základnému poslaniu: budovaniu kde si na svoje prídu batoľatá, ich rodičia,
starší súrodenci, i starí rodičia nehovoriac
zbierok. Veľká časť tisícky predmetov
o teenageroch. Chce priniesť umenie pre
bola tak zachránená pre budúce genekaždého a v každom kúte, tak aby toto
rácie práve vďaka pozitívnemu prístupu
bolo „kúzelnou bodkou“ na konci vety
Senčanov a iných obyvateľov tunajšieho
„Senecké leto“. Písali sme, kto prisľúbil
okolia. Výstava vzdáva hold týmto ľuďom,
spoluprácu, kto určite príde. A keďže sa
ktorí pochopili, že záchrana a dokumenpostupne vyjasnieva, môžeme Vám prezratácia kolektívnej pamäte je možná iba
diť, že mnohé zo zamýšľaného sa podarí,
spoločnými silami. Prístupná bude
a ak sa aj niečo nepodarí, zvyčajne sa dá
do konca októbra.
uskutočniť niečo iné rovnako príťažlivé či
prínosné. Vieme, že videné je viac ako
Výzva pre občanov:
počuté, preto Vám teraz ponúkame malú
Buďte spolutvorcami múzejných zbierok!
ochutnávku toho, čo je skutočne reálne:
Navštívili ste naše mestské múzeum?
Do kín nedávno dorazil film Malý pán –
Inšpirovala Vás aktuálna výstava zo zbierok múzea? Nasledujte príklad našich
spoluobčanov a priložte ruku
k oživeniu kolektívnej pamäte nášho
mesta i regiónu! Ponúknite múzeu tradičné úžitkové predmety, dokumenty či fotografie vypovedajúce o minulosti dávnej či
bližšej, o spôsobe života našich otcov
je bábkový. Film a leto – výborné spojenie
i matiek: Slovákov, Maďarov, Pitvarošapre senecký amfiteáter, takže aj premietať
nov, kolonistov – skrátka: SENČANOV.
budeme na festivale.
Aby naše múzeum bolo schopné vypove- Tento film niekto vymyslel aj vytvoril, a my
dať o medzníkoch malých dejín veľkých
toho niekoho poznáme a podarilo sa nám
udalostí aj o ďalšie desiatky rokov!
„ho“ zavolať. Preto Vám už teraz môžeme
Do budovania zbierok sa môžete zapojiť prezradiť, že naše pozvanie prijalo divadlo
aj tematicky. Aktuálne múzeum má záu- Buchty a Loutky z Českej republiky, určite
jem dokumentovať lokálne súvislosti
nám zahrajú niečo z ich bábkovej tvorby
I. svetovej vojny, ktoré bude prezentovať
a niečo porozprávajú o filme, o bábkach,
v rámci plánovanej krátkodobej výstavy
tvorbe, živote s umením a vôbec.
už koncom novembra tohto roka.
Asi každý, kto svojho času sledoval Kuka
V prípade, že máte vo svojom vlastníctve
a bol verný nedeľným televíznym dooberodinné fotografie, predmety či dokudiam pre deti, po čase začal sledovať Elá
menty vypovedajúce o tomto období,
Hop a vernosť týmto
môžete sa prihlásiť u pracovníkov múzea
reláciám prisahal. Elá
v Tureckom dome na poschodí.
Hop už v televízii nie

PRIPRAVUJEME
Senec 2015
31. augusta
1. septembra
SLNEČNÝ
FESTIVAL
Umenie a tvorivosť
v každom kúte
a pre každého.
Bábkové divadlo,
divadlo pre deti,
pouličné divadlo,
výstavy,tanec
a literatúra ...
Už pár mesiacov Vás postupne informujeme o Slnečnom festivale ako
o bábkovom festivale a festivale pouličného divadla.
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PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER
koncert

JANA KIRSCHNER
a SIMA MARTAUS

1. augusta 2015 o 21:00
Prvá dáma slovenského popu Jana
Kirschner zavíta dňa 1. augusta 2015
do Senca a predstaví svoje najväčšie hity.
V trojhodinovom koncerte si zaspieva
spoločne s mladou talentovanou
speváčkou, či skôr pesničkárkou Simou
Martausovou. Túto jedinečnú kombináciu
dvoch skvelých speváčok s jemnou,
podobnou farbou hlasu si môžete
vychutnať už 1.8.2015 o 21:00
v Amfiteátri v Senci.
Jana Kirschner a Sima Martausová podobná ľahkosť a spontánnosť prejavu,
jedno pódium, jedinečný koncert.
Vstupenky si môžete zakúpiť online
na www.ticketportal.sk
a v Parku oddychu – Amfiteáter.
Info: www.quickproduction.sk,
+421 905 562 555

MsKS Senec, oddelenie záujmovo
sú, no budú v Senci,
– umeleckej činnosti Labyrint, hľadá
teda Divadlo PIKI
novú posilu do pracovného tímu.
z Pezinka.
Pracovná pozícia na pomedzí kultúrOstravské Loutkové
neho manažmentu a dramaturgie si
divadlo sa predstaví
vyžaduje znalosti a základnú orientás výborným predstaveciu v oblasti umenia a kultúry, kultúrním Marvin.
neho manažmentu, tvorivý prístup
Aj divadlo Tyjátr Ivana
a časovú flexibilitu. V prípade záujmu
Gontka, ktoré zostáva
posielajte životopisy na
verné tomu najtradičivica.franekova@senec.sk.
nejšiemu spracovaniu bábkovej tvorby.
Bude toho oveľa viac.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
No nie
8:00 – 15:00
množstvo je dôležité, KANCELÁRIA: 		
Obedňajšia prestávka:
11:00 – 12:00
ale to šteklenie
v bruchu, atmosféra jedinečnosti, okamihy
spoločného zdieľania a radosť z objavovania,
tvorenia či len jednoducho „prežívania“.
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Senecká Noc literatúry v réžii Ivice Franekovej
13. mája nastala Noc literatúry v jedenástich mestách
Slovenska a desiatkach miest
po celej Európe. Do Senca
prijali pozvanie Ivice Franekovej, pracovníčky MsKS Senec
- oddelenia Labyrint, Michal
Hvorecký, Helena Čajková,
Dagmar Sanitrová, Peter Kiss,
Aimé Pari a Eva Matejková,
ktorí sa usadili pri seneckých
pamätihodnostiach a od 18:00
do 22:00 čítali úryvky z kníh
seneckým priateľom literatúry.
• Kde sa vzala myšlienka Noci
literatúry?
Noc literatúry sa v Európe konala už deviaty rok. Senec sa
pripojil druhýkrát. Myšlienka
prišla z Prahy, kde sa toto podujatie koná vždy v predvečer
zahájenia veľtrhu Svet knihy.
Koordinátorom Noci literatúry
sú České centrá, ktoré v spolupráci s ďalšími národnými
kultúrnymi inštitúciami úspešne šíria tento kultúrny produkt
po celej Európe.

