Letnú sezónu otvorilo Senecké leto a Veľký letný karneval

Ročník 25

júl - august 2015

Dve najväčšie mestské podujatia zabavili Senčanov i turistov
Sezóna na Slnečných jazerách je oficiálne otvorená. Senecké leto, najväčšie
podujatie v Senci a na okolí navštívilo viac
ako 20 000 ľudí nielen z blízkeho okolia,
ale z celého Slovenska. Senčania síce
musia vydržať jednu noc, počas ktorej
nie sú ideálne podmienky na spanie, ale
majú festival, ktorý ospevujú a poznajú
v celej krajine. V programe vystúpili senecké kapely (Justwe, Test Pilot a Tadeáš Hrozáň), ale aj celoslovensky známe
mená (U.K.N.D., Kristína, Adam Ďurica,
The Paranoid, Desmod a Horkýže Slíže).

Tradične nádherný ohňostroj, kvôli ktorému zostávajú do nočných hodín hore
aj malé detičky, opäť vytvoril jedinečnú
atmosféru. Jeho tvorca, Jozef Takáč (Pyrostar), opäť raz zastavil život v Senci,
aby sa všetci pozerali jedným smerom na hru farieb a zvuku ohňostroja.
Veľký letný karneval zapojil do diania
najmä centrum mesta. Primátor mesta
Senec Ing. Karol Kvál odovzdal kľúče od
mesta kráľovi karnevalu a moderátor a zabávač Richard Vrablec v elegantnej leteckej uniforme lietal po Lichnerke na svojej

povestnej elektrickej jednokolke. Navnadil divákov na bohatý program, v ktorom
sa striedali divadielka, tanečné aj hudobné vystúpenia. Množstvo masiek v karnevalovom sprievode putovalo od kultúrneho domu až na Slnečné jazerá, kde boli
ocenené tie najlepšie. Aj tento rok si dospelí i deti dali záležať na tom, aby z nich
boli tie najkrajšie včielky, stonožky, upíri,
múmie, piráti, superhrdinovia, barokové
postavy, kovboji, víly, princezné a mnoho ďalších zaujímavých masiek, ktoré si
požičali alebo vlastnoručne vyrobili. MO
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Mestské zastupiteľstvo
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 25. júna 2015 v úvode primátor
Mesta Senec informoval poslancov
o dianí v meste za uplynulé obdobie.
Spomínali sa všetky väčšie podujatia
mesta Senec, najmä najväčšie podujatie - Senecké leto. V diskusii zaznel
aj návrh prehodnotiť cenu vstupenky
a zvýšiť vstupné, aby toto tradičné
podujatie nenavštevovala až taká veľká masa ľudí ako v ostatných rokoch.
Poslanci následne schválili výročnú
správu Mesta Senec za rok 2014,
návrh zmeny rozpočtu Mesta Senec
na rok 2015 aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2015. Zaoberali sa aj dvoma VZN - o
Prevádzkovom poriadku pohrebísk a
o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb. Na Slnečných jazerách tak môže znieť hudba
dlhšie ako doteraz - do 23:00.
Poslanci sa zhodli na udelení Ceny
mesta za rok 2014 Mikulášovi Takácsovi a Ferdinandovi Döme a
schválili zápisy do Mestskej kroniky.
Negatívne emócie okolo projektu
BUK sa poslanci rozhodli ukončiť
tým, že neschválili Lokálnu stratégiu

integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v meste Senec. A to aj napriek vysvetleniu zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, že tento
projekt nemá žiadny súvis s problematikou utečencov.
Žiadne odpredaje pozemkov sa
neodsúhlasili. Poslanci z OZ Moje
mesto vyhlásili, že ich nepodporia.
Do mestského rozpočtu tak nepribudlo 53 000 eur.
Témou bol aj protest prokurátora proti uzneseniu MsZ Senec
č. 139/2014 z 15.decembra 2014,
ktorým bola schválená voľba členov
mestskej rady tajným hlasovaním.
Poslanci s protestom nesúhlasili.
Podľa zákona o prokuratúre môže
prokurátor podať na súd návrh
na zrušenie tohto uznesenia.
Mamičky, ktorých deti neboli prijaté
do materskej školy prišli osobne na
zastupiteľstvo, kde ich predstavitelia
mesta informovali o tom, že v tomto
roku mesto nadstavuje ZŠ Mlynskú,
aby vyriešilo kapacitný problém školopovinných detí a v ďalšom roku má
v pláne vybudovať 100 nových miest
v materských školách.

Okrúhly stôl o otázke rozšírenia skládky TKO
Okrúhly stôl zvolaný na 3. júna sa líšil od predchádzajúcich v tom, že dal
príležitosť na verejnú diskusiu zástupcom spoločnosti AVE na jednej strane a občanom, poslancom a vedeniu
mesta na druhej strane.
Jediným bodom programu bola otázka rozšírenia seneckej skládky TKO.
Na pódium kinosály MsKS sa posadili
traja predstavitelia spoločnosti AVE
SK odpadové hospodárstvo s.r.o.:
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA –
konateľ, Ing. Patrik Reisel – konateľ,
Bc. Ivica Gajdošová – obchodný zástupca. O verejnú diskusiu bol pomerne malý záujem, zaplnená bola
len necelá tretina kinosály MsKS.
Verejná diskusia bola vyvolaná
na základe uznesenia Mestskej rady
z 8. apríla toho roku, na ktorej bola
prerokovaná žiadosť spoločnosti
AVE o umožnenie rozšírenia skládky
TKO znovu zaradením časti skládky
do územnoplánovacej dokumentácie
mesta Senec. Ďalšie rozšírenie skládky TKO bolo obmedzené uznesením
MsZ z 5. septembra 2013.
Stanovisko AVE je možné zhrnúť tak,
že by nemala byť obmedzená možnosť rozšírenia seneckej skládky, aby

mohla fungovať čo najdlhšie, pričom
sa bude postupne znižovať objem
ročne ukladaného tuhého odpadu,
za predpokladu, že sa bude zvyšovať
objem separovaného a následne recyklovaného odpadu. Predstavitelia
spoločnosti podčiarkli, že ak ostane
v platnosti uznesenie o nerozširovaní skládky, tak po zaplnení terajšej
plochy bude musieť spoločnosť AVE
hľadať alternatívne riešenia, ktoré by
viacnásobne zvýšili náklady na likvidáciu TKO.
Primátor mesta Senec Karol Kvál
v diskusii uviedol, že mesto bude
žiadať informácie o tom, z akého územia a v akom objeme plánuje AVE
v budúcnosti zvážať odpad na seneckú skládku.
Z poslancov MsZ vystúpili v diskusii: Zdenek Černay, Mária Hudáková, Gabriella Németh, Rudolf Bittner,
Jana Némethová a Peter Sedala.
Zamerali sa na niektoré nedostatky
fungovania prevádzky AVE. Pýtali sa
na alternatívy rozšírenia skládky a na
možnosti zefektívnenia separovaného zberu odpadu. Diskusia prebiehala vo vecnej rovine, ale neviedla k jednoznačnému záveru.
VCs

Projekt BUK nie je o utečencoch
V súvislosti s tým, že sa mesto Senec zapojilo
do projektu BUK, vznikla v meste hystéria, v ktorej
sa miešajú emócie súvisiace s témou utečencov
prichádzajúcich do Európy. Projekt BUK nijako
NESÚVISÍ s utečencami, v Senci sa NEBUDE
budovať žiadny tábor pre utečencov, ani jeden
utečenec do Senca NEMÁ prísť. A už vôbec nie
v súvislosti s projektom BUK.
Projekt BUK nám mal pomôcť zmapovať, akí ľudia pôvodom z iných krajín u nás žijú a ako s nimi
má samospráva pracovať k spokojnosti všetkých
Senčanov. Ide o ľudí, ktorí už sú občanmi nášho
mesta a majú rovnaké práva a povinnosti.
Mesto podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy
a ohováranie. Tí, ktorí zavádzajú, klamú Senčanov a šíria strach a nenávisť voči vedeniu mesta
Senec asi veľmi dobre vedia, čo robia. Zneužívajú
tému utečencov, ktorá je naozaj pálčivá. S projektom BUK však nesúvisí. Vedenie mesta Senec
súhlasí s predstaviteľmi Slovenskej republiky,
že kvóty na prijímanie utečencov nie sú dobrým
riešením. Slovenská republika vrátane Senca
je proti kvótam a za týmto názorom si budeme stáť. Mestské zastupiteľstvo tento projekt
pre mesto Senec 25. júna zrušilo. Mesto Senec

Začali sa práce na ZŠ Mlynskej
Len čo žiaci ZŠ na Mlynskej ulici odišli s vysvedčeniami na letné prázdniny, začali sa práce
na nadstavbe budovy školy. Pracovať sa bude počas prázdnin, v predĺžených smenách a podľa potreby aj počas víkendov. Prosíme teda obyvateľov
priľahlých ulíc o trpezlivosť a toleranciu. Vysoké
stavebné tempo pomôže skrátiť trvanie stavebných prác tak, aby mohli žiaci nastúpiť do školy
čo najskôr. Najviac zaťažené ulice budú Hečkova,
Fučíkova a Mlynská. 		
MO

Do MŠ na Slnečných jazerách sa rodičia ľahko dostanú aj v lete
V Materskej škole na Slnečných jazerách budú
škôlkari do 20. júla a potom od 17. augusta. Ráno
môžu rodičia deti priviesť cez ktorúkoľvek bránu
do 8:00. Popoludní si deti musia vyzdvihnúť cez
bránu od obce Réca s preukazom, ktorý im vystavila materská škola. 		
MO

Semafory pri pošte v lete vypnuté
Počas školského roka semafory na križovatke pri
pošte fungujú v čase, keď prichádzajú a odchádzajú deti do ZŠ Szenciho. V lete budú semafory
vypnuté a platí dopravné značenie.
MO

Za vylepenie plagátu je pokuta
Podľa platného VZN mesta Senec sa smú plagáty
vylepovať len na plochy, ktoré sú na to určené. Vylepovanie plagátov na iné plochy pokutuje Mestská polícia.
MO
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Otázka
pre primátora
Ak chcete položiť
otázku primátorovi mesta Senec
Ing. Karolovi Kválovi, napíšte nám
na sencan@senec.sk.
Otázky z jarného Okrúhleho stola:
• Výjazdy z autostrády pri Blatnom – čo
nové, budú hotové v tomto roku?
Mesto Senec sa pravidelne informuje u NDS
o termíne začatia prác na výjazdoch z diaľnice D1. V ostatnom liste NDS z 19. mája
sa píše, že „Pre stavbu D1 Senec-Blatné,
križovatka Blatné bude v najbližších dňoch
vydané stavebné povolenie. Zároveň sa pripravujú súťažné podklady pre vyhlásenie

verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný termín
ukončenia verejného obstarávania a začiatok stavebných prác je v 03/2016 za predpokladu, ak počas procesu verejného obstarávania nedôjde k revíznym postupom.“
• Koľajisko do bývalého mlyna - pohla sa
táto kauza?
Mesto uzavrelo zmluvu o odkúpení pozemku na Hečkovej ulici od súčasného majiteľa. Po zaplatení prvej splátky bol podaný
návrh do katastra nehnuteľností na prevod
vlastníckych práv pozemku na mesto Senec. Oddelenie verejnej zelene, čistenia
a údržby mesta Senec už začalo s čistením
tejto veľmi zanedbanej lokality. Urbanistické riešenie ulice, ktoré predbežne počíta s
vytvorením parkovacích miest a cyklotrasy,
je v procese plánovania. Práce budú finančne kryté z rozpočtu Odboru výstavby MsÚ.
- Neuvažuje sa prekrytím jarku /kanálu/ na Vinohradníckej smerom na Štift
po pravej strane? Kedy sa opravia, resp.

