V školskom roku 2015/2016 nastúpilo do školských lavíc 2078 žiakov.
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Slnečný festival – dva dni vlády umenia a tvorivosti
V Galérii Labyrint MsKS sa zrodil plán
na to, ako dať za letnou sezónou kultúrnych podujatí štýlovú, uvoľnenú, skrátka
festivalovú bodku. Slnečný festival, dvojdňové finále prázdnin sa odohralo 31.8.
a 1.9.2015 na uliciach a v kultúrnych stánkoch mesta. Ivica Franeková, vedúca
Galérie Labyrint MsKS, autorka projektu
a vedúca realizačného tímu festivalu sa
vyjadruje zdržanlivo, ale neskrýva radosť
z toho, že ponuka 1. ročníka festivalu oslovila ľudí a z viacerých strán prichádzajú
dobré ohlasy. „Prepojili sme Amfiteáter
s Lichnerovou ulicou a s Námestím
1. mája. Chceli sme, aby sa ľudia prechádzali a pristavili sa na 10-15 minút pri
jednotlivých pouličných umelcoch, ktorí dokážu in medias res, vtiahnuť diváka
do niečoho, čo im nedovolí odísť. Veľký úspech zožali aj umelci z Maďarska
a z Čiech. Z Poľska sa zatiaľ prišli na nás
len pozrieť, ale prisľúbili, že budúci rok si
u nás aj zahrajú. Obsadili sme takmer celý
amfiteáter, okrem veľkého javiska. Boli
tam aj zóny, kde sa tvorilo, kde sa prezentovali malé divadelné formy ako Literárna
kaviareň, či divadielka. Aj dielničky mali

úspech. Je dôležité, že aj dospelí sa pustili
so záujmom do háčkovania, výroby šperkov a bábik. Výborne zafungovala aj hravá
zóna. Prichádzali rodiny, aby sa naučili nejakú spoločenskú hru alebo aby sa zapojili do hry,“ porozprávala Ivica Franeková.
Program festivalu bol zostavený s vysokými nárokmi na umeleckú úroveň účinkujúcich. V Amfiteátri čakali na deti umelci divadiel Agapé, Štvorkolka, Piki, TUŠ, Jaja,
Neline, ZáBaVKa, Tyjátr či THeatr Ludem.
Veľkým lákadlom bol český súbor Buchty
a loutky s ich predstavením Norská pohádka. Dokonca ani batoľatá neprišli skrátka,
pre ne bolo pripravené Aquabatolárium.
Dospelí sa tešili z predstavenia Majster
a Margaréta od jedinečného súboru Teatro
Tatro s Lukášom Latinákom, Róbertom Jakabom a Mariánom Miezgom. Vychutnali
si aj CirKus-Kus či predstavenie „Jánošík? Jánošík! Jánošík…“ od divadla LAB.
V kinosále Mestského kultúrneho strediska bežalo predstavenie Mio môj Mio
od Bratislavského bábkového divadla
a Bábkové divadlo na rázcestí zahralo
klasiku Kocúr v čižmách. Aj v literárnej
kaviarni sa vystriedali vynikajúci umel-

ci, medzi nimi Robert Roth s programom
Hlbokomorské rozprávky, či Bibiana Ondrejková s ukážkami zo svojej literárnej
tvorby. V sprievodnom programe prežilo
obecenstvo Panoptikum Hrôzy Divadla na
vysokej nohe, aj rôzne tanečné a hudobné
vystúpenia. Nechýbala zóna hier, výstavy
ilustrácií a textilnej tvorby a tvorivé dielne.
„V mene vedenia Mestského kultúrneho
strediska a organizačného teamu Slnečného festivalu vyjadrujeme VEĽKÚ VĎAKU všetkým zainteresovaným za pomoc
a podporu pri organizácii pilotného ročníka Slnečného festivalu.
Ďakujeme Mestu Senec, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Správe cestovného ruchu mesta Senec, reštaurácii
a penziónu Lobster. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom za ich zodpovedný prístup
k úlohám, ktoré im na festivale boli zverené aj za ich nadšenie. Akékoľvek kultúrne
podujatie, o to viac festival, je v konečnom dôsledku vždy výsledkom kolektívneho snaženia, súhry mnohých okolností
a veľkej dávky šťastia, a keďže si to uvedomujeme, vieme za čo ďakujeme,“ dodala
Ivica Franeková.
red