• Osobnosti sa rady zapájajú?
Mám príjemnú skúsenosť
s pozývaním hostí. Spisovatelia, herci, umelci sú radi, že
sa zoznámia s novými textami
a prezentujú ich počas Noci literatúry, ktorá má vždy zvláštnu atmosféru. Je to veľmi dobre vymyslené podujatie. Spája
literatúru, známe tváre a zaujímavé miesta mesta.
• Aká literatúra sa číta?
Mala by byť prezentovaná
česká literatúra a samozrejme aj slovenská. Do portfólia
čítaných textov ponúkajú diela
kultúrne zastupiteľstvá krajín,
napr. British Council alebo
Francúzsky inštitút.
• Bude Noc literatúry v Senci
aj o rok?
Áno, budeme pokračovať, pretože Senčania majú radi literatúru, a Noc literatúry nie je len
o literatúre, ale o zaujímavých
zákutiach mesta, ktoré máme
príležitosť odkryť verejnosti.
MO a VCs

13

11. ročník Noci múzeí a galérií
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie pod patronátom Rady Európy. Senecké
múzeum sa zapája do tohto
podujatia a toho roku si pripomenulo aj piate výročie založenia. V sobotu 16. mája už o
14:00 sa začal program Noci
múzeí a galérií a striedavo
sa odohrávali body programu až do 23:00 v Tureckom
dome a v Galérii Labyrint.
Múzeum oslavuje jubileum
novou expozíciou regionálnej
histórie pod názvom „Z Vašich darov – 5 rokov múzea,
5 rokov akvizičnej činnosti“,
ktorej exponáty pochádzajú
od Senčanov a darcov z okolia. Na slávnostnej akadémii,
venovanej jubileu múzea, si
prevzali darcovia múzejných
zbierok ďakovné listy ako aj tí,
ktorí sa v uplynulom období
významnou mierou zaslúžili o rozvoj múzea. „Získaný
materiál obsahuje veľa takých

predmetov aj dokumentov,
ktorých význam presahuje regionálnu históriu. Objavili sa
veľmi zaujímavé dokumenty,
dokonca fotografie s identifikovanými osobami z 19.
storočia. Veľmi ma potešila
akvizícia unikátneho pečatidla spoločného cechu pezinských a seneckých čižmárov zo začiatku 17. storočia,“
uviedol vedúci Mestského
múzea v Senci Gábor Strešňák.
VCs
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Kőszeg - A szőlő jövésének könyve

Kőszeg – Kniha rastu hrozna

Ez év április 24-én immár 275. alkalommal a Kőszegi Jurisics-vár
lovagtermében berajzolták a Szőlő Jövésének Könyvébe a szőlőhajtásokat. Ezt a szép hagyományt 1740-től őrzik és minden
év április 24-én ünnepélyes keretek közt a hagyományokhoz
hűen ezt elvégzik. Ez a hagyomány 2013-tól a Szellemi Kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő örökség. Idén is Németh János festőművész-tanár örökítette meg a hajtásokat. Ez
ünnepségsorozat alkalmával városunk polgármestere Karol
Kvál Szenc testvérváros szőlőoltványát ültette el a „Baráti Szőlők dűlőjében“. Ezt az eseményt emléktábla is rögzíti. Ez alkalommal hirdették ki az idei nemzetközi borverseny eredményeit.
214 borból 4 kapott okleveles minősítést, 34 bronz, 141 ezüst és
35 érdemelt ki arany minősítést. A díjazottak közt volt többek
közt Ján Svoreň, városunk borásza is, aki személyesen vehette
át a kapott elismerést. A többi nem jelenlévő díjazott elismerő
oklevelét polgármesterünk vette át. Jozef Navara fehér Rajnai
Rizlingje bronz, Zöld Veltelinije arany, rozé Kékfrankosa bronz
és a vörös Neronetje ezüst minősítést
kapott. Ľudovít Farkaš fehér Cserszegi
Fűszerese, csakúgy, mint a vörös Merlotja, ezüst minősítést ért el. A szenci
Ján Svoreň Zöld Veltelinije és vörös
Alibernetje ugyancsak ezüst minősítést kapott. Ján Krajčovič Rizlingszilvánija ezüst, rozé Cabernet Sauvignonja
bronz, vörös Dunaj fajtájú bora bronz és
Dornfeldere ezüst minősítést kapott. A
ViPeF s.r.o vállalat Zöldszilvánija ezüst
minősítéssel végzett a versenyben. A
szép napfényes idő, a jó hangulat, gazdag program és a magyar vendégszeretet emlékezetessé tette ezt a napot.
Szabó Imre