Mesto pripravuje Komunitný plán na roky 2016-2019
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý
analyzuje stav sociálnych služieb
v našom meste, hodnotí potreby
občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto oblasti
na nasledujúce štyri roky.
Komunitné plánovanie je metóda,
ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy verejného života
a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Vzájomná informovanosť a diskusie budú hlavnými

piliermi, na ktorých bude vznikať
v meste Senec strategický dokument týkajúci sa sociálnych služieb.
V súčasnosti mesto Senec pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb
na obdobie rokov 2016 - 2019, ktorého súčasťou je aj zisťovanie názorov
na poskytovanie sociálnych služieb
obyvateľom mesta. Dotazník bude
možné vyplniť elektronicky na web
stránke mesta alebo osobne s našimi
anketármi - dobrovoľníkmi v meste
v termíne júl - august 2015.
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dajú do pôvodného stavu rozkopávky
na cestách a uliciach? Ktoré ulice budú
v tomto volebnom období zrekonštruované? V poslednom volebnom roku?
Neuvažuje sa s prekrytím kanálu na Vinohradníckej ulici, pretože bol vytvorený ako
otvorený kanál v rámci schválenej projektovej dokumentácie pri rekonštrukcii celej Pivničnej štvrte. Projekt bol odsúhlasený všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami.
Ulice sa rekonštruujú podľa schváleného
plánu. V prácach pokračujeme podľa návrhu rozpočtu, ktorý sa predkladá na tri
roky, pričom plán je záväzný pre ďalší rok.
Na každý rok sú naplánované rekonštrukčné práce bez ohľadu na to, či daný rok je
volebný, alebo nie. V súčasnosti sa rekonštruujú ulice Dúhová, Žitavská, Jánošíkova,
Svätoplukova a Vajanského. Na Kollárovej,
Hollého a Hurbanovej ulici už sú dokončené práce, ďalej sa robí Námestie 1. mája,
ulica Štefánikova, Letná, Hviezdoslalvova,
Fučíkova a ďalšie.

BSK: Centrum včasnej intervencie
Na Hálkovej ulici v bratislavskom Novom Meste
otvorili Centrum včasnej intervencie, ktoré je vôbec prvé v Bratislavskom kraji a na západnom
Slovensku. Služby centra sú určené rodinám
a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov. Vznik
centra podporil aj Bratislavský kraj.
V centre robia špecialisti pre prácu s rodinou dieťaťa so zdravotným postihnutím (fyzioterapeut,
logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálni a liečební pedagógovia) a podľa potreby ďalší
špecialisti. Viac na www.centravi.sk. Zdroj: BSK
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Do práce na bicykli 2015
Mesto Senec sa druhýkrát zapojilo do súťaže „Do práce na
bicykli“. Zúčastnilo sa jej 19
tímov. Výkonom 3954 najazdených kilometrov a počtom
1762 jázd do práce a z práce
na bicykli sme sa umiestnili na
19. mieste spomedzi 55 miest
a obcí v rámci celého Slovenska. Účastníkov súťaže privítal
3. júna na pódiu pred MsKS
Karol Kvál, primátora mesta
Senec, viceprimátor Dušan
Badinský, ktorý sa aj aktívne
zúčastnil súťaže a jazdil do
práce na bicykli, prednostka
MsÚ Jarmila Répássyová, národný cyklokoordinátor Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR Peter
Klučka a Lukáš Cerovský, zástupca predajne Bike and City.

• Najlepším tímom (najviac
km) je Tím Bludisko (Eva
Fridrichová, Filip Brvenik,
Gabriela Štetková, Kvetoslava
Sedláčková), ktorý celkovo
najazdil 509 km.
• Najlepším jednotlivcom (najviac km) sa stal Filip Brvenik,
ktorý najazdil 229 km.
• Najlepším tímom (najviac
jázd) sa stal Tím Kulturáci
(Béla Susla, Jozef Janko, Margita Víghová, Štefan Doktor)
s celkovým počtom 198 jázd.
• Najlepším jednotlivcom (najviac jázd) je Štefan Doktor,
ktorý absolvoval 58 jázd.
Majiteľom vyžrebovaného bicykla sa stal Ladislav Novák
z tímu Dalkia Senec. Ceny do
súťaže venovala predajňa Bike
and City a Mesto Senec. VCs

Bike and City v Senci

Pri kruhovom objazde pri Bille je nová predajňa a servis
bicyklov a doplnkov. Nájdete tu detský sortiment - jedny
z najľahších odrážadiel na trhu
(Early Rider), ľahké detské bicykle značky Frog, ale aj sortiment pre dospelých - crossové,
horské aj cestné bicykle rôznych
značiek (Pells, Author, Mayo,
Liberty, Alpina, Strida) či švajčiarske skladacie kolobežky
MICRO. Špecialitou sú mestské
a skladacie bicykle. Skladačky
sú vhodné najmä na dojazd
do práce, ale aj na všestranné použitie. Zmestia sa totiž
do auta, či vlaku. Skladací bicykel Brompton je populárnym

dopravným prostriedkom najmä v mestách. Je úžasný v tom,
že sa nekradne. Viete prečo?
Pretože sa dá kamkoľvek vziať
so sebou – dá sa ťahať ako kufor,
dá sa s ním ísť vo vlaku, kde zaň
neplatíte cestovné, alebo môže
byť zložený doma, lebo nezaberá veľa priestoru. V predajni
Bike and City môžete vyskúšať
ako výborne je sprevodovaný
a svižný.
Predajňa a servis Bike and
City je otvorená od utorka
do piatka od 9:00 do 18:00
a v sobotu do 14:00.
POZOR! AKCIA! počas pretekov TOUR DE FRANCE zľava
10% na cestné bicykle.

Cirkusový deň detí v MŠ Slnečné jazerá

Deň otvorených dverí v MŠ Kysucká

Pri príležitosti MDD 29. mája
zorganizovalo OZ Slnečné jazerá v spolupráci s MŠ Slnečné
jazerá pre škôlkarov, rodičov
a priateľov školy veľkolepú oslavu - Cirkusový deň detí. Pre
detičky bol pripravený bohatý
program, množstvo hier a zábavy. Hneď po zahájení udalosti čakala na deti Principálka
a maskoti, interaktívna show
s tancujúcimi psíkmi a rôzne
atrakcie ako skákací hrad, maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie či modelovacie balóny.
Malí odvážlivci súťažili v Detskej cirkusovej olympiáde.
Šikovnosť a odvahu si testovali pri zdolávaní Cirkusovej
maxidráhy. Zasúťažiť si mohli
s Klaunom pri hádzaní loptičiek,
ale aj pri chytaní rýb na rybačke
s Klaunicou. Pomocou farbičiek
deti vytvárali hotové umelecké
dielo. Najväčšou senzáciou a to
hlavne pre chlapcov bola taneč-

Materská škola na Kysuckej
v Senci je otvorená rodičovskej verejnosti a preto dňa
20.05.2015 sa v materskej
škole otvorili dvere pre rodičov. Vo vstupnej hale všetkých vítala výstavka „Slovensko“.
V dopoludňajších hodinách
sa
uskutočnili v triedach
otvorené hodiny na tému pod
názvom „ Moje mesto“. V aktivitách deti aplikovali získané
poznatky a skúsenosti. Rodičia mali možnosť zúčastniť sa
edukačného procesu, aktívne sa zapájať spolu s deťmi
do činností. Oboznámili sa
s využitím digitálnych technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.
Popoludní na hudobno-pohybovom krúžku Rytmizáčik
mali rodičia možnosť vidieť
ako si deti osvojili základy

ná show transformerov. Cukríková víla obdarila súťažiacich
malým darčekom a sladkou
odmenou.
Bolo pripravené bohaté občerstvenie a dobroty od šikovných mamičiek. Podávala sa
káva, guláš a pečené klobásky.
V areáli MŠ Slnečné jazerá
vládla čarovná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na
tejto úžasnej akcii podieľali.
Srdečné vďaka patrí vedeniu
školy a ich Občianskemu združeniu, všetkým rodičom a štedrým sponzorom.
Martina Jančovičová

pohybovej kultúry a rytmiky. A potom sa na školskom
dvore roztočil nielen kolotoč
so zvieratkami, ale aj úsmev
na detskej tváričke.
Touto akciou sme chceli prezentovať pedagogické metódy a rozšíriť spoluprácu,
prehĺbiť dôveru pedagógov
a rodičov, a samozrejme urobiť radosť deťom, ktoré sa tešili z prítomnosti svojich blízkych v ich materskej škole.
Kvetoslava Kováčová
riaditeľka
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Chválime

Karháme

• Touto cestou by som chcel v mojom mene, ale určite aj v
mene všetkých obyvateľov sídlisk Nám. 1 mája, Jesenského a
priľahlých ulíc nášho mesta poďakovať poslancovi mesta Senec
Mgr. Pavlovi Škovránkovi, Karolovi Czéremu, vedúcemu stavebného odboru a v neposlednom rade aj primátorovi mesta Ing.
Karolovi Kválovi za osobné angažovanie pri realizácii rekonštrukcie prechodu pre chodcov na ulici 1. mája. Tento prechod
bol jedným z najnebezpečnejších a pritom najvyťaženejších v
celom meste. Úprava a doplnenie nového stožiaru s osvetlením
a doplnením značiek, ale najmä osadnie LED výstražných blikacích svietidiel do cestného asfaltu sa výrazne zvýšili bezpečnosť toho prechodu. Za všetkých spokojných obyvateľov mesta
ešte raz ďakuje Štefan Krajčovič
• Touto cestou by sme sa chceli poďakovať obom pani učiteľkám Lienkovej triedy v MŠ na Košickej, Darinke Rajcsányiovej
a Majke Pečnerovej, Mgr., za ich mimoriadne tvorivý, láskavý a
hlavne citlivý prístup, s akým vedú, vychovávajú a obohacujú im
zverené detičky. Sme radi, že naša dcéra svoj prvý škôlkarsky
rok strávila práve v tejto škôlke po boku skvelých pani učiteliek a úžasných detičiek. Škôlka na Košickej je naozaj DÚHOVÝ
SVET! Ďakujeme, Hlôškovci.
• Betánia Senec – nezisková organizácia poskytujúca sociálne
služby občanom s mentálnym postihnutím sa chce touto cestou
poďakovať organizátorom akcie „Súťaž vo varení gulášu“, ktorá
sa uskutočnila 23.5.2015, za poskytnútý finančný príspevok výťažok z podujatia. Ďakujeme: MSÚ Senec, Správe cestovného ruchu a spoločnosti Picard Senec, že aj napriek zložitosti
počasia sa toto podujatie uskutočnilo a nám bol poskytnutý
finančný príspevok. Miroslav Krupa - riaditeľ zariadenia