2

SENČAN október 2015

AKTUÁLNE

Mestské zastupiteľstvo kladie podmienky
schváleniu rozšírenia skládky TKO
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 10. septembra v Hoteli
Sun, otvoril primátor zhrnutím diania
v meste v uplynulom období. Poďakoval sa seneckým športovým klubom,
ktoré sa podieľali na organizačnom
zabezpečení takých významných
podujatí, ako Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale a Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale.
Pozitívne hodnotil Letný vínny festival
a Slnečný festival, ktoré sa úspešne
etablovali v seneckej letnej kultúrnej
ponuke. Vyzdvihol dva prebiehajúce projekty: rozsiahlu rekonštrukciu
a nadstavbu ZŠ na Mlynskej ulici,
na ktorú prispelo Ministerstvo školstva
SR a zriadenie Hasičsko–technického
múzea v spolupráci s BSK.
Poslanci schválili Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok
2015 a Informáciu o plnení rozpočtu
MsKS za 1. polrok 2015. K finančnému vyhodnoteniu kultúrnych podujatí
Senecké leto a Veľký letný karneval
2015 poznamenal riaditeľ MsKS Peter
Szabo, že Senecké leto je fenomén,
ktoré je po Festivale Pohoda druhým
najväčším letným kultúrnym projektom na Slovensku, pričom za vstupné
v hodnote 5 euro zaplatilo mesto celý
festival, Veľký letný karneval a ešte
ostalo 33.000,-, ktoré môže využiť
na ďalšie kultúrne podujatia.
Hosťom zasadnutia MsZ bol plk. JUDr.
Dušan Valek, riaditeľ OR PZ v Senci,
ktorý oboznámil poslancov so štatisticky spracovanými výsledkami vyhodnotenia bezpečnostnej situácie
v Senci počas letného obdobia. Z údajov vyplýva, že popri miernom náraste
priestupkov klesol počet spáchaných
trestných činov. Počas tohoročnej turistickej sezóny nedošlo ku zhoršeniu
bezpečnosti v meste oproti uplynulým
rokom.
Ing. Ján Heriban bol ďalším hosťom
zasadnutia, ktorý predstavil ucelený
projekt Generel dažďovej kanalizácie
v meste Senec. Projekt bude slúžiť
k orientácii pre riadenie správy a rozvoja infraštruktúry verejnej kanalizácie v našom meste a ako podklad
pre územné plánovanie a územné rozhodovanie. Zároveň stanovuje priority
pri realizácii výstavby systému odvádzania dažďových vôd a protipovodňovej ochrany mesta.
Slovo dostal aj RNDr. Peter Krasnec,
PhD., MBA, konateľ spoločnosti AVE

SK odpadové hospodárstvo s.r.o.,
aby prezentoval svoje stanovisko
pri prerokovaní žiadosti spoločnosti
AVE o umožnenie rozšírenia skládky
TKO, ktoré bolo obmedzené uznesením MsZ z 5. septembra 2013 vyňatím časti skládky z územnoplánovacej
dokumentácie mesta Senec. Potrebu
rozšírenia skládky zdôvodňoval tým,
že po zaplnení súčasného priestoru, každé iné riešenie ako rozšírenie
skládky by spôsobilo až trojnásobné
predraženie odvozu komunálneho odpadu pre každého obyvateľa. Zároveň
zdôraznil, že rozšírenie skládky nezaberie ani 1 m2 lesa. Proti rozšíreniu
vystupovali poslankyne Jana Turanská, Mária Hudáková a občianska aktivistka Marianna Glončáková, ktorá
pozbierala 147 podpisov proti rozšíreniu skládky. Zdôraznili, že spoločnosť
AVE by sa mala sústrediť na zintenzívnenie separovania odpadu, čím by
sa výrazne znížil objem ukladaného
komunálneho odpadu a v konečnom
dôsledku by rozšírenie skládky nebolo
nutné. Prerokovanie žiadosti spoločnosti AVE sa skončilo kompromisom,
ktorý s podporou nezávislých poslancov a poslancov klubu SMK-Most navrhla poslankyňa Gabriella Németh.
Uznesenie bolo pozmenené tak,
že MsZ podmieňuje súhlas s opätovným zaradením predmetnej časti
skládky do územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec schváleniu
mestským zastupiteľstvom materiálu
spoločnosti AVE, obsahujúceho výhody občanom a mestu Senec nad
rámec súčasných plnení. V prípade,
že nedôjde k dohode do 31.12.2015
ostáva v platnosti uznesenie MsZ
z 5. septembra 2013.
Na záver sa v bode Rôzne prihlásili obyvatelia záhradkárskej osady
pri Striebornom jazere. V súvislosti
so svojou dlhoročnou požiadavkou,
aby sa mohli zapísať na trvalý pobyt
vo svojich obydliach v záhradkárskej
osade predložili podporné vyjadrenie
z Ministerstva vnútra SR. Záver živej
diskusie bol taký, že Mesto Senec preskúma predložené argumenty z právneho hľadiska a v súlade s platnou
legislatívou bude reagovať na podnet.
Na programe zasadnutia MsZ bolo
32 bodov, rokovanie trvalo od 09:00
do 18:00. Z celého priebehu rokovania
bol zhotovený záznam, ktorý je prístupný na: www.zastupitelstvo.sk. VCs