Podľa pravidiel už 275 rokov trvajúcej tradície aj toho roku vykonali Kőszegčania slávnostný záznam do Knihy rastu hrozna v rytierskej sále hradu Jurisics. Miestni vinári od roku 1740, vždy 24.
apríla, zakreslia tvary jarných hroznových výhonkov do pamätnej knihy, ktorá je od roku 2013 zaradená do Zoznamu národného duchovného a kultúrneho dedičstva Maďarska. Tohoročný
záznam vytvoril výtvarník a pedagóg János Németh. Pri príležitosti zápisu do Knihy rastu hrozna primátor mesta Senec Ing.
Karol Kvál zasadil vínnu révu v Hroznovom sade priateľov. Tento
akt bol zaznamenaný aj na pamätnej tabuli. Zároveň boli vyhlásené výsledky medzinárodnej vinárskej súťaže. Medzi ocenenými
bol aj senecký vinár Ján Svoreň. V mene ostatných ocenených
zo Slovenska preberal ocenenia senecký primátor. Jozef Navara
získal bronz za svoj Rizling rýnsky, zlato za Veltlín zelený, bronz
za rozé Kékfrankos a strieborné hodnotenie za červený Neronet.
Ľudovít Farkaš za biely Cserszegi Fűszeres, rovnako ako za červený Merlot si vyslúžil strieborné hodnotenie. Veltlín zelený Senčana Jána Svoreňa a taktiež
jeho červený Alibernet sa dostali na striebornú priečku.
Ján Krajčovič vysúťažil s Müller Thurgau striebro, s rozé
Cabernet Sauvignon bronz,
s červeným Dunajom bronz
a s Dornfelderom striebro.
Zelený silván spoločnosti ViPeF s.r.o. skončil v súťaži
na striebornej priečke. Slnečné počasie, bohatý program
a maďarská pohostinnosť navodili výbornú atmosféru, ktorú
si účastníci určite dlho uchovajú v pamäti. Imre Szabó

A szenci szennyvízprobléma
Minden nagyobb község, város elengedhetetlen infrastrukturális tartozéka legalább egy szennyvíztisztító. Ez a létesítmény tisztítja a lakosság és az ipar által
kibocsátott szennyvizet.
A baj akkor kezdődik, amikor egy város
a fejlődésben túlnövi a szennyvíztisztító
kapacitását, túlterhelten üzemel. Ez kétszeresen is rossz: elsősorban ökológiai
szempontokat sért a nem jól megtisztított
szennyvíz, másodsorban az üzemeltető
kemény hatósági eljárásra és büntetésre
számíthat.
Szenc városa az elmúlt négy évben csaknem négyezer lakossal lett több. A kiadott
építkezési engedélyekre mindehogyan
biztosítani kell a tisztító kapacitását, a jövőben kiadandókra - hacsak nem akarjuk
leállítani vagy legalább visszafogni Szenc
város fejlődését (mert ebben is van valami megfontolandó) - ugyancsak szükség

van a túlterheltség megszüntetésére
legalább egy 20 éves perspektívában.
Ekkora terhet a város nehezen vesz a vállaira, ezért a developer cégeknek hozzá
kell járulniuk a költségekhez. Még így is
csak kölcsönből finanszírozható a teljes
kapacitásbővítés, ami egy újabb 10 évre
eladósítja a várost. Ez azonban a fejlődés
ára, ezt nem lehet megkerülni. Szakmai
becslés szerint ez nagyjából 335 - 350
ezer eurós hitelt igényelne. Van remény
arra is, hogy erre európai uniós pénzeket
is fel lehetne használni. Ez pedig már a
Környezetvédelmi Minisztérium jóindulatán fog múlni. Az új európai szabványok
meghatározzák az új szennyvíztisztító-állomásoknál a műszaki paramétereit is.
Szenc város első szennyvíztisztítója a
hatvanas évek elején kezdett épülni,
1964-ben adták át. Egy újabb bővítés
követte 1981-ben, amely egyúttal felújí-

MEGHÍVÓ - A Szenczi Molnár Albert MTNy Alapiskola Szülői
Szövetsége nagy szeretettel meghívja Önt és becses családját
a 2015. június 5-én, az iskola udvarán 17:00 órakor megrendezésre kerülő juniálisra. A belépés ingyenes. Zenéről és frissítőről
gondoskodunk. Mindenkit nagy szeretettel várunk!

tás is volt. Ezután 2000-ben kellett gyakorlatilag egy új tisztítóállomást építeni,
amely az akkori becslések szerint 2020ig győzte volna a tisztítást. Senki sem
számolt azonban a lakosságszám ily
nagymértékű gyarapodásával, amit részben az autópálya melleti logisztikai park
rohamos fejlődése és a lakóparkok építése is kiválthatott. Ismerve a problémát elmondhatom, hogy nincs más alternatíva,
bővíteni kell, főleg a biológiai részt, ahol
az organikus szenny lebontása történik.
A város vezetése foglalkozik a problémával, komolyan beindultak a tervezési előkészületek. A kész tervek alapján, a képviselőtestület döntése után a város felveheti a szükséges kölcsönt és nekifoghat
a tisztítóállomás bővítéséhez, amely nem
elégséges, de szükséges feltétele városunk fejlődésének.
Agárdy Gábor
- vízügyi szakember

POZVÁNKA – Rodičovské združenie Základnej školy
s VJM Alberta Molnára Szencziho Vás a Vašu ctenú rodinu srdečne pozýva na juniáles, ktorý sa uskutoční na školskom dvore 5. júna 2015 o 17:00. Vstup je voľný. Hudbu a občerstvenie
zabezpečíme. S radosťou Vás všetkých privítame!
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Anyák Napja