• Verejné priestranstvo
medzi ulicami Tajovského, Pribinova, Sokolská
a Košická je už dokončené. Obyvatelia okolitých domov však z neho
nemôžu mať skutočnú
radosť, pretože užívatelia ihrísk, najmä mladé
mamičky s deťmi, asi
pozabudli, ako sa slušne správať. Predzáhradky priľahlých bytoviek si
zamieňajú s verejným
WC a nerešpektujú prevádzkový poriadok, cvičia na herných
prvkoch napriek tomu, že sú určené pre deti do 14 rokov.
Mládež tiež nezaostáva. Lavičky pri basketbalovom ihrisku sa
stali terčom ich svojvôle - operadlá vypaľujú zapaľovačom. Ak
ste svedkami takéhoto konania, volajte Mestskú políciu - 159.
• Karhám mimozemšťana, ktorý vyhodil na rohu Rybárskej
a Štefánikovej ulice nefunkčnú kosačku. Lepšie povedané torzo. Poviem Vám, že tí zahraniční návštevníci Senca, čo sem
prechádzajú
denne
do mesta a na štadión
po týchto uliciach, vidia všeličo. My, čo tu
bývame, robíme, čo je
v našich silách, ale aj
tak sa zdá, ako keby
to boli ulice nikoho.
Veď je to naše mesto.
Zberový dvor asi navštevujeme stále tí istí.
S pozdravom Eva Čerešnešová
• vandali na Štefánikovej ohrozujú bezpečnosť. (viď foto).
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Súťaž vo varení guláša 2015
Hoci sobota 23. mája bola už od rána riadne upršaná,
do Súťaže vo varení guláša sa zaregistrovalo 25 družstiev, medzi nimi aj kulinársky majstri Kőszegu a Halászi z Maďarska. Najlepší guláš uvaril tím ŠK GaFuGa,
na striebornej priečke sa umiestnilo družstvo z partnerského mesta Kőszeg a bronz získali „Dolnozemský Ďábli“. Súťažné družstvá na záver odovzdali organizátorom
výťažok z predaja guláša. Sumu 337,75 eur získala Betánia Senec, n.o., organizácia, ktorá poskytuje sociálne
a pobytové služby hendikepovaným ľuďom. VCs

Ocenenie žiakov seneckých škôl
Labyrint bol 3. júna plný najšikovnejších školákov základných a stredných škôl, ktorí
svojou prácou úspešne reprezentovali seba, svoju školu, aj
mesto Senec na súťažiach a
olympiádach. Primátor mesta
Senec Karol Kvál sa poďakoval
usilovným a talentovaným žiakom a žiačkam a ich pedagó-

gom za zanietenú prácu, ktorá
priniesla výsledky. Primátor
potom spolu s viceprimátorom
Dušanom Badinským a prednostkou MsÚ Jarmilou Répássyovou odovzdal ocenenia.
„Uznanie výnimočným“ si toho
roku zaslúžilo 152 školákov.
Mená ocenených detí sú zverejnené na www.senec.sk. VCs

Po stopách slovenských christianizátorov kniežat Pribinu a Koceľa

Miestny odbor Matice slovenskej v Senci zorganizoval zájazd
do maďarského Zalaváru – staroslovienskeho Blatnohradu – po
stopách slovanských christianizátorov kniežat Pribinu a Koceľa. Odborný výklad nám urobil
PhDr. Peter Mulík, PhD., riaditeľ
Slovenského historického ústavu. Dozvedeli sme sa, že knieža
Pribina bol prvé historicky známe knieža priamych predkov
dnešných Slovákov. Vo svojom
kniežatstve dal dokázateľne už
okolo roku 828 postaviť kresťanský kostol, ktorý mu vysvätil salzburský arcibiskup Adalram. Bol
to prvý známy kostol v stredovýchodnej Európe. Uvedomili sme
si, že stojíme na miestach, kade

pred takmer 1200 rokmi chodili
významné postavy našich dejín.
Knieža Koceľ bol synom Pribinu.
Po smrti otca sa stal kniežaťom
v Blatnianskom kniežatstve.
V roku 867 v sídle na Blatnohrade prijal ako hostí Konštantína-Cyrila a Metoda. Solúnski bratia získali Koceľa pre myšlienku
šírenia cirkevnoslovanskej liturgie a na Blatnohrade vyučili asi
päťdesiat žiakov. Neskôr pápež
Hadrián II. z iniciatívy Koceľa
vysvätil Metoda za arcibiskupa –
pápežského legáta pre Panóniu.
Účastníci poznávacieho zájazdu
položili veniec pri súsoší sv. Cyrila a Metoda a zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
Ing. Brigita Glončáková

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku
Opäť sa môžu Senčania zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
a predzáhradku. Stačí poslať jednu - dve fotografie balkóna alebo predzáhradky s kontaktnými údajmi na sencan@
senec.sk do 10. augusta 2015. Vyhodnotenie súťaže uverejníme v septembrovom čísle mestských novín Senčan.

V našich zemepisných šírkach jedinečný úkaz sme zaznamenali v predzáhradke rodinného domu Miklósa Farkasa
na Rybárskej ulici. Nafotili sme rozkvitnutú voľne rastúcu
palmu Trachycarpus. Od pána Farkasa sme sa dozvedeli,
že palma rozkvitla prvýkrát po ôsmich rokoch. Tropická
rastlina musí byť starostlivo prikrytá od konca novembra až
do začiatku marca, aby prežila zimu.
VCs
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Profesor ThDr. Dušan Ondrejovič 85-ročný
„Čas beží, zážitky
plynú, roky mladosti rýchlo sa
minú...“
Tieto slová Andreja Sládkoviča
presne vystihujú plynúce roky
života bývalého
farára Evanjelického
augsburského vyznania
cirkevného zboru
v Senci, Prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča,
ktorý sa v božej milosti v posledných májových dňoch tohto roku dožil významného
životného jubilea 85 rokov.
Dušan Ondrejovič od svojho nástupu do
funkcie zborového farára Ev. a. v. CZ v Senci v októbri 1958 žije v Senci, kde v službe
farára pôsobil až do polovice roku 2003,

čiže 43 rokov. Zžil sa s tunajším prostredím
i ľuďmi, ktorí ho vnímajú ako priateľského a
láskavého človeka. Manželka Milada, ktorá dlhé roky učila aj na Gymnáziu v Senci,
ho v máji 2013 po ťažkej chorobe opustila.
Deti už majú svoje povolania a rodiny. Veľkú radosť má z vnuka a vnučky.
Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič bol vedúcim katedry pre filozofiu a religionistiku
a dokonca aj dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vydal kompendiá Dejiny
náboženstiev, Teologická encyklopédia,
Tvárou k životu, mal príspevky aj v STV
a SRo. Veľa publikoval v zahraničí, zväčša
v nemčine. Je spoluautorom Malej antológie z diel filozofov 19. a 20. storočia. Asi
120 heslami prispel do knihy Religionistika
a náboženská výchova. Mnoho jeho vedeckých prác je vo fakultných zborníkoch,
ako aj Slovenskej akadémie vied a ďalších

inštitúcií. Vyše 10 rokov bol zodpovedným
redaktorom Tranovského kalendára. Bol
členom redakčnej rady časopisov Filozofia, Slovenské pohľady, ročenky Hieron a
mesačníkov Efeta a Historická revue, členom medzinárodných spoločností, ako
napr. Tilichova spoločnosť. Je nositeľom
cien, vyznamenaní, medailí a krížov, medzi ktorými je aj Cena primátora mesta
Senec za rok 1998. Teší nás, že práve
v našom meste sa z mladého začínajúceho teológa vypracoval významný vzdelanec, profesor teológie svetového formátu.
Pri príležitosti životného jubilea Prof. ThDr.
Dušana Ondrejoviča ďakujeme Pánu
Bohu za jeho život, želáme mu čo najlepšie a najpevnejšie zdravie, aby sme sa
s ním ešte dlho mohli tešiť pri stretávaní sa
všetci, ktorí ho máme radi.
Anna Kapounová - dozorkyňa Ev. a. v.
CZ v Senci v rokoch 2000 - 2012

Celé Slovensko číta deťom a Čítajme si

Celé Slovensko číta deťom
Aj senecká Mestská knižnica
sa zapojila do celoslovenského projektu, ktorý zastrešuje
prezident SR Andrej Kiska.
Od 1. do 7. júna 2015 na netradičných miestach čítali osobnosti nášho kultúrneho a literárneho sveta. Poslucháčmi –
a to veľmi pozornými – boli žiaci
z troch ZŠ v Senci, na Tajovského ulici, na Mlynskej a ZŠ
A. M. Szencziho.
V pondelok sa tretiakom predstavila moderátorka a herečka
zo „Súdnej siene“, Renáta Názlerová, ktorá pred kultúrnym
domom čítala z obľúbenej
knižky – o Pippi Dlhej Pančuche z pera známej švédskej
autorky Astrid Lindgrenovej.

V utorok na terasu ZUŠ
na Fándlyho ulici zavítala autorka románov pre dospelých
i deti – Lena Riečanská a prvákom predstavila knihu Kláry
Jarunkovej: O psovi, ktorý mal
chlapca.
V stredu 30 detských čitateľov spolu s knihovníčkami
absolvovalo exkurziu v Topoľčiankach a Tesárskych Mlyňanoch. Tam si vypočuli Osmijankovu rozprávku od Kristy
Bendovej.
Vo štvrtok si dali žiaci stretnutie na Slnečných jazerách
so spisovateľkou Ruženou
Scherhauferovou a s knihou
o zvieratkách.
V piatok pri altánku v Parku
oddychu sa detičky zoznámili

so slovenskou herečkou Dagmar Sanitrovou, ktorá im zábavným spôsobom prečítala
jeden z príbehov Pippi Dlhej
Pančuchy.
V sobotu si v Labyrinte deti
z literárneho krúžku vypočuli
rozprávku v podaní Margit Polákovej.
Nedeľa privítala deti aj s rodičmi v amfiteátri pri fontáne,
aby sa dozvedeli o dobrodružstvách nezbedného Murka.
Táto pekná akcia zaujala
nielen deti, ale i dospelých.
Všetci sa tešíme na 2. ročník a
veríme, že čoraz viac rodičov
bude deťom čítať, ale i deti samotné si čítanie obľúbia.
Jarmila Majová, foto: VCs

Čítajme si
Mestská knižnica v Senci bola
18 . júna opäť dejiskom celoslovenského podujatia. Na úvod
maratónu detí „Čítajme si 2015“ prišiel Dušan Badinský,
viceprimátor mesta Senec,
ktorý sa v oddelení knižnice
pre deti, presne o 09:00 pustil
do čítania z knihy: Jo Nesbo
- Doktor Proktor a veľká lúpež
zlata. Potom odovzdal knihu
školákom, ktorí pokračovali
v čítaní až do 15:00. Do čítania
sa zapojilo 136 detí zo ZŠ J.
G. Tajovského, Gymnázia Antona Bernoláka a ZŠ Mlynská.
Bol tak prekonaný minuloročný rekord, kedy sa vystriedalo 120 čítajúcich detí. VCs
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ZUŠ Fándlyho 20 finišuje
V dňoch 4. - 7. 6. 2015 sa žiaci LDO pod vedením Mgr.art.
Zuzany Bírešovej zúčastnili Celoslovenskej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou
Prednášam, teda som... 2015
v Kremnici, na ktorej sa takto
úspešne umiestnili:
Ester Horváthová - strieborné
pásmo - 4. kat. vnútorný monológ
Katarína Prejsová - bronzové
pásmo - 4. kat. vnútorný monológ
Katarína Prejsová - bronzové
pásmo - 4. kat. - próza
Peter Podolský - bronzové
pásmo - 5. kat. poézia
Vo štvrtok 4. júna 2015 sa
konala v kultúrnom centre
Labyrint vernisáž žiakov a absolventov výtvarného odboru

z tried Dis.art. Černej, Mgr.
art. Tittlovej a G. Wagnera.
Pozoruhodné práce rôznych
výtvarných techník zaujali početných návštevníkov.
V piatok 5.6. a v sobotu
6.6.2015 sa v kinosále kultúrneho domu v Senci konali
dva absolventské koncerty
tanečného odboru ZUŠ, na
ktorých vystúpili všetci žiaci
od prípravky až po súbor so
zameraním na absolventov.
Dramaturgiu koncertu pripravili manželia Czingelovci,
pričom okrem ich tanečných
čísel vystúpili aj žiaci Bc. Eriky Takácsovej a Dis.art. Nikoly
Likeovej.
Na klavírnej celoslovenskej
súťaži Piano v modernom
rytme v Bojniciach
získal