Dalkia mení meno na Veolia
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia
sa v júli minulého roka plne začlenili
do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo
aj na Slovensku k zmene akcionárskej
štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka
k zmene obchodného mena materskej
spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra
2015 došlo aj k zmene obchodných mien
všetkých jej dcérskych spoločností.
Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod
názvom Veolia Energia. Skupina Veolia
zabezpečuje energetické služby a dodáva
teplo 2,4 miliónom domácností na celom
svete a prevádzkuje 76 000 energetických
zariadení. Na Slovensku Veolia Energia
zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody aj
pre Senec.
“Zmena akcionárskej štruktúry a integrácia aktivít Dalkie na Slovensku do skupiny
Veolia nám otvára ešte väčšie možnosti
spolupráce s ostatnými divíziami skupiny
v oblastiach vodného a odpadového hospodárstva. Skupina Veolia je už viac ako 160
rokov hrdým partnerom v oblasti služieb pre
komunálny a priemyselný sektor,” povedal
v tejto súvislosti generálny riaditeľ Veolie
Energia na Slovensku Miroslav Kot. Viac na:
www.veoliaenergia.sk.
Zdroj: Dalkia

V roku 2016 pribudne 5 nových tried
v nadstavbách materských škôl
Šesť
mestských
materských
škôl
fungovalo aj počas časti letných prázdnin,
od 2. septembra sa vo všetkých začal
nový školský rok. V tom minulom ich
navštevovalo 719 škôlkarov, v školskom roku
2015/2016 ich už je 734, pretože sa mestu
napriek veľkej investícii do rekonštrukcie
ZŠ Mlynská podarilo vytvoriť nové miesta
v elokovanom pracovisku MŠ Fándlyho 2
Senec v Hurbanovej Vsi.
Napriek tomu, že od roku 2008 vytvorilo
mesto Senec 329 nových miest pre škôlkarov, v tomto roku sa nepodarilo umiestniť
186 detí do materských škôl.
Vláda dala možnosť mestám s rovnakým
kapacitným problémom požiadať o dotáciu
na zvýšenie počtu miest v škôlkach. Mesto
Senec získalo až 2 dotácie - na nadstavbu
5 nových tried, ktoré pribudnú v nadstavbách materských škôl na Kollárovej (3 triedy) a Kysuckej ulici (2 triedy). Polovica celkovej hodnoty tejto investície bude hradená
z mestského rozpočtu a druhá polovica
z dotácie od štátu.
MO
Na mestských pozemkoch sa nachádzajú
invázne dreviny, ktoré mesto začalo postupne odstraňovať. V budúcom čísle vás
budeme o tejto téme informovať bližšie.
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Mesto Senec bude v spolupráci s vami, občanmi, hľadať nové logo
Senec je mesto nás všetkých. Starých Senčanov, tých, ktorí sa prisťahovali do Senca pred mnohými rokmi a aj tých, ktorí sú Senčania len odnedávna. Vysoké percento z nás pracuje v Bratislave
a niektorí prichádzajú do Senca v podstate iba prespať. Jedným
zo spôsobov, ako rôznych ľudí zapojiť do života mesta a vzbudiť
v nich zdravý lokalpatriotizmus je aj jednotná komunikácia mesta
voči svojim občanom a návštevníkom (turistom).
Predstavitelia mesta Senec rozhodli o tom, že budeme v spolupráci s vami, občanmi, pripravovať podklady pre vytvorenie jednej
zo súčastí komunikačnej stratégie mesta - loga mesta. Logo nebude len obrázkom, ktorý budeme od nejakého dátumu používať.
Bude vyjadrením toho, čo považujeme v Senci za dôležité a kde by
sme chceli vidieť naše mesto v budúcnosti.
Logo mesta, ktoré budú používať mestské organizácie bude jednoznačným identifikátorom toho, že daná organizácia patrí pod
mesto a mala by tiež fungovať v zmysle jednotnej stratégie mesta
do budúcnosti.
Vhodne zvolené logo môže mestu priniesť aj finančný efekt. Dá sa
použiť na tričká, nálepky, ktoré si hrdý Senčan prilepí na svoje auto,
na dresy seneckých športovcov, na množstvo reklamných predmetov, ktoré si v lete kupujú turisti a pod.
Zo zahraničia poznáme viacero veľmi dobre zvládnutých komunikačných stratégií a svetovo známych log. Najznámejšie je možno
logo mesta New York, ktoré aj v Senci nosia ľudia na tričkách. V