Deň matiek

Már több mint 25 éve ünnepli a szenci
magyar közösség az Anyák Napját május első vasárnapján. Ekkor nyújtjuk át
a szeretet és a hála virágait az édesanyáknak. A Magyar Közösség Pártja
helyi szervezete elnökségének szervezésében május 3-án színes és színvonalas ünnepi műsorral kedveskedtek
a szenci magyar tannyelvű óvoda és az
iskolák tanulói az édesanyáknak, nagymamáknak, és a dédmamáknak. A műsort Németh Gabriella, Pozsony megye
alelnöke konferálta, az ünnepi köszöntőt Duray Rezső, a MKP helyi és járási
szervezetének elnöke tartotta. A program záróakkordját már hagyományosan
a férfikar fellépése adta. Népdalcsokorral ajándékozták meg a művelődési
központ mozitermét teljesen megtöltő
közönséget.
VCs

V seneckej maďarskej komunite už viac
než 25 rokov patrí prvá májová nedeľa
matkám, vtedy im odovzdávame kvety lásky a vďaky. V réžii predsedníctva
miestnej organizácie Strany maďarskej
komunity predstavili 3. mája škôlka
a školy s vyučovacím jazykom maďarským pestrý a hodnotný program pre
mamičky, babky a prababky.
Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh
vystupovala v úlohe moderátorky
programu a slávnostný príhovor predniesol Rezső Duray, predseda miestnej
a okresnej organizácie SMK. Tradičnou
bodkou za programom detí a mládeže
bolo vystúpenie mužského zboru, ktorý
odovzdal mamičkám a všetkým prítomným v plnej sále MsKS kyticu ľudových
piesní.
VCs

A Csók István Művészkör bemutatkozott a szencieknek

A kőszegi Csók István Művészkör 2011-ben alakult. Azóta Kőszeg és a környező települések kulturális életének egyik meghatározó tényezőjévé vált. Az idén már kiléptek a nemzetközi porondra is, amikor létrehozták a Tavaszi Nemzetközi Képzőművészeti
Biennálét, melyen szenci művészek is kiállítottak. Palcsó Julianna a művészkör vezetője és további hét kőszegi művész személyesen is jelen volt kiállításuk május 6-i megnyitóján a Labirintus Galériában. Tárlatuk május 26-ig volt megtekinthető.
VCs

Umelecké združenie Csók István sa predstavil Senčanom

V roku 2011 bolo založené Umelecké združenie Csók István v Kőszegu a odvtedy je jedným z najvýznamnejších veličín kultúrneho
života Kőszegu a okolia. Toho roku už vystúpili aj na medzinárodnú scénu s prvým ročníkom Jarného medzinárodného výtvarného
bienále, ktoré zorganizovali a kde sa predstavili aj seneckí výtvarníci. Julianna Palcsó, vedúca umeleckého združenia a ďalší siedmi
vystavujúci výtvarníci sa 6. mája osobne zúčastnili vernisáže výstavy v Galérii Labyrint. Výstava bola otvorená do 26. mája. VCs

Senecký problém čistenia odpadových vôd
Neodmysliteľnou súčasťou infraštruktúry
väčšej obce či mesta je čistička odpadových vôd (ČOV). Problém nastáva vtedy,
keď mesto prerastie kapacitu ČOV, ktorá
sa stáva preťaženou. Má to dvojaký negatívny efekt: v prvom rade nedostatočne
čistené odpadové vody škodia prírode.
Zároveň to poškodzuje aj prevádzkovateľa, ktorý môže čeliť tvrdým sankciám
od príslušných úradov.
Počet obyvateľov Senca vzrástol počas
uplynulých štyroch rokov takmer o štyritisíc ľudí. Mesto je povinné zabezpečiť
adekvátnu čistiacu kapacitu na každé vydané stavebné povolenie. Ak nechceme
zastaviť alebo aspoň pribrzdiť rast mesta
(čo by bolo tiež na zamyslenie), tak je potrebné s výhliadkou na 20 rokov ukončiť
preťaženie mestskej ČOV.

Bremeno výstavby novej ČOV mesto sám
neunesie. Musia sa na nákladoch rozšírenia kapacity ČOV podieľať aj developerské firmy, ale ani tak sa mesto nevyhne
úveru, ktorý zaťaží rozpočet na najmenej
10 rokov. Je to daň za rozvoj, nedá sa
obísť. Podľa kvalifikovaného odhadu by
malo mesto vziať úver vo výške 335-350
tisíc eur. Svitá nádej, že budú k dispozícii aj zdroje z eurofondov, ale to záleží aj
na dobrej vôli ministerstva životného prostredia. Európske normy definujú aj technické parametre nových ČOV.
Prvá senecká ČOV bola odovzdaná
do užívania v roku 1964. Bola rozšírená
a zrekonštruovaná v roku 1981, ale už
v roku 2000 bolo potrebné postaviť
takmer celú novú ČOV, ktorej kapacita
by podľa vtedajších odhadov mala stačiť