Päťročná huslistka Anna Sido

Anna Sido má päť rokov a už
hrá na husliach. Ako hovorí jej
mama Erika, keď mala Anna 2
a pol roka, videla husľové trio
G String. Odvtedy chcela práve husle. Navštevuje SZUŠ Renáty Madarászovej v Senci a
teší sa z potlesku publika. Učiteľom Anny je Miroslav Labský,
ktorý je s ňou veľmi spokojný:
„Anna je mimoriadne nadaná
žiačka, pekne spieva, čisto intonuje. Na také malé dievčatko
sa s ňou veľmi dobre pracuje.
Je ešte hravá, preto musíme
striedať činnosti – hráme, spievame, kreslíme, učíme sa noty
a jednoduché skladbičky.“
• Anna, prečo si sa rozhodla
hrať na husliach?
Lebo som si myslela, že huslič-

ky sú najjednoduchší nástroj.
• Ale musíš niekedy aj cvičiť?
Áno, musím. Na husle chodím
dvakrát týždenne, s maminkou
a tatinkom. Pán učiteľ ma naučil hrať napríklad pesničky Pec
nám spadla, Kohútik jarabý
a Medveďku daj labku.
• Rada aj pozeráš koncerty?
S dedkom a babičkou ich pozerám v telke. Páči sa mi Vanessa Mae a Lindsay Stirling.
Riaditeľka SZUŠ Renáta Rovňáková hovorí: „Som s ňou
veľmi spokojná, učím ju už
druhý rok. Začala s tanečnou,
potom pridala hudobný odbor
- husle. Chodí usmiata, cvičí
s radosťou, je usilovná a chce
sa učiť. Je to v tomto veku obdivuhodné.
MO

žiak p. Bednárovej Jakub
Pribylka strieborné pásmo.
Na Medzinárodnej súťažnej
prehliadke Júliusa von Beliczayho v Komárne získalo

gitarové kvarteto v obsadení
Tomáš Krajčovič, Tomáš Szitkey, Daniela Lečková a Mgr.
Eva Muchová zlaté pásmo
s pochvalou poroty. MM

Z rozprávky do rozprávky
Malú telocvičňu ZŠ Tajovského zaplnili 28. mája žiaci
z tried prvého stupňa. Čakali
na krst knihy malých rozprávkarov, žiakov IV. D., ktorého
sa zúčastnil primátor mesta
Senec Karol Kvál, viceprimátor Dušann Badinský a riaditeľ
ZŠ Tajovského Ladislav Kása.
Knihu podporili aj ľudia zo
sveta umenia a showbiznisu:
spisovateľ Štefan Nižňanský,
moderátor Ľuboš Sarnovský,
spevák Martin Harich a Helena Obroníková zo Slovenskej
filharmónie. Krstilo sa štýlovo písmenkami a malými
čokoládkami. Krstní otcovia

popriali knihe veľa dobrých
čitateľov a to, aby knižka priniesla šťastie jej autorom.
Od triednej učiteľky Silvii
Kocsisovej pochádza nápad
vytvoriť knižku z príbehov
a kresieb žiakov svojej triedy.
Nápad pochádza z chvíľ, keď
so svojou trojročnou dcérkou,
namiesto čítania príbehov,
sami začali vymýšľať rozprávku „Paľko a jeho sen“. Vďaka
patrí všetkým deťom v triede,
ktoré dva roky s chuťou pracovali na textoch a ilustráciách a všetkým dospelákom,
ktorí pomohli knihe uzrieť
svetlo sveta.
VCs

Hudobné víkendy na jazerách
Na Slnečných jazerách bude počas letnej sezóny pripravený víkendový program v priestore amfiteátra - juh (pri Lobsteri). Každú
sobotu od 18:00 bude pre turistov i domácich na pódiu hudobný
program - živá kapela (jazz, rock) pre mladšie vekové kategórie
a nedele budú od 18:00 patriť seniorom - bude hrať dychová
hudba Senčanka a Šarfianka.

NÁHRADNÉ VOZIDLO
LEN ZA 1 €/DEŇ
LEN NA ROŽŇAVSKEJ

Náhradné vozidlo počas opravy len za 1 €/deň.
Len v Citroëne Na Rožňavskej.www.citroennaroznavskej.sk
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PARK ODDYCHU
AMFITEÁTER SENEC

Začiatok filmových predstavení
od 1. júla o 21:30 hod., od 15. júla o 21:00 hod.
Vzhľadom k tomu, že senecké kino je vybavené prenosovou premietacou technikou, ktorá bude umiestnená počas
letnej filmovej sezóny (do septembra) 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.
Aj počas tohto leta sme si pre Vás pripravili niekoľko výborných filmových noviniek, ktoré budeme mať možnosť
premietnuť vďaka zrealizovanej digitalizácii kina. Na svoje
si prídu všetky vekové generácie. Čakáme s radosťou aj
najmenších filmových divákov. Začiatok premietacieho
času sa bude v priebehu leta meniť, preto odporúčame
sledovať aktuálne informácie na našej webovej stránke:
www.kinosenec.sk facebooku, www.facebook.com/kinosene, programových letákoch, a veľkoplošnom billboarde na
severnej strane Slnečných jazier.
Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom v jednom
z najkrajších a najväčších letných kín na Slovensku.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

31. pondelok augusta 2015
1. utorok septembra 2015

SLNEČNÝ FESTIVAL
Umenie a tvorivosť v každom kúte
a pre každého. Bábkové divadlo,
divadlo pre deti, pouličné divadlo,
výstavy, tvorivé dielne, hudba,
tanec a literatúra...
Od istého času sa informácie o nami pripravovanom Slnečnom
festivale v Senčanovi objavujú pravidelne. Písali sme o tom prečo
bude bábkový, prečo nebude iba bábkový, aké sú naše najvyberanejšie „úlovky“.
Ďalším, a veľmi podstatným, rozmerom festivalu je jeho komunitný charakter. Čiže naša snaha vytvoriť nielen náš festival,
ale aj Váš. Priestor, kde bude vládnuť rodinná pohoda, spokojnosť
a radosť zo spoločného diela.
Je viacero spôsobov ako to docieliť, no najlepšia cesta je tá,
že sa Vy – čitatelia, občania, stanete súčasťou i tvorcami samotného programu, či členmi organizačného týmu.
Musíme skonštatovať, že niečo sa nám už v tomto smere podarilo a s radosťou môžeme napísať, že takmer všetky tvorivé dielne
zastrešujú Senčania, či „kreatívci“ z okolia. Na festivale sa bude
háčkovať – Ateliér Miri, „šperkovať“ – Ateliér BeYou, keramika vyrábať – SZUŠ Renaty Madarászovej, bábky a divadlo tvoriť - Te-

atro Neline, Divadlo TUŠ a kadečo lepiť, strihať, farbiť, modelovať
a Montessori metodiku využívať – OZ Šidielko.
Hudbu a divadelný program na ulici komponujeme vďaka šikovným a ochotným pedagógom seneckej ZUŠ Fándlyho, takže budete počuť a vidieť napríklad Vladimíra Kubaláka a Begar`s Velvet,
Barnabása Kollárika a band, Evu Muchovú aj s hosťom, či effecteD a Zuzanu Bírešovú.
V rámci festivalu sa uskutoční aj výstava tvorby študentov umeleckej priemyslovky na Tokajíckej ulici v Bratislave. Dosť študentov tejto školy je zo Senca a veríme, že nebudú len vystavovať,
ale spolu s nami aj organizovať a informovať a chystať, tak ako aj
študenti z Gymnázia Antona Bernoláka v Senci.
V literárnej kaviarni sa budeme rozprávať o knihe Dvaja ako jedno
pivo, ktorá je momentálne medzi novinkami na pultoch kníhkupectva Martinus, s jej autormi – nedávno úspešne zmaturovanými
študentmi už spomínaného Gymnázia Antona Bernoláka.
Festival vždy bol a je časom, kedy sa môžeme vymaniť z našej
každodennosti a zažívať niečo neobyčajné, zažívať to spoločne,
o prežitom rozprávať, prežité ukladať do každej bunky nášho tela.
Nosným momentom Slnečného festivalu je bábka, a to je viac
než dobré. Vďaka nej vieme prepájať lokálne s regionálnym či
nadregionálnym, tradičné so súčasným, naše s cudzím, divadlo
s výtvarným umením, hudbou či tancom a v neposlednom rade
inštitucionálne s občianskym.
Verím, že vďaka spoločnému úsiliu zažijeme dva inšpiratívne
a tvorivej pohody plné dni.
A pretože skutočne nezaháľame, pripravili sme pre Vás predbežný
program.
Aktuálne informácie nájdete na www.slnecnyfestival.sk.
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31.8. pondelok 2015 Hlavný program

Park oddychu – altánok
THeatro Štvorkolka, Divadlo ZáBaVKa, Divadlo PIKI, Hlbokomorské rozprávky, Buchty a loutky
Park oddychu – amfiteáter
Malý pán
Kinosála MsKS
Cirkus kus, Divadlo loutek Ostrava

31.8. pondelok 2015 Sprievodný program

Park oddychu amfiteáter – literárna kaviareň
Silvester Lavrík, slovenské autorky – mladá vlna, Monika Kompaníková a Róbert Roth
Pódium pred MsKS
Cirkus kus, Bábszintér Káposvár
Synagóga
Túlavé divadlo
Hudba a divadlo na ulici
Eva Muchová a hosť, Mačky vo vreci, Barnabás Kollárik a band
Tvorivé dielne
OZ Šidielko, Ateliér Jitky Bezúrovej, SZUŠ Renaty Madarászovej,
Ateliér Miri, Ateliér Be You
„Hravá“ free zóna
Gaming Keep TT
Výstava
Spojená škola Tokajícka Bratislava, Júlia Novodomcová – textilná
tvorba

1.9. utorok 2015 Hlavný program
Park oddychu – altánok

Akvabatolárium, Divadlo Agapé, Teatro Neline, Divadlo Jaja, Tyjátr

Mestské kultúrne stredisko Senec
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Park oddychu – amfiteáter
SĽUK – nominácia tradičného bábkarstva do Unesco
Kinosála MsKS
Bábkové divadlo na rázcestí
Slnečné jazerá - Juh
Teatro Tatro

1.9. utorok 2015 Sprievodný program

Park oddychu – amfiteáter – literárna kaviareň
Pán Mrkvička, Dvaja ako jedno pivo, Bibiana Ondrejková
Pódium pred MsKS
S3T Kidz, Divadlo Dunajská Streda
Synagóga
Divadlo na vysokej nohe
Hudba a divadlo na ulici
Beggar`s Velvet, Divadlo Agapé, Igrici
Tvorivé dielne
OZ Šidielko, Ateliér Jitky Bezúrovej, SZUŠ Renaty Madarászovej,
Ateliér Miri, Ateliér Be You
„Hravá“ free zóna
Gaming Keep TT
Výstava
Spojená škola Tokajícka Bratislava, Júlia Novodomcová – textilná tvorba

Výzva - Slnečný festival hľadá dobrovoľníkov - organizácia, produkcia
a postprodukcia... Každý, kto sa chce zapojiť do príprav a samotného
festivalového diania je vítaný.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA 		
8:00-15:00
AMFITEÁTER 		
od 20:00
Obedňajšia prestávka:
11:00-12:00
www.msks-senec.sk, www.kinosenec.sk
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Pomaturitných ŠESŤDESIAT!
Sadol som si za počítač, idem písať príspevok o našom nedávnom pomaturitnom stretnutí a nechcem veriť číslu, ktoré
kraľuje nad týmto príspevkom... Naozaj
ŠESŤDESIAT? Po maturite? Veď to je už
vek zrelého seniora. Koľkože to teda rokov
máme my – prešedivené dámy a prešedivení páni...?
Zvítanie sa pred školou – Gymnáziom Antona Bernoláka – je však rovnako milé, ba
určite milšie, než rozlúčka po stužkovej
a „prechádzke“ okolo našej školy po skončení maturitných skúšok v máji 1955.