susednom Česku má zaujímavý príbeh napríklad logo mesta Ostrava, ktoré si jeho obyvatelia zobrali za svoje a používajú ho všade,
kde sa len dá.
Ako budeme postupovať v Senci?
Do konca tohto kalendárneho roka pripravujeme:
• výtvarnú súťaž pre materské, základné, umelecké a stredné senecké školy na tému „Senec, mesto, v ktorom žijem“. Všetky práce budeme digitalizovať a budú verejne dostupné na internete.
V decembri budú najlepšie práce vystavené na samostatnej výstave
v Labyrinte MsKS.
• Pripravíme dotazník, ktorým budeme získavať od vás, Senčanov,
vaše názory v uliciach mesta alebo aj cez internet (čo ocenia najmä
tí, ktorí sa iniciatívne budú chcieť zapojiť.
• Využijeme aj sociálne siete, najmä Facebook, kde by sme radi získali od vás názory na to, čo pre vás znamená Senec a ako si ho predstavujete v budúcnosti. Použijeme aj výstupy zo systému FUPOL.
• radi by sme zapojili aj seniorov, ktorí si Senec pamätajú z rôznych období. Chceme usporiadať besedu s pamätníkmi, na ktorej
by nám mohli porozprávať o tom, ako sa v Senci žilo v minulosti
a ako vidia jeho pokrok v budúcnosti.
Kreativite však nechceme klásť medze a budeme radi, ak nám napíšete na sencan@senec.sk vaše nápady, akým spôsobom by sme
ešte mohli zapojiť Senčanov a vaše názory o tom, čo pre vás Senec
znamená. Pretože Senec sú najmä jeho občania.
MO

Jesenné upratovanie - upratujme s rozumom
Vyzývame občanov, aby sa zapojili
do jesenného upratovania v meste, ktoré
sa koná v záujme nás všetkých.
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v nasledovných lokalitách:

V termíne od 16.10. do 18.10.2015
(piatok, sobota, nedeľa)

• sídlisko za Štiftom
• plocha na parkovisku pri Obchodnom
dome „Minor“
• plocha pri bývalej telefónnej ústredni
na Košickej
• sídlisko Inovecká na parkovisku pri vojenských bytovkách
• plocha pri garážach na Gagarinovej
• plocha pri bytovke na Novomeského
• plocha pri záhradách na E.B.Lukáča
• Robotnícka pri soche
• Vinohradnícka ulica
• MŠ Košická – Svätoplukova
• Farské námestie
• roh Svätoplukova – Hviezdoslavova
• Vajanského ul. – (vstup na dvor MsÚ)
• Pezinská (nové sídlisko)
• Mlynský klin (traktor)

V termíne od 23.10. do 25.10.2015
(piatok, sobota, nedeľa)

• križovatka ulíc Moyzesova – Šafárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
• sídlisko Jesenského (prechod k VÚB)
• parkovisko pred Obvodným úradom,

Hurbanova ulica
• parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej
• parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej
• plocha pri križovatke Letnej a Športovej
• plocha na Liptovskej
• roh ulíc Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska – Štefánikova
• Kollárova ulica pri výmenníkovej stanici
• Osada Martin
• Malý Biel – traktor
Pri upratovaní myslite na životné prostredie:
• Konáre ukladajte vedľa kontajnera,
kde ich spracuje drvička.

Do kontajnerov nepatrí:

• Papier, sklo, kovy, plasty (fľaše, fólie,
kelímky) sa zbierajú každý týždeň prostredníctvom kontajnerov/vriec na separovaný odpad.
• Použiteľný textil a obuv je možné
vhodiť do kontajnerov na textil.
• Veľké plasty, tabuľové sklo, autosklá, penový polystyrén, elektrospotrebiče, je možné priniesť osobne na
zberný dvor počas celého roka, odkiaľ
putujú na spracovanie.
• Pneumatiky musia ísť na zberný dvor.
• Staré lieky sa počas celého roka odovzdávajú do ktorejkoľvek lekárne.
• Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, pesticídy) sa nesmie hádzať ani

do komunálneho odpadu ani do veľkokapacitných kontajnerov. Je možné
priniesť ho osobne na Kalinčiakovu 19
v uzavretých obaloch od 16. októbra
do konca mesiaca každý pracovný deň
v čase od 7:00 do 15:00.