do roku 2020. Nikto však nepočítal s takou intenzitou rastu obyvateľstva, ktorému z časti ďakujeme pracovným miestam
vytvoreným v nových logistických parkoch pri seneckom úseku diaľnice a novým obytným lokalitám.
Nie je inej cesty, ako rozšírenia ČOV, hlavne jej biologickej časti, kde dochádza
k odbúravaniu organických látok.
Vedenie mesta sa intenzívne venuje riešeniu situácie. Teraz sa nachádzame
v štádiu plánovania. Na základe hotových
projektov môže mesto po schválení mestským zastupiteľstvom vziať potrebný úver
a môže pristúpiť k realizácii rozšírenia
ČOV, ktorá je nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou rozvoja nášho mesta.
Gábor Agárdy - vodohospodársky
odborník
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Alex Takács, Andrej Slávik, Pavel Škultéty,
Ivan Černay, Sabina Palcová, Rebeka Vargová, Mia Katonová, Michal Mudrák, Bruno
Stach, Matúš Neuschl, Filip Tučnovič, Tamara
Ušiaková, Ján Hutník, Matias Moravčík, Naďa
Solgayová, Nela Pauerová, Ema Horáčeková,
Peter Smatana, Santino Stojka, Viktória Bubeníková, Maxim Brezovský, Richard Kresák,
Natália Kotesová, Tabita Žúborová, Laura
Černušková
Manželstvo uzatvorili
Maroš Ožvald - Barbora Kružliaková
Jozef Šimo – Gabriela Stoláriková
Peter Krupjak – Vladislava Mitická
Mário Ležovič - Daniela Hrčková
Marcel Várady – Eva Juríčková
Richard Pružinec – Katarína Belašičová
Ljudmil Denev – Dagmar Sokolská Chyská
Marek Hraba – Dominika Jurčišinová
Lukáš Fehér – Martina Znachorová
Michal Kolárik – Monika Žilinská
Viktor Mikušík – Iveta Staniszewská
Robert Horváth – Zuzana Killerová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Vlasta Bittnerová (65), Antónia Bordáčová
(65), František Kukheric (65), Ing. Vladimír
Kopecký (85)
Klub dôchodcov
Agáta Pomšárová (65), Margarita Sekerková
(70), Eva Fialová (80), Ján Simon (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Anton Holek (65), Monika Takácsová (75)
Navždy nás opustili
Jozef Németh (1951), Ing. Ivan Procházka
(1942), Josef Szabó (1934), Gizela Petrášová
(1931), Margita Alapiová (1942), Mária Kellerová (1919), Zuzana Mikulcová (1926), Ladislav
Vavro (1938), František Potočár (1929)
4.4.2015 uplynulo 35 rokov čo nás navždy opustil
náš otec, dedko, prastarý otec Martin Ambruš.
S láskou spomína dcéra
Anna s rodinou.

25. mája 2015 uplynulo tridsať rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a švagor
MUDr. Andrej Čerbanič. Kto ste ho
poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra, príbuzní
a priatelia.
Na krídlach anjelov vzlietol v diaľ. Už necíti bolesť, necíti žiaľ. Necíti života ukrutné muky, tam
v diaľke ho objali Pánove
ruky. A trpkosť osudu,
tá ho už nemučí, našiel
pokoj v nebeskom náručí. Dňa 13. júna 2015 si
pripomenieme 5. výročie
smrti nášho drahého manžela, otca a starého
otca Jána Dóku. S láskou a úctou naňho spomína smútiaca rodina.
Dňa 27. mája uplynie 5
rokov od smrti nášho
syna Štefana Galbavého. S láskou na neho
spomína mama, ujo,
sestra Iveta s rodinou,
brat Dano s dcérou.
Dňa 5. júla 2015 uplynie už 5 rokov, čo nás
náhle opustila naša
mama, stará mama a
prastará mama Anna
Bednárová. S láskou
a so smútkom v srdci
na ňu spomína dcéra
Soňa a syn Roman
s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 9. júna uplynie 23
rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, babička a
prababička Anastázia
Kubíčková a dňa 15.
mája uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otecko,
dedko a pradedko
Jozef Kubíček. Kto
ste ich poznali venujte im prosím tichú
spomienku. Smútiaca
rodina

Dňa 28.4.2015 uplynul
rok, keď nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav Labuda. Pri
nedožitých 65. narodeninách s láskou v srdci spomína manželka
Anna s dcérou Janette a
synom Adriánom s rodinami. Pripája sa aj ostatná rodina.
24. júna uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil
Imrich Matus vo veku
70 rokov. S láskou naňho
spomína manželka Eva a
syn Imrich.
Június 24–én lesz két éve
annak, hogy 70. életévében örökre eltávozott közülünk Matus Imre.
Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét felesége Éva és fia Imrus.
Spomienku
venujeme
pre brata Jozefa Rodného k jeho nedožitým 80
rokom. Najväčší žiaľ prebolel, ale brat nám stále
chýba. Spomeňte si naňho, bol to človek s veľkým
srdcom, zaslúži si to.
Dňa 22. mája 2015 bol rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, manželka a babka
Gabriella Szabová vo
veku 68 rokov. S láskou
na ňu spomínajú manžel,
dcéra Ivetka s rodinou,
Gabika s rodinou, Erika
s rodinou, pravnučka
Vaneska a Sára. Sestra
Magda s priateľom a s
rodinou, sestra Anka s rodinou, sestra Ica s
rodinou, brat Šaňo s rodinou, brat Milan s rodinou a ostatná rodina.
Fájó szívvel emlékezünk június 29-én
Szőcs Eleonóra halálának 1. évfordulójára. „Kit őriz a szív,
nem hal meg soha,
kit lelkünkkel látunk,
nem megy el soha...“
Szerető család
Dňa 29.6.2015 uplynie 1 rok, keď nás navždy
opustila naša milovaná mama a babka Eleonóra Szőcsová. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Smútiaca rodina
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Multikultúrny deň v Senci
V Labyrinte Mestského kultúrneho strediska sa 7. mája 2015 stretli našinci i cudzinci.
Všetkých spolu však už nazývame našincami.
Athar Lobsang, Sonam Wangdue a Jampa Tasmi z Tibetu. Moderátorka Gabriela
Dunajčíková uviedla aj program zo Senca. Vystúpila hudobná skupina Mlynský
Kameň zo ZŠ Mlynskej pod vedením vychovávateľky Marty Bénešovej, žiaci ZŠ
Tajovského s ľudovým tancom a tancom
Spievankovo pod vedením pani vychovávateľky Prokešovej. Mária Ibarová krásne
zarecitovala. Pod vedením pani učiteľky
Horňákovej si žiaci pripravili dve piesne.