V „našej“ triede na prvom poschodí, ktorú nám sprístupnila zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Agnesa Frčová, sme sa posadili na
svoje miesta ako každých päť rokov, čo sa
pravidelne stretávame. A začali sme plniť
program piatich P: PRIVÍTANIE a PREZENCIU vykonali MUDr. Jarmila Ožvaldová
a prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., potom
bol spoločný PRÍPITOK a PREDSTAVENIE
sa, nasledovala PREHLIADKA „veľkého“
Senca mestským autobusom, zabezpečil
osobne primátor Ing. Karol Kvál a všetkým

venoval knihu „Senec bránou do tretieho
milénia“. Ďakujeme za pekné gesto, pán
primátor, mnohí z nás, čo tu neboli desiatky rokov, sa nestíhali čudovať, čo všetko sa
vybudovalo i skrásnelo.
So spolužiakom Ing. Ivanom Hledíkom,
ktorý zakotvil na Morave, sme boli osobne pozvať i nášho jediného žijúceho pána
profesora Ondreja Margitfalviho, zakladateľa seneckého gymnázia. Rozhovor s ním
(i jeho milou pani manželkou) bol veľmi príjemný. Čulý pán s 98 rokmi nás prekonával
v rozpamätávaní si začiatkov nášho štúdia
a nebyť toho, že ho „neposlúchajú“ nohy,
určite by bol prišiel medzi nás na posedenie. Tak aspoň fotografia na tento okamih,
štrngnutie si pohárikom vína a pozdrav
s vlastnoručným podpisom...
V sobotu dňa 30.
mája 2015 sa stretli
v poradí štvrtí abiturienti seneckého
gymnázia. Z pôvodných 33 maturantov sa nás zišlo 18.
Jedenástim spolužiakom sme hymnou
Gaudeamus igitur poslali spomienku do
študentského nebíčka... Andrej Tušer

Medzi najlepšími v separovanom zbere odpadu
Za prítomnosti viceprimátora mesta
Senec Dušana Badinského odovzdali Ivica Gajdošová a Lenka Luknárová,
zástupkyne spoločnosti AVE poukážku
v hodnote 200 eur Základnej škole Alberta Molnára Szencziho za tretie miesto
v celoslovenskej súťaži „Žiačik separáčik“. V súťaži zameranej na zber a recykláciu odpadu nazbierali najviac papiera Miklós Bors, Mónika Jankó a Viktória Gazík, ktorí k darčekovému balíku
od spoločnosti AVE dostali po dva lístky do aquaparku od pána viceprimátora. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na tohoročnom úspechu, čím sme opäť
potvrdili, že rovnako ako za uplynulé tri
roky, patríme v separovanom zbere odpadu medzi najlepších na Slovensku.
Mgr. Mónika Matus

BSK prispel
na vybavenie
prírodovednej učebne
S pomocou dotácie BSK sa podarilo ZŠ
s VJM A. M. Szencziho kúpiť do novo
vytvoreného laboratória notebook, učiteľský a žiacke mikroskopy, interaktívnu
tabuľu, zariadenia na meranie fyzických
hodnôt, chemikálie potrebné pre žiacke
experimentálne pokusy. Pani vicežupanka Gabriella Németh dňa 5.6.2015
si prezrela vybavenie prírodovednej
učebne. Ďakujeme za pomoc a podporu našej školy. Mgr. Mónika Matus

Inzercia 7/7/2015
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Akcia - 20% zľava na celý sortiment Sušených plodov,
Sušeného ovocia, Orechov a Čokoládových cukroviniek.

DOVOLENKA PRE VÁS,
AJ PRE VÁŠHO MILÁČIKA?

HOTEL/VÝCVIK PRE PSOV
NÁJDETE NÁS V AREÁLI DRUŽSTVA na Boldockej ulici 7
v Senci, oproti EBENu, KONTAKT: 0948 44 55 75, 0905 67 44 25

www.hotelprepsovsenec.eu

www.senec.sk

Inzercia 7/3/2015

INZERCIA SENČAN
• noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.
• uzávierka septembrového čísla 20. augusta.

Inzercia 7/1/2015

Inzercia 7/4/2015

Riadková inzercia

• Prvý HOTEL PRE PSOV priamo
v Senci. Areál družstva,
22.06.15 10:01
Boldocká 7. Tel: 0948445575, www.hotelprepsovsenec.eu
• Nový CVIČÁK pre psov s nadštandardnými prekážkami.
Areál družstva, Boldocká 7, Senec. Tel: 0905674425,
www.cvicaksenec.eu
• Profesionálny VÝCVIK PSOV. Všetky plemená vrátane
bojových. Areál družstva, Boldocká 7, Senec. Tel: 0905674425,
www.vycvikpsov.eu

Bez názvu-7 1

Inzercia 7/2/2015
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A magyar szentek ábrázolása
Szlovákia középkori templomaiban

Vyobrazenia maďarských svätých
v stredovekých kostoloch Slovenska

Kovács László és Görföl Jenő tartott könyvbemutatót a Labirintus
Galériában. A szerzőpáros munkái határainkon túl is ismertek.
Legújabb kötetük - A magyar szentek ábrázolása Szlovákia középkori templomaiban - a dunaszerdahelyi Media Nova M gondozásában jelent meg 2014-ben. Görföl Jenő fényképezőgépével és
a történész Kovács Lászlóval nem először járta be a mai Szlovákia
területén fellelhető középkori templomokat, kápolnákat, Csallóközcsütörtöktől Szepesszombatig, vagy Dunasáptól Magyarjakabfalváig. Könyvükben a látványos fotókat érdekes történeti és
történelmi leírások egészítik ki, illetve a művészeti stílusjegyeket
is tárgyaló, olvasmányos leírásokat a fotográfiák teszik érzékletesebbekké. Érdekes és izgalmas középkori időutazás ez a
szép kiállítású könyv, de maga a könyvbemutató is az volt. Ballán Viktória az elején
elénekelte a magyar szentek himnuszát,
majd Bárdos Ágnes mutatta be a könyvet
és vezette az anekdotákkal, történetekkel
megtűzdelt beszélgetést a könyv születéséről. Mindez május utolsó vasárnapján, a
Szentháromság és a szenci búcsú ünnepén zajlott, délután öt órakor, szép számú
közönség előtt.
Polák Margit

László Kovács a Jenő Görföl predstavili svoju najnovšiu knihu
v Galérii Labyrint MsKS. Práce autorskej dvojice sú známe aj
za našimi hranicami. Ich najnovšie spoločné dielo - Vyobrazenia
maďarských svätých v stredovekých kostoloch Slovenska - vyšlo
v edícii vydavateľstva Media Nova M v roku 2014. Jenő Görföl
s fotoaparátom a v sprievode historika László Kovácsa už viackrát prešiel stredoveké kostoly a kaplnky od Štvrtka na Ostrove
po Spišskú Sobotu a od Šápu po Jakubovany. Fotografie Jenő
Görföla doplnil László Kovács popisom kunsthistorických a historických súvislostí, ktoré uvedú čitateľa do tajov stredovekých príbehov zachytených na fotografiách.
Čitateľ knihy sa zúčastní na vzrušujúcej výprave do minulosti. Na úvod
podujatia zaspievala nadaná operná
speváčka Viktória Ballánová hymnu
maďarských svätých, potom Ágnes
Bárdos predstavila knihu a moderovala rozhovor plný príbehov a anekdot
s autormi. Stretnutie sa uskutočnilo
v deň sviatku Svätej Trojice, v poslednú májovú nedeľu, za veľkého záujmu
členov seneckej maďarskej komunity.
Margit Polák

IGAZGATÓVÁLASZTÁS

VOĽBA RIADITEĽA

A Szenczi Molnár Albert Közös Igazgatású MTNY Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói pozíciójára kiírt pályázaton a jelenlegi igazgatónő Kontár Zsuzsanna vett részt, akit június 8-án az
iskolatanács újabb öt évre egyhangúlag megválasztott.

Výberového konania konania na obsadenie funkcie riaditeľa
Spojenej školy - Gymnázia s VJM A. M. Szencziho sa zúčastnila súčasná riaditeľka Zsuzsanna Kontár, ktorá bola radou
školy 8. júna jednohlasne znovuzvolená na päťročné obdobie.

Látni kell a célt
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.
Mgr. Katona Roland

Gyermeknapi juniális
Juniálissal ünnepelte a gyereknapot a Sz. M. A. Alapiskola szülői szövetsége az iskola udvarán, ahol a gyermeknapi bohóctól kezdve az ugrálóváron át a fa játékokig sok
meglepetés várta a gyermekeikkel érkező szülőket.
Mgr. Matus Mónika

Juniáles a Deň detí
Deň detí oslávilo rodičovské združenie ZŠ A. M. Szencziho na dvore školy s veľkolepým juniálesom. Na rodičov a deti čakali rôzne atrakcie a prekvapenia, od klauna
cez drevené hračky až po nafukovací hrad.
Mgr. Mónika Matus
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Starostlivosť o talentovaných
žiakov v ZŠ A. M. Szencziho

A Magyar Géniusz Program határokon átnyúló tehetségsegítő
szakmai programsorozat, melynek egyik legjelentősebb eredménye a Tehetségpontok hálózatának létrejötte. A Kárpát-medence egészét átfogó hálózatba 2014 szeptemberében kapcsolódott be a Szenczi Molnár Albert Alapiskola, mint a helytörténeti kutatás regisztrált tehetségpontja. Az iskola diákjai 2011-től
évente egyszer regionális helytörténeti konferencián mutatják
be a szenci régió helytörténetét feldolgozó kutatásaik eredményeit. 2013-ban Adalékok Szenc helytörténetéhez címmel egy
111 oldalas kötetben tették közzé az addigi konferenciák szerkesztett anyagát. A fiatal kutatók minden évben szerepelnek
az országos helytörténeti konferencián Dunaszerdahelyen és
részt vesznek a helyi múzeum irányítása alatt működő csoport
munkájában, amelyik tankönyvet készül kiadni a szenci régió
helytörténetéről. Idén áprilisban már a negyedik helytörténeti
konferenciát tartotta meg a Szenczi Molnár Albert Alapiskola a
Szenczi Molnár Albert Gimnáziummal és a Szenci Városi Múzeummal együttműködve, melynek fő szponzora most is Pósa
Lajos volt. A zsűri: Bukovszky László, Korpás Árpád, Polák Margit, Szanyi Mária, Strešňák Gábor a konferencia végén kiemelte,
hogy személyesebbé vált a helytörténet-kutatás, a helyi műemlékek történetének bemutatása helyett idén a családtörténetek
domináltak a kutatott témák között. Az elmúlt évek igényes
munkáját nagyra értékelte a tehetségpontokat minősítő bizottság is, amely a jól dokumentált, több mint három éve folyamatosan végzett tehetséggondozási és publikációs tevékenysége
alapján megadta a „kiváló akkreditált tehetségpont” minősítést
a Szenczi Molnár Albert Alapiskolának.
VCs

Program Maďarský génius je súbor cezhraničných odborných projektov zameraných na starostlivosť o talentovaných
žiakov, ktorých najvýznamnejším prínosom je zriadenie siete
Stredísk talentov. Do siete pokrývajúcej Karpatskú kotlinu sa
ZŠ A. M. Szencziho zapojila v septembri 2014 ako registrované Stredisko talentov v oblasti výskumu regionálnej histórie.
Mladí výskumníci od roku 2011 každoročne prezentujú výsledky svojho skúmania histórie Senca a okolia na výročnej
konferencii o regionálnej histórii. Škola v roku 2013 zhrnula
doterajšiu prácu v zborníku pod názvom Príspevky o regionálnej histórii Senca. Autori prác sa každoročne zúčastňujú
aj na celoštátnej konferencii regionálnej histórie v Dunajskej
Strede a zároveň spolupracujú s tímom, ktorý pod gesciou
mestského múzea pripravuje učebnicu regionálnej histórie
seneckého regiónu. ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
- v spolupráci s Mestským múzeom a so Spojenou školou
s VJM - usporiadala v apríli toho roku už štvrtýkrát konferenciu o regionálnej histórii. Hlavným sponzorom podujatia bol
opäť Lajos Pósa. Porotcovia: László Bukovszky, Árpád Korpás, Margit Polák, Mária Szanyi a Gábor Strešňák v závere
konferencie vyzdvihli, že tohoročné témy boli viac osobné,
namiesto popisov histórie miestnych pamiatok dominovali
v prezentovaných prácach rodinné príbehy. Prácu školy
a mladých výskumníkov si vysoko cenila aj hodnotiaca komisia pre Strediská talentov. Na základe viac než trojročnej dobre zdokumentovanej starostlivosti o talentované deti udelila
komisia Základnej škole A. M. Szencziho kvalifikáciu „vynikajúce akreditované Stredisko talentov“.
VCs

Az ország legjobbjai közt van
a Pitypalatty társulat

Súbor Pitypalatty je medzi
najlepšími na Slovensku

A Szenczi Molnár Albert Közös Igazgatású MTNY Gimnázium
és Szakközépiskola Pitypalatty néven ismert irodalmi színpada
Rimaszombatban mérettette meg magát a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen. Az irodalmi színpadok meghallgatására pénteken, a délután folyamán került sor,
így addig a szavalóknak és az énekeseknek szurkoltunk. Egy
gyors technikai próba után tűkön ülve és izgatottan vártuk, hogy
szólítsanak bennünket a színpadra. A sok gyakorlással töltött
órának hála sikeresen adtuk elő műsorunkat a zsűrinek. A kiértékelést követően a pihenésnek és a szórakozásnak szenteltük
az estét. Másnap már mindenki az esti gálaműsor és a várva
várt eredményhirdetés miatt volt
izgatott. A Pitypalatty arany sávos minősítést kapott, és azon
belül is a harmadik helyen végzett. A csapat elégedett volt a
teljesítményével, a rimaszombati kirándulás pedig rengeteg
érdekes és felejthetetlen élményt nyújtott mindnyájunknak.
Bízom benne, hogy jövőre még
nagyobb lendülettel és odaadással vágunk neki a felkészülésnek, hogy a lehető legjobb
eredményt érjük el és akár túl
is szárnyaljuk az idei produkciónkat.
Tót Krisztián,
harmadikos gimnazista

Súbor Pitypalatty Spojenej školy - Gymnázia s VJM A. M.
Szencziho si zmeral sily s konkurenciou v Rimavskej Sobote
na Celoštátnej súťaži Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž literárno-dramatických súborov prebiehala v piatok
poobede, takže sme dovtedy fandili v hľadisku spevákom a interpretom poézie. Po krátkej technickej skúške sme už sedeli ako
na ihlách a vzrušene sme očakávali, aby nás zavolali na pódium.
Vďaka dlhým hodinám venovaným skúšaniu sme sa úspešne
predviedli porote. Večer po vyhodnotení sme sa oddali relaxu
a rozmanitej zábave, ktorú ponúkal miestny kultúrny dom. Ďalší
deň prebiehal v očakávaní galavečere a vyhlásenia výsledkov súťaže. Súbor Pitypalatty sa kvalifikoval v zlatom pásme, kde sme
obsadili tretie miesto. Boli sme
spokojní so svojím výkonom.
Výprava do Rimavskej Soboty
poskytla nespočetné množstvo
zaujímavých, nezabudnuteľných
zážitkov všetkým členom súboru. Verím tomu, že na budúci rok
sa pustíme do prípravy na súťaž
s ešte väčším nasadením, aby
sme dosiahli čo najlepší výsledok a aby sme prekonali svoj
tohoročný výkon.
KrisztiánTót, študent 3. ročníku
gymnázia
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Nikol Vaškovičová, Stela Sedalová, Anna Červenáková, Denis Vávro, Alex Čerešnéš, Eliza
Pocedičová, Timon Molnár, Lukáš Šlapka,
Teodor Ďurkovič, Martin Guštafík, Alex Nagy,
Denis Karl Kuzma, Mia Petrášová, Dávid Bartoš, Eliška Folkmanová, Rebeka Orovická,
Valentína Lia Kovácsová, Alice Elizabeth Pevala, Radoslav Zámečník, Magdaléna Gubová, Alexander Bielik
Manželstvo uzatvorili
Jaroslav Majorský - Adrijana Galo
Roman Lakatoš - Romana Šipošová
MUDr. Ladislav Špačinský - Iveta Maková
Anton Julius Wieder - Lucia Brinzová
Juraj Šebok - Mgr. Eva Gažová
Jaroslav Obcovič - Erika Bedecsová
Ing. Martin Rosina - Alena Vincencová
František Čechovič - Magda Gottwaldová
Ing. Miroslav Jurina - Ing. Tímea Kerpánová
Samuel Duchoň - Alexandra Lioziová
Dušan Veselka - Jana Krivosudská
Pavel Jozaniak - Erika Škrabáková
Ing. Milan Žabka - Mária Martinčeková
Pavol Bureš - Simona Suchoňová
Martin Halász - Paula Nováková
Peter Hanus - Soňa Beláková
Marián Čukan - Mgr. Lucia Košecká
Ing. Slavomír Krúpa - Ing. Lucia Čevorová
Ing. Jakub Róka - Eliška Brinzová
Martin Momko - Dominika Čechová
Blahoželáme jubilantom
Drahá naša Anička Bučanová.
My všetci s veľkým potešením,
želáme Ti v deň Tvojich krásnych 70. narodenín, aby v šťastí a
dobrom zdraví, bez starostí, bez
obavy, ďalšie roky prežila si, plné
lásky a radosti. Zo srdca želajú
deti s rodinami.
Náš milovaný otec Anton Časný
sa 28. júna dožíva 85 rokov. K životnému jubileu mu celá rodina
praje zdravie, šťastie a záhradkárske úspechy.
Dňa 21.6.2015 oslávil náš milovaný manžel, otec a dedo Rastislav Šarmír krásne jubileum 80
rokov. Pri tejto príležitosti mu
prajeme veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania a rodinnej
pohody. Manželka Eva a dcéry
Edita, Iveta a Adriana s rodinami.

Jednota dôchodcov
Anna Tondrová (65), Mgr. Janka Conortová
(75), Helena Poórová (75), Bernardína Debnárová (80), Marta Krajčovičová (70), Mária

Kožuchová (70), Zuzana Bacigálová (85),
Fridrich Kolarovič (95),
Klub dôchodcov
Anna Tondrová (65), Ing. Július Csuka (75),
Mgr. Janka Conortová (75), Helena Poórová
(75), Marta Krajčovičová (70), Ján Szakál
(70), Ing. Daniela Hricíková (75), Anna Majová (75), Alžbeta Rózsová (75), Júlia Jánová
(80), Ľudovít Laššú (85), Helena Bárdosová
(95), Tibor Jánošovits (75)
Navždy nás opustili
Viera Vaváková 1957, Julia Heribanová 1932,
Ľudovít Kováč 1953, Ľudovít Laššu 1930,
Valéria Doktorová 1922
Dňa 30. júla 2015 uplynie jeden
smutný rok, kedy zomrela naša
milovaná mamička, babička a
prababička Anna Zlejšia. „Tak
rýchlo ten čas letí, tak rýchlo
uteká. No každý deň mamička,
patrí Ti naša spomienka. Osud Ti
nedoprial s nami dlhšie byť, ale v
našich srdciach budeš stále žiť.“ S láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry Anka, Oľga, Darinka a syn Milan s rodinami.
5. júla si pripomenieme 10. výročie úmrtia Alojza Benickeho. S
úctou naňho spomínajú manželka, vnuci Tomáš a Martin a dcéra
Simona s manželom.
Odišla si tíško z nášho života, ale
krásne spomienky a večná láska
v nás stále ostávajú, pretože ten,
kto žije v našich srdciach, nikdy
neumiera. 31. júla 2015 uplynie
desať rokov od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička Marta-Mária Benkovská. Na jej veľkú lásku a dobro nikdy nezabudnú synovia Anton a Milan s rodinami.
Dňa 10. augusta uplynul 5 rokov,
čo nás navždy opustila drahá
manželka, mamička, babička,
sestra a švagriná Magdaléna Bittnerová. S láskou a vďakou na ňu
spomína rodina, priatelia a známi.
Odpočívaj v pokoji.
Dňa 4. júla uplynie rok, čo nás
náhle a bez rozlúčky opustila
naša milovaná mamička, manželka, babička Elena Bordáčová. S láskou a so smútkom
v srdci na ňu spomína manžel,
dcéry, syn a vnúčatá. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca
rodina.
Dňa 14. júla uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec Michal
Bučan. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomína celá rodina.