Sálu Labyrintu naplnili diváci, ktorí boli
zvedaví na informačný deň, kde sa mali
dozvedieť viac o kultúrach, ktorých zástupcovia u nás žijú. Tento raz sa predstavili v rámci LATINO PARTY temperamentná tanečníčka Niurka Pita Alvello
a úžasná speváčka Janelys Fernández
Días z Kuby. Maliar Ramon Kertész zo
Senca, ktorý je žiakom základnej školy
a veľkým talentom, maľoval výborné portréty zdarma. Ukážky z národnej kuchyne
pripravili: Natalija Molchanova z Ukrajiny,
Nataša Miháľová z Vojvodiny, zo Srbska,
Dana Kumar, ktorej manžel pochádza
z Indie a chutné Momo pirôžky pripravili

výskum etnicity a kultúry (CVEK) Alena
Chudžíková a Elena Gallová-Kriglerová.
Zuzana Oros pre deti pripravila tvorivé
dielne BEYOU ATELIÉR (korálkovanie)
a More pozdravov, kde sa deti naučili, ako
sa ľudia zdravia v rôznych krajinách. Počas celého programu sa venovala deťom
a odviedla kus úžasnej práce.
„Ďakujeme, milí drahí spoluobčania za
Váš záujem a hojnú účasť. Veľmi sa nám
s Vami páčilo. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, dobrovoľníkom za úžasnú atmosféru ako aj spoluprácu pri realizácii informačného dňa,“ hovoria Miriam Szakálová
a Michaela Guldanová, ktoré organizačne
zabezpečili túto krásnu akciu.
Text a foto: MO a Richardo Santos

Program obohatila aj Orient tanečná skupina Al Sahar Tatiany Klačovej, Tadeáš
Hrozáň a Ing. Karol Rosenberg spevom.
Za organizátorov sa prihovorila prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová,
za ZMOS Bruno Konečný, za Centrum pre

Amigo Vemba putuje svetom za normálnym životom – Dorazí do cieľa?
V aprílovom vydaní Senčana sme začali čitateľom predstavovať migrantov žijúcich medzi nami, pretože sa naše mesto
zapojilo do projektu „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky“ (BUK).
Projekt sa zameriava na integráciu migrantov a jeho dôležitou súčasťou je zlepšenie informovanosti obyvateľstva
o procese začleňovania prisťahovalcov do mestskej spoločnosti.
Amigo Vemba prišiel v roku 2008 na Slovensko z Konžskej demokratickej republiky za otcom, ktorý žil ako azylant v Košiciach. Doma zanechal manželku a dve
deti v nádeji, že ho čoskoro budú môcť nasledovať do bezpečia. Žiaľ, otec krátko po
jeho príchode zomrel a odvtedy je Amigo
sám. Z Košíc prišiel za prácou do Bratislavy a v roku 2011 zakotvil v Senci. Dohovorí
sa celkom dobre po slovensky, ale ľahšie
sa vyjadruje v angličtine. Najlepšie ovláda
francúzštinu, ktorá je úradným jazykom
v jeho krajine. Navštevuje bezplatný kurz
slovenčiny organizovaný Odborom sociálnych služieb mesta Senec.
• Čo Vás priviedlo do Senca?
V Senci som konečne našiel prácu, kde
zamestnávateľ poskytuje ubytovanie aj
dopravu na pracovisko, čo inde nebolo.
Pracujem v logistickom parku pri Senci
v skladoch veľkého obchodného reťazca.
Zárobok je slušný a nadčasmi sa dá aj navýšiť. Naša ubytovňa je na Pezinskej ulici.
Mám tam izbu pre seba. Som tu spokojný.

• Aký druh povolenia na pobyt máte?
Mám status štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom. Tento druh pobytu sa
udeľuje na neobmedzený čas. Úrady zrejme prihliadali na to, že som sa vždy správal zodpovedne, som zamestnaný, takže sa dokážem o seba postarať.
• Aký je Váš najbližší cieľ?
Šetrím, aby som sa mohol vzdelávať. Nemyslím vysokú školu. Mám 37 rokov, na to
už nemám čas. Chcel by som získať vodičské oprávnenie na traktor alebo autobus.
• Aké máte skúsenosti so slovenskými
úradmi?
Zo začiatku to bolo ťažké, pretože som neovládal jazyk, nevedel som, kam sa obrátiť, ale časom som sa zlepšil v slovenčine,
postupne som nadobudol kontakty aj priateľov. Teraz už je to dobré.
• Chcete ostať na Slovensku?
Áno, chcem sa tu usadiť a časom by
som rád rozbehol podnikanie. Niečo, kde
využijem aj moje kontakty v Afrike. VCs
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Otvorené majstrovstvá SR
Taekwon-Do I.T.F.
ITF SLOVAK OPEN 2015

Začal sa XII. ročník Seneckej olympiády žiakov. Výsledky prinesieme v ďalšom čísle.

16. mája sa v meste Senec, na Združenej
strednej škole konali otvorené majstrovstvá SR Taekwon - Do I.T.F., tzv. ITF SLOVAK OPEN 2015. Na uvedenom šampionáte sa zúčastnilo 142 pretekárov najmä z
okolitých krajín, z toho 16 súťažiacich za
mesto Senec a to detí od 5 rokov až po
dospelých /30rokov/.
Klub Taekwon - Do I.T.F. Senec sa celkovo
umiestnil na 3. mieste.
Organizátor - klub Taekwon - Do I.T.F. Senec pod vedením JUDr. Tibora Labudu, III.
Dan Dagree black belt ďakuje za pomoc
Ing. Jurajovi Gubánimu, organizátorom
Seneckej korčule, Davidovi Baráthovi, trénerovi klubu ITF Taekwon - Do Pezinok.