Na krídlach anjela vzlietla si v
diaľ, v srdciach našich zanechala si veľkú bolesť a žiaľ. V
srdciach ťa nosíme, v spomienkach máme, každý deň na Teba
myslievame. Keby sa tak dalo
znovu byť spolu, každý deň zasadnúť k jednému stolu... Keby sa tak dalo to, čo
sa nedá... Môžeme len do nebies zakričať, vedľa
seba chceme ťa mať. Dňa 13. júla si pripomenieme nedožitých 40 rokov našej milovanej Andrejky Fehérovej rod. Lócziovej a zároveň 2.
augusta uplynie 5 rokov, keď nás navždy opustila. S láskou v srdciach na teba spomína mama,
manžel, deti, bratia s priateľkami a ostatná rodina. Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a boľavými srdciami si
dovoľujeme pripomenúť, že dňa
13.6.2013 vo veku 47 rokov nás
opustil manžel, otec a dedko,
Rák Pavel. S láskou na teba spomíname, tvoja manželka Ivetka,
syn Paľko, dcérka Alžbetka, syn
Jožko, vnúčatká Janíčko, Nikolka a všetci, čo ťa
poznali a milovali. Ďakujeme
Dňa 7.7.2015 si pripomíname 15 rokov čo nás
navždy opustila drahá mamička babička a prababka Anna Slobodová. S láskou na ňu spomíname. Celá rodina
S veľkým smútkom oznamujeme,
že dňa 2.6.2015 o 6:30 nás navždy
opustil Ján Szárka vo veku 55 rokov. Srdiečko, bol si pre mňa všetkým, čo som milovala. Odišiel si s
veľkou láskou, stálym domovom a
skvelou rodinou. Srdiečko, milujem ťa. Dal si mi nielen lásku ale aj svoje srdce.
Zato, že si ma úprimne miloval ti s láskou ďakujem. S láskou tvoja družka Ivetka, deti Dodko,
Babenka, Paľko a vnúčatá Janíčko a Nikolka a
všetci čo ťa milovali. V našich srdciach ostávaš
navždy. S láskou tvoja Ivetka, Láska, Kvetinka.
Nikdy na teba nezabudneme.
„Tak rýchlo ten čas
letí, tak rýchlo uteká. No každý deň
mamička,
ocko
patrí Vám naša
spomienka. Osud
Vám nedoprial s
nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budete
stále žiť.“ Dňa 28.6. uplynulo 10. výročie smrti
našej drahej mamičky a babičky Gabriely Tummovej a dňa 15.9. bude 9. výročie nášho ocka a
dedka Jozefa Tummu. S láskou spomínajú syn
Pavol a dcéra Viola s rodinami.
Dňa 30. júna si pripomíname 7
výročie úmrtia našej milovanej
mamičky Lili Vargovej. Láskou
spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án hét éve, hogy
csendben búcsú nélkül örökre
itthagyott bennünket a drága jó édesanya Varga
Mártonné szül. Koday Lili. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.
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Príbehy Senčanov - Tina Zlatoš Turnerová
Tina Zlatoš Turnerová vyrastala v Senci, je úspešnou športovkyňou a expertkou na optimálnu výživu a funkčnú
kondíciu. Jej najnovšia kniha „Tradičné dezerty zdravo a chutne“ vyšla v edícii Fortuna Libri. Bloguje spolu
s manželom, ich články o životospráve a v širšom poňatí aj o životnej filozofii patria k najčítanejším na slovenskom internete. Celoživotná filozofia manželov sa točí okolo hesla: „Staň sa lepšou verziou samého seba“
• Aké boli Vaše športové začiatky?
S volejbalom, čomu sa venujem aj v súčasnosti, som začínala na základnej škole
v Senci, v klube Slávia Senec, pod vedením Petra Kobelu, Daniely Potočárovej
a Silvii Mészárošovej, ale prvé športové
úspechy som dosiahla v ľahkej atletike. Od 1987 som reprezentovala ČSSR
a SR. Som niekoľkonásobná majsterka
SR v behu na 300 a 800 metrov a držiteľkou slovenského rekordu v behu na 300m
v kategórii mladších dorasteniek. Prvý beach volejbalový tréning som absolvovala
na južnej strane Slnečných jazier. Mala
som 18 rokov a hrali sme v teniskách.
Nakoniec ma tento šport chytil za srdce
a od roku 1998 som sa zúčastnila každého ročníka majstrovstiev Slovenska
v plážovom volejbale s umiestnením
od 2. miesta až po 9. miesto.
• Čím Vám učaroval práve plážový volejbal?
Milujem ten pocit slobodného pohybu
pod voľným nebom s bosými nohami
v príjemnom piesku a to vzrušujúce naháňanie lopty po ihrisku v bezhraničnej
únave. Plážový volejbal je mojou životnou
láskou. Bez tejto silnej emócie nie je možné robiť veci dlhodobo a naplno. Teší ma,
že tento šport v súčasnosti patrí medzi
najatraktívnejšie, dokonca aj na olympiáde sú ako prvé vypredané lístky práve
na beach volejbal. Pre divákov je určite
zaujímavé sledovať spoluprácu dvoch
hráčov, tvoriacich tím, ktorí v hre predvádzajú náročnú kombináciu atletických schopností a volejbalovej techniky,
to všetko pri extrémnom počasí. Je to
veľmi náročný, ale krásny šport. Nie je na
zahodenie ani to, že hráčky na svetovej
úrovni sú pekne vypracované, čiže plážový volejbal pomáha zostať sexi.

• Ako sa Vám darí v súčasnosti a aké
športové plány máte?
Od roku 2011 tvoríme jeden tím s Gabikou Tomášekovou. Minulý rok sa nám po
prvýkrát podarilo postúpiť do hlavnej súťaže svetovej série v Xiamen v Číne, kde
sme napokon skončili na 25. mieste. Boli
sme nesmierne šťastné, nielen že sa nám
podaril naplniť najvyšší cieľ sezóny, ale ja
som zopakovala výsledok z Dubaja 2008,
keď sme sa dostali s vtedajšou tímovou
partnerkou medzi 25. najlepších párov
sveta. Teraz je pred nami 26 - 29. júna
finále Majstrovstiev sveta v Holandsku.
Našou ambíciou je prebojovať sa na OH
Rio 2016, ale smutne zisťujeme, že cesta
k tomuto cieľu je hlavne o financiách a je
nesmierne ťažká, o to viac nás však láka.
• Čomu sa venujete mimo športu?
Vyštudovala som anglický jazyk a litera-

túru na FF UK v Bratislave a odvtedy som
prešla zaujímavú profesionálnu dráhu.
Asi desať rokov som sa venovala učeniu
aj prekladateľstvu. Robila som PR a marketing pre Slovenský rozhlas a športovú
moderátorku pre kanál SPORT1 v Prahe.
Od roku 2000 som pracovala ako fotografka pre médiá ako Slovenský rozhlas, STV,
Markíza a ČTK. Ani umelecké ambície ma
neminuli. Svoje fotografie a maľby som
predstavila na výstavách: 2008 - „Červený bod“ v čajovni Biela Ľalia, 2011 - „Muži
pred objektívom“ v SND, 2011- „Maľby
a fotografie Muži pred objektívom“
vo Vancouver Cafe.
• Čo pre Vás znamená Senec?
Senec je úžasné mesto, plné slobodného športového vyžitia, skvelých ľudí, ktorí
formovali a ovplyvnili môj život. Ďakujem
aj maďarskej časti mojej rodiny, že som
sa naučila aj časť tohto jazyka. Veľmi spomínam na môjho otca Ladislava Turnera,
ktorý v Senci prežil celý život, motivoval
ma k športu a najradšej chytal ryby na Slnečných jazerách.
Rozprával sa Csaba Vysztavel

Kaktusovo tvorí
8.-9. august
Slnečné jazerá juh - veľké plážové
ihrisko

Neoficiálne majstrovstvá
Slovenska v stavaní z piesku
(1. ročník)
a festival kreatívnyh ľudí.
Príďte sa aj vy presvedčiť, že sa tvorí
generácia, ktorej záleží na prítomnosti.
Eduard Kubala, ml.

plavecké tréningy a kurzy
pk azeta Swimarena Senec
Základne a zdokonaľovacie plávanie
Tréningy deti a výkonnostné plávanie
tel. 0948
08 55a dospelých
67 | www.pkazeta.sk
Hobby tréningy
pre mládež
0948 08 55 67
www.pkazeta.sk
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Senecký klub pretláčania rukou patrí do svetovej elity

Mariana Čaplu, prezidenta Slovenskej
asociácie pretláčania rukou a predsedu
seneckého armwrestling klubu prijal 22.
mája na mestskom úrade Karol Kvál, primátor mesta Senec, spolu so športovcami, ktorí získali 12. titul majstra Slovenska
v pretláčaní rukou v súťaži družstiev. Víťazné družstvo na 20. MS v pretláčaní rukou
tvorili: Juraj Jaščeg, Gabriel Radimák, Marek Janík, Peter Hervay, Ladislav Hervay,
Zdenko Horečný, Lucia Debnárová a Katarína Suranyiová. Primátor odovzdal športovcom Pamätnú plaketu mesta Senec,
čím ocenil aj jedinečný výkon AWK Senec,
ktorý vychováva športovcov európskeho
aj svetového formátu. Klub sa pýši viacerými zvučnými menami, ale najžiarivejšou
hviezdou AWK Senec je nesporne Lucia
Debnárová, viacnásobná majsterka sveta, Európy a Slovenska, žijúca legenda

slovenského armwrestlingu. Na Seneckej
ruke sme ju videli ako vybojovala dve zlaté
medaily, ale aj to, ako prirodzene pomáhala ako členka hostiteľského klubu pri presúvaní náčinia v pozadí pódia.
• Lucia, čím to je, že ste taká skromná?
Vrcholový športovec nemusí mať hviezdne
maniere aj keď dosahuje veľké výsledky,
je to o povahe človeka. Učila ma k tomu aj
život. Keď som ako juniorka prišla z majstrovstiev sveta z Tokia s dvoma zlatými
medailami, ma ešte prekvapilo, že akú
malú odozvu to malo na Slovensku. Zvykla som si, ale už sa to zlepšuje, záujem
médií sa zvyšuje, napríklad Senecká ruka
sa už druhý rok vysielala na Slovakšporte.
• Marián Čapla je spokojný so spoluprácou s mestom?
Mesto nám poskytuje tréningové priestory v budove MsKS a prispieva finančne

na prácu klubu aj na súťaž Senecká ruka.
Vďaka mestu a ďalších sponzorov môžeme organizovať súťaž, ktorej úroveň patrí
medzi najvyššie v Európe. Tento rok bol
22. ročník Seneckej ruky a verím tomu,
že sa podarí zorganizovať aj 23. Mesto si
váži naše výsledky. Lucia už bola niekoľkokrát ocenená, ako najlepšia športovkyňa roka mesta Senec.
• Ako si predstavujete budúcnosť AWK
Senec?
Pretláčanie rukou je posledné roky najúspešnejším športom v Senci, ale nemôžeme zaspať na vavrínoch. Potrebujeme
juniorov, aby dorástli u nás v klube na
úroveň našich dnešných hviezd. Budeme
robiť náborové súťaže na začiatku školského roku. Ponúkneme seneckej mládeži
úspešný klub a úspešných športovcov, ku
ktorým sa môžu pridať.
VCs

Úspešná sezóna PK Azeta Senec

MSR trojíc žien a mužov 2015

V základnom plaveckom tréningu 7-10 roční plavci, športovci
plaveckého klubu PK Azeta,
si v sezóne 2014/2015 zlepšovali svoju plaveckú techniku
v bazéne Swimarena Senec.
Vďaka tomu dosiahli pekné
športové úspechy, predovšetkým na júnových MS - kategórie
„C“ (9-10roční) v Spišskej Novej
Vsi, kde pod vedením trénera
Dr. Geralda Svobodu, získali tri
medaile. Na kraulovej 50m trati
si vyplával bronzovú medailu v
osobnom rekorde 0:36,81 Martin
Kubica. Taktiež na kraulovej 50m
trati získala bronzovú medailu v
osobnom rekorde 0:33,63 Linda
Legarthová. Na prsiarskej 50m
trati získala striebornú medailu
v osobnom rekorde 0:49,57,63
aj Kristína Csapáková. Umiest-

V dňoch 16. - 17. mája 2015 sa v
RS Kaskády pri Galante konala
najväčšia petangová slávnosť
trojíc v tomto roku - Majstrovstvá Slovenska trojíc žien 2015
a Majstrovstvá Slovenska trojíc
mužov 2015. Do boja o prvenstvo a tituly v kategóriách žien a
mužov sa prihlásilo 8 ženských
a 16 mužských tímov. Náš klub
mal na tomto podujatí tiež zastúpenie: ženských MSR sa
zúčastnil tím K. Gajdošová, M.
Šimková, K. Krajčovičová spolu
s I. Kadlečíkovou (Univerzum
Bratislava), na mužských MSR
štartoval len náš junior P. Šebeňa v tíme s J. Adlerom, D.
Lančaričom a M. Lampertom.
V prvom hracom dni sa naše
hráčky nestratili, hoci museli
silno zabojovať. S celkovým

neniami v prvej desiatke sa prezentovali Martin Bakus (200 a
400kraul), Filip Barka (50 a 100m
prsia a kraul) a Alex Xavier Farkaš
(50 a 100m prsia). Plavecký Klub
Azeta v prípravke plaveckých základov ponúka celoročné zdokonaľovanie plaveckých zručností
5- 10 ročných detí v spojení s atletikou a gymnastikou. Absolvovanie prípravky je východiskom
na zaradenie do základného
tréningu. Deťom, ktoré nevedia
plávať ponúkame trojmesačnú
výučbu základov plávania. V
školskom roku 2015/16 otvárame aj rehabilitačné a zdokonaľovacie plávanie pre deti od 5-18r
a pre dospelých. Príď k nám,
my Ťa zaujmeme športom!
www.pkazeta.sk,info@pkazeta.
sk/0948 08 55 67

skóre 3:3 na zápasy (13:4, 7:9,
4:13, 13:0, 8:7, 6:8) a najlepším buchholzom postúpili do
druhého hracieho dňa z pekného 3. miesta. Tím juniora P.
Šebeňu s piatimi výhrami skončil na bodovanom 6. mieste.
V druhý hrací deň sa náš
ženský tím vo finále stretol s
jednoznačnými
favoritkami
tohtoročných MSR trojíc žien,
s tímom v zložení M. Snopová
(Spiders Pezinok), I. Daučíková,
J. Vodová (obe Guliver Bratislava), M. Gašparecová (La Boule
Modra), s ktorými hral v dvoch
zápasoch so skóre 5:13 a 8:13.
Náš ženský tím skončil na výbornom 2. mieste a naše hráčky sa stali vicemajsterkami na
rok 2015. Srdečne gratulujeme!
Zdroj: KLAP Senec
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Piate miesto na školskom pohári

ZŠ J. G. Tajovskeho Senec sa
zúčastnila v dňoch 2.-3.6.2015
v NTC SFZ v Poprade 4. ročnika majstrovstiev Slovenska
mladších žiakov v malom futbale Dôvera Školský pohár
SFZ. V konkurencii 8 najlepších škôl zo Slovenska, ktoré
postúpili ako víťazi krajských
kôl, obsadili celkovo 5.miesto.
Turnaja sa zúčastnilo 1525

škôl. S trénerom Viktorom
Mikom školu reprezentovali
Adam Horváth, Samuel Káňovič, Patrik Soós, Marek Talamon, Peter Šuplata, Dominik
Wiesner, Jakub Lauro, Richard
Tóth, Tibor Demko. Z nominácie na finale pre chorobu vypadol na poslednú chvíľu Rudolf
Božik.

Finále Detskej futbalovej miniligy Senca
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Seneckú zastávku 3x3 Basket Tour
neprekazil ani dážď

Streetballový kolotoč, 3x3
Basket Tour 2015 mala pôvodne zavítať do areálu Slnečných
jazier, ale počasie zmenilo plány a súboje sa presunuli do
areálu Telocvične Slávia. Senec opäť prilákal pestrú škálu
basketbalových našincov, ale
aj profesionálov, celkovo sa
v sobotu predstavilo 50 tímov.
Počasie narušilo plány organizátorom, ale v telocvični Slávia
pripravili dôstojné podmienky
pre basketbalistov. Na dvoch
kurtoch sa odohralo takmer
100 stretnutí. Diváci opäť videli aj zahraničnú konkurenciu.
Hral sa dynamický basketbal a
po seneckom podujatí sa poradie 3x3 Basket Tour riadne
premiešalo. Spokojnosť bolo
vidieť aj na hráčoch a organizátoroch podujatia, ktorý sa

tešia na mimoriadne atraktívnu
zastávku na Štrbskom plese a
pevne dúfajú, že počasie bude
konečne na ich strane.
Konečné poradie:
Muži: 1. Energy Team 69, 2.
Diz iz lajf, 3. Letný Vánok
Ženy: 1. Flames, 2. Túlavá
Morka, 3. Marshmallowky
Open Mix: 1. Zimný Vánok, 2.
Okolo pol 12, 3. Macík
Open Fun: 1. Squad, 2. Krotitelia Tukov, 3. Jančiho Bobor
Juniori: 1. Mamasa, 2. Sedíme
v aute, 3. MA-FI-JA
Mix ZŠ: 1. Seredské nádeje, 2.
Superstarz, 3. For me behind
me
Individuálne súťaže:
3pts. Shooting Contest - Miroslav a Jaroslav Ciho
VŠEMvs Free Throw Shooting
- Lukáš

Senecká olympiáda žiakov - 2015

Záverečné podujatie súčasnej sezóny Detskej futbalovej
miniligy Senca sa odohrávalo
na plážovom ihrisku na Slnečných jazerách za pekného
počasia a vo výbornej nálade.
Na vyhodnotenie súťaže prišiel viceprimátor mesta Senec
Dušan Badinský, ktorý spolu
s predsedom Futbalovej miniligy Senca Radoslavom Dosedelom a predsedom Komisie
športu mesta Senec Jurajom
Gubánim odovzdal medaile
a poháre ocenením mladým
športovcom.
Víťazom Detskej futbalovej miniligy Senca
v kategória starší a mladší
žiaci a zároveň držiteľom Putovného pohára DFMS a o.z.
Zober loptu nie drogy v sezóne 2014/2015 sa stal ZŠ J.G.
Tajovského.

Výsledky
Starší žiaci:
1. ZŠ J. G. Tajovského
2. ZŠ Mlynská
3. Gymnázium A. Bernoláka
4. ZŠ A. M. Szenciho
5. ZŠ Nová Dedinka
Mladší žiaci:
1. ZŠ J. G. Tajovského
2. ZŠ Mlynská
3. Gymnázium A. Bernoláka
4. ZŠ A. M. Szenciho
Cena Fair Play:
ZŠ A. M. Szenciho
Milovníci futbalu sa môžu tešiť
na ďalšiu zaujímavú akciu:
Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale v spolupráci
so slovenskou asociáciou plážového futbalu, ktoré sa uskutočnia 4. - 5. 7. 2015 na juhu
Slnečných jazier.

Na otvorenie Seneckej olympiády žiakov sa zúčastnili 19.
mája aj dvaja členovia Slovenského olympijského výboru:
viceprezident SOV pre letné
športy Ľubor Halanda a Samuel Roško, generálny sekretár
Slovenského paralympijského
výboru. Na pódiu pred MsKS
ich privítal primátor mesta
Senec Karol Kvál, viceprimátor Dušan Badinský, vedúci
Mestského školského úradu
Anton Kubliniak a Juraj Gubáni, predsedu Komisie športu
mesta Senec. Tradičnými or-

ganizátormi tohto prestížneho
športového podujatia seneckej
školskej mládeže boli Mesto
Senec, ZŠ J. G. Tajovského
Senec, ZŠ Mlynská Senec,
ZŠ s VJM A. M. Szencziho Senec, Gymnázium A. Bernoláka
Senec a ŠÚ MsÚ v Senci. Žiaci súťažili od 19. do 21. mája
v troch vekových kategóriách, v dvanástich športových
disciplínach a v zvláštnej kategórii materských škôl si zašportovali aj tí najmladší olympionici. Výsledky olympiády
nájdete na www.senec.sk. VCs
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Výnimočná volejbalová sezóna pre Senčanov

Na konci školského roka zvykneme u nás
vo VK Tajovského Senec hodnotiť uplynulú
sezónu. Pochváliť najúspešnejších je veľmi príjemné.
Za úspechmi detí stoja tréneri. U nás trénujú Jarka Čierna – prípravka, Karol Meszáros – mladšie žiačky, Jana Leginusová
spolu s Pavlom Trubačom – žiaci a Boris
Morávek – staršie žiačky a kadetky. Oni
si zaslúžia veľký obdiv za ochotu venovať
svoj čas, ktorý by mohli venovať svojej
rodine a napriek tomu sa venujú našim
deťom. Veľmi pekne vám ďakujem, naši
tréneri.
Naše ženy tento rok obsadili v druhej lige
žien dve priečky. „A“ družstvo obsadilo
pekné 2. miesto a „B“-čko 9. miesto.
Najväčšími hviezdami sezóny na seneckej volejbalovej „oblohe“ sú staršie žiačky
a kadetky. Tri sezóny po sebe sa zlepšili:
10. miesto, 7. miesto a napokon 6. miesto.
Vyvrcholenie sezóny bolo priam nádherné, keď toto družstvo získalo na prestížnom medzinárodnom turnaji v Leviciach
5. miesto! Počet účastníkov bol ako vždy

16. V predošlých rokoch sme obsadzovali
pozície na konci rebríčka. Tentokrát pred
nami boli len veľké kluby Slavia UK, Bilikova Bratislava, Budapešť a majster SR
spred dvoch rokov domáci tím z Levíc.
Za nami zaostali Poltár, Detva, Hnúšťa,
B. Bystrica, Pezinok alebo Prostejov či Trnava. Výnimočnú atmosféru mohli s nami
zdieľať aj naši fanúškovia a podporovatelia
cez našu facebookovu stránku. Veľká vďaka za potešenie pre dušu, dievčatá!
Čakajú nás prázdniny, leto a oddych. Ten,
kto bude v Senci počas víkendu 15. – 16.
augusta, zažije veľkú oslavu plážového
volejbalu. Získali sme právo usporiadať finálový turnaj Majstrovstiev SR dvojíc žien
a mužov. Kto chce naživo vidieť Natáliu
Dubovcovú a Dominiku Nestarcovú, ktoré
sa práve na turnajoch v zahraničí snažia
o účasť na olympiáde v Rio de Janeiro,
nemal by chýbať na našich jazerách práve

v tomto termíne. Možno sa mu podarí počas autogramiády alebo večernej párty
získať ich podpisy. Program s atrakciami bude myslieť na celé rodiny s deťmi.
Okrem zábavy, športových výkonov, opálených tiel a hudby bude pripravená netradičná tombola. My v klube veríme, že naša
organizátorská snaha bude odmenená
návštevou a následným zvýšeným počtom detí v seneckom volejbale. Pozývame
všetkých návštevníkov jazier.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom našich detí za pomoc pri organizovaní turnajov, posielanie 2% z daní a zabezpečovaní chodu klubu. Janke Némethovej
ďakujem za obrovský kus životnej energie,
bez ktorej by náš klub nemohol siahať na
méty v súťažiach a turnajoch. Prajem Ti
pevné zdravie, Janka!
Vladimír Trnka – predseda VK Tajovského Senec

mesto Senec

Slovenská volejbalová federácia a
Volejbalový klub Tajovského Senec vás pozývajú
na
Finálový turnaj MSR v beachvolejbale žien a
mužov
v areáli Slnečných jazier v dňoch
Hviezdami turnaja budú
Natália Dubovcová a Dominika Nestarcová

Akčný deň detí MDD

Medzinárodný deň detí oslávili senecké deti a ich rodičia na jednom z najväčších podujatí roka. Pozreli si ukážky z práce policajtov,
hasičov, záchranárov, smetiarov... Viezli sa na záchranárskom člne, strieľali z luku, skákali v pene, súťažili... a sledovali bitku o Midway.
Organizátorom z Piccardu Senec a Airsoftového klubu Prielom ďakujeme za krásny deň so zaujímavým programom pre deti.
MO