Futbalová miniliga Senca pred letom s pestrým programom
4. ročník PLASTEX Futbalovej miniligy Senca sa pomaly, ale isto blíži k svojmu vrcholu, no ani po poslednom kole si chalani z vedenia len tak skoro neoddýchnu a pracujú na ďalších projektoch.
Do konca ligy ešte ostáva odohrať pár
kôl, neohrozenými lídrami sú stále FC Legendy, ktoré sú na najlepšej ceste zavŕšiť
víťazné kvarteto. V doterajších zápasoch
ešte nespoznali premožiteľa a zaslúžene
kraľujú celej súťaži. V tandeme za nimi
nasleduje Rímska Légia, ktorá sa nevzdáva, hoci strata šiestich bodov je vysoká.
V poslednom kole (30. mája) však títo dvaja nezlomní súperi nastúpia proti sebe,
preto sa môžeme tešiť na vynikajúce finále. “Liga je tento rok veľmi vyrovnaná,
mužstvá na 4. až 9. mieste delí len 5 bodov. Do miniligy nám pribudli až štyri nové
mužstvá, ktoré priniesli kvalitu a veríme, že
sa u nás predstavia aj na budúci rok, ktorý by sa mal začať 29. augusta. Už teraz
začíname pracovať na tom, aby bol ešte
lepší ako prebiehajúci, veď ide o jubilejný
5. ročník. Chystáme novinky – pre hráčov
budúceho ročníka pripravujeme pred začiatkom ligy FootGolfový turnaj na utuženie vzťahov, pohrávame sa s myšlienkou
založenia Ženskej Futbalovej miniligy Senca (ŽFMS) a po zápasoch budú spracované videozáznamy,“ dodal predseda ligy
Radoslav Dosedel.
Okrem FMS pokračuje aj 2. ročník detskej
miniligy (DFMS). Vyvrcholí už tradične na
plážovom ihrisku na juhu Slnečných jazier
a to v stredu 17.júna. „DFMS sa stretáva
s veľmi dobrým ohlasom, sme radi, že si
učitelia a žiaci našli čas a pravidelne posielajú družstvá, aby reprezentovali školy
v každom kole ligy“, pochválil vedenie škôl
podpredseda ligy Róbert Jonáš.
Verme, že po úspešnom ukončení FMS
a DFMS, čaká Senec ešte jeden veľký

futbalový sviatok. „Fanúšikovia futbalu
a hlavne plážového, si prídu na svoje už
4.-5.7.2015, keď budú na programe MSR
v plážovom futbale. Registrácia je už zahájená – tlačivo je na stránke www.fms.
sk a potrebné informácie na Facebookovej stránke Beachsoccer Slovakia. Tento
rok je to zaväzujúce, lebo Senec sa stal
sídlom plážového futbalu na Slovensku.
Za ostatné roky spoluorganizácie turnaja
sme nabrali množstvo skúseností, ktoré
by sme radi zúročili a usporiadali ešte lepšie MSR ako vlani“, prehlásil Juraj Gubáni,
ktorý ako podpredseda FMS a prezident
Slovenskej asociácie plážového futbalu
bude mať plné ruky práce. Neostáva nám

nič iné, ako popriať chalanom z občianskeho združenia FMS veľa šťastia, síl a
energie, nech im futbalový entuziazmus
vydrží čo najdlhšie.
Nezabudnite:
Finálový deň FMS – 30.5.2015 (v poobedňajších hodinách po Spoločensko – športovom dni ZŠ Mlynskej)
Finálový deň DFMS – 17.6.2015 (plážové
ihrisko na juhu Slnečných jazier)
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v plážovom futbale – 4.-5.7.2015 (plážové ihrisko
na juhu Slnečných jazier)
Zdroj: www.fms.sk Foto: Róbert Jonáš

SENČAN jún 2015

ŠPORT

19

Mládežnícky športový klub Senec rozbehol tréningy a zapája sa aj do spoločenského života
Športová činnosť MŠK
Senec v podobe tréningov detí sa utešene rozbehla pod dohľadom
trénerov Patrika Szaba,
Rudolfa Božika a Ivana
Kolembusa ml. Trénuje sa na ZŠ Tajovského v pondelok od 17:00 do 18:30, v stredu
od 16:00 do 17:30 a v sobotu od 14:00 do
17:00. V prípade záujmu ďaľších chlapcov i dievčat, ročníkov narodenia 2003 až
2008, treba osloviť trénerov na tréningoch,
alebo telefonicky na číslach 0905 797 105,
0903 705 139. Radi Vás privítame!
Ako sme avizovali, chceme žiť v klube
nielen športovým, ale aj spoločenským
životom. Preto sa aj náš team predstaví na

súťaži vo varení gulášu 23. mája na južnej
strane Slnečných jazier. Viac ako o víťazstvo ide o dobrú náladu a stretnutie sa
mimo športoviska. Akcia má tiež charitatívny rozmer a získané finančné prostriedky idú do OZ Betánia. Pozývame všetkých
rodičov, a nielen ich, prídite ochutnať náš
gulášik.
V plnom prúde je aj organizácia 1. Letného vínneho festivalu, ktorý organizujeme
v spolupráci s mestom Senec, Správou
cestovného ruchu Senec a Bratislavským
samosprávnym krajom. O tejto novej veľkej akcii, ktorá sa uskutoční v čase letnej
sezóny na južnej strane Slnečných jazier
sa dozviete v budúcom čísle Senčana.
Viac tu: http://msksenec1.webnode.sk/

Májový futbalový turnaj GaFuGa – 2015

V Senci trénuje tenisový talent
Július Hubinský

Hráči prvých zápasov Májového futbalového turnaja sa rozbehli po umelom
trávniku NTC Senec 15. mája už o ôsmej
ráno. Toho roku o putovný pohár zabojovali družstvá firiem STAVREM spol.
s r.o., ELV Produkt a.s. Senec, ZSE a.s.,
EL – TRAS spol. s r.o., ŠK GaFuGa, NAY
Elektrodom a.s., RAVI s. r.o. a MsÚ SENEC. Turnaj otvoril viceprimátor Dušan
Badinský v mene garanta turnaja, primátora mesta Senec Karola Kvála. Zápasy
prebiehali síce pod zamračeným nebom,
ale našťastie nepršalo. Finálny zápas medzi mužstvami STAVREM a MsÚ SENEC
rozhodli až pokutové kopy v prospech
STAVREMu. Ďalšie poradie už tradične
nebolo vyhlásené, pretože Májový futbalový turnaj je predovšetkým o utužovaní
dobrých vzťahov.
VCs

Rybári pretekali na Striebornom jazere
Senecké vodné plochy sú rajom pre rybárov. Mestská organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Senci sa pýši bohatou
tradíciou a členskou základňou, ktorá sa
príkladne stará o senecký rybársky revír.
História rybárskych pretekov na Striebornom jazere siaha do minulosti troch desaťročí. Toho roku nadviazali na seba rybárske preteky mládeže do 15 rokov, ktoré sa
konali v piatok 8. mája a rybárske preteky dospelých, ktoré nasledovali v sobotu
9. mája. Súťažiaci aj diváci sa tešili z ideálneho slnečného počasia a z príjemnej
atmosféry pretekov. Rybári sa predviedli
svojím perfektným náčiním, technikou
a tajnými zmesami, „ktoré chytajú ryby ako
na bežiacom páse“. Pekné úlovky nenechali na seba dlho čakať a šesť najlepších
mládežníckych a dospelých súťažiacich
boli odmenení hodnotnými cenami. VCs

Osemročný nádejný hráč, Július Hubinský, ktorý hrá za senecký tenisový klub
TK PROFI Senec pod vedením trénerky
Lenky Virklerovej patrí medzi troch najlepších hráčov na Slovensku vo svojej vekovej kategórii. Zúčastnil sa série turnajov
Mariana Vajdu, ktoré sa uskutočnili v Púchove. Na turnaji sa zúčastnili chlapci aj
dievčatá z celého Slovenska vo veku 8-10
rokov. Julko sa prebojoval až do užšieho
výberu „MASTERS“, kde sa dostalo 16
najlepších hráčov a tam obsadil výborné
9.miesto.
Svojou húževnatosťou a chuťou víťaziť
patrí medzi perspektívnych mladých hráčov a myslím si, že o ňom a jeho úspechoch ešte budeme počuť. Senecký tenisový klub TK PROFI Senec hľadá aj ďalšie talentované deti so záujmom o tento
čoraz populárnejší šport. Viac informácií
na www.tk-profi.sk
Lenka Virklerová
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195 korčuliarov bojovalo o Seneckú korčuľu
Senecká korčuľa je už tradičným podujatím, na ktoré sa tešia všetci športovo nadaní Senčania. Výborné počasie aj tento
rok prialo druhej májovej sobote a tak sa
účasť vyšplhala na 195 súťažiacich. Fanúšikov, podporovateľov a detí však bolo
oveľa viac. Na troch tratiach, ktoré boli
prispôsobené veku a možnostiam 15 rôznych kategórií, súťažili deti, žiaci, juniori,
starší, mladší dospeláci, seniori i rodičia
s kočíkom, samostatnou kategóriou boli
aj súťažiaci s veľkými kolieskami. Dobrá
nálada, príjemná spoločnosť, skvelý guláš a kofola spolu so športovými výkonmi
priniesli naozaj vydarenú akciu. O hladký
a bezpečný priebeh podujatia sa staral
vyše 40 členný tím usporiadateľov.
Korčuliarov prišlo podporiť aj vedenie
mesta Senec – primátor Ing. Karol Kvál,
viceprimátor Ing. Dušan Badinský, prednostka mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová a za organizátorov miestni predstavitelia KDH, ktorých pozvanie prijal
krajský predseda KDH Ing. Dušan Pekár.
Ako povedal Roman Voško, člen organizačného štábu „po zhliadnutí videa zo Seneckej korčule mi napadá len jedno. Veľmi
pekne poďakovať všetkým sponzorom
a tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom

pomohli zrealizovať už siedmy ročník tohto podujatia. Chcem tiež poďakovať vedeniu mesta, pánovi primátorovi, viceprimátorovi i pani prednostke za ich návštevu
na tomto preteku. Moja vďaka patrí aj
riaditeľovi SCR a jeho zamestnancom za
krásne pripravený areál Slnečných jazier,

za ich ochotu pomôcť aj počas pretekov.
Tešíme sa, že počet pretekárov nám z roka
na rok pribúda. Povzbudzujem Vás priatelia v športovej aktivite. A ak ste našli zaľúbenie v kolieskových korčuliach, tak trénujte
a zdokonaľujte sa. A o rok sa opäť na Vás
všetkých teší organizačný štáb.“ MO a VCs

Seniori si zašportovali na Slnečných jazerách
Seneckí seniori sa nenechali odradiť zamračeným ránom. 21. mája sa
zišlo vyše 50 členov klubov seniorov
v karavanovom kempe na Slnečných jazerách, aby si zašportovali.
Organizátorke podujatia, vedúcej
odboru sociálnych vecí MsÚ Jane
Matulovej prišla na pomoc Mária
Halásová riaditeľka územného spolku SČK, ktorá priviedla posily z radov mládežníckych aktivistov SČK.
Primátor mesta Senec Karol Kvál
zaprial seniorom veľa športových
úspechov a družstvá sa hneď rozišli

na stanovištia, kde súťažili v chôdzi
cez prekážky, v hode loptou na cieľ,
v šípkach, v štafetovej chôdzi, v strelách florbalovou hokejkou na bránku
a v hlavolamoch. Súťaže trvali do
obeda, kedy bol privezený tradičný
a hlavne chutný guláš. Poobede si
páni zahrali karty a dámy sa rozprávali pri káve, alebo si zaspievali pri
hudbe Karla Rosenberga. Na záver
boli vyhlásené športové výsledky,
čoho sa zúčastnil aj viceprimátor
Dušan Badinský a podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. VCs

Odprezentujú sa tanečníci z Čiech, Maďarska, Írska
a zo Slovenska. Témou súťaže sú národné tance a tak
o pestrosť programu bude postarané. Vystúpi mladý talentovaný raper MAJSELF!