Zberný dvor

Do 30. októbra je zberný dvor otvorený v pondelok až piatok 08:00 až 18:00
(obed 12:00 až 12:30). V sobotu od 08:00
do 14:00.
Od 1. novembra do 30. marca je otvorený v pondelok až piatok 08:00 až 16:00
(obed 12:00 až 12:30), v sobotu 08:00 až
14:00.
Odoberané odpady:
• drobné stavebné odpady je možné
odovzdať do max. 1 m3 odpadu na osobu a rok.
• veľkorozmerný odpad (nábytok, koberce)
• autobatérie, monočlánky, akumulátory
• jedlé oleje
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia (biela a čierna technika)
• pneumatiky z osobných motorových
vozidiel
• druhotné suroviny (železo, plast)
• polystyrén
• bioodpad (pokosená tráva, lístie, konáre)
Veríme, že do upratovania mesta sa zapojí každý, komu záleží na čistom meste.
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Na seneckých školách sa začal školský rok 2015/2016
Na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského a Základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským Alberta Molnára
Szenciho sa 2. septembra 2015 začal
nový školský rok. Na ZŠ Tajovského otvorili 7 tried prvákov a na ZŠ A. M. Szenciho
1 triedu.
ZŠ Mlynská otvorila pre rekonštrukciu a
nadstavbu školy svoje brány žiakom o 4
pracovné dni neskôr - 9. septembra 2015.

5 nových tried prváčikov si síce muselo
počkať na prvý školský deň, môžu sa
však tešiť na vynovenú a zateplenú školu,
ktorá bude ich alma mater počas ďalších
rokov.

Na všetkých troch základných školách
deti a ich rodičov privítalo vedenie jednotlivých škôl, zástupcovia zriaďovateľa
- mesta Senec, pani učiteľky a vychovávateľky. Starší spolužiaci si pre prváčikov
pripravili aj krátky kultúrny program.

Senecké školy navštevovalo v školskom
roku 2014/2015 spolu 1921 detí. V školskom roku 2015/2016 ich je už 2078. Vedenie mesta predpokladá, že súčasný
trend demografického vývoja v meste
bude pokračovať a pripravuje plán pre
ďalšie rozšírenie kapacity školskej siete
mesta Senec.
MO

ZUŠ Fándlyho začína nový školský rok
V novom školskom roku 2014/2015 začalo do Základnej umeleckej školy v Senci
chodiť v štyroch odboroch spolu 867 detí.
Hudobný odbor má od septembra 359
žiakov, výtvarný 231, dramatický 78 a tanečný 199 žiakov. Okrem starších žiakov
prijatých do ročníka nastúpili vo všetkých
odboroch aj prípravkári, tzv. nultý ročník,
ktorí so štúdiom v ZUŠ začínajú spolu s
nástupom do základnej školy. Žiaci sa
učia v budove ZUŠ na Fándlyho ulici a
ešte na troch elokovaných pracoviskách
– v priestoroch ZŠ Tajovského, v kultúrnom dome s Labyrintom a v Igrame.
ZUŠ Senec spolupracuje so ZUŠ Skalica, s hudobnou školou v Györi a so ZUŠ
Velká Bíteš (ČR). Spolupráca sa začala
hneď na začiatku školského roka - 11. a
13. septembra už Igrici reprezentovali
ZUŠ Senec vo Velkej Bíteši pod vedením
PaedDr. Miroslava Brnu, PhD. Ešte v septembri sa žiaci ZUŠ chystajú na Skalické
dni do Skalice.
Po úspešnom minulom roku sa pedagógovia opäť chystajú so svojimi nádejnými
žiakmi na množstvo medzinárodných súťaží. Na piesňovej súťaži Bohuslava Martinů v Prahe zvíťazil minulý rok v medzinárodnej konkurencii Senčan Simon Molnár

pod vedením pani učiteľky Evy Casanovej. Na jeseň sa chystajú na túto súťaž
opäť. Festival maďarskej hudby /“Lengyel
Zenei Fesztivál“/ v Györi, ktorý usporadúva tamojšie Poľské informačné stredisko,
už tradične víta žiakov seneckej ZUŠ,
bratislavských ZUŠ, z umeleckých škôl
z Čiech, Poľska a, samozrejme, Maďarska. Každý rok reprezentujú našu školu
iné hudobné nástroje alebo spev. Súťaže čakajú aj žiakov dychových nástrojov,
gitary, keyboardu, klavíra a spevu. Veľkú
radosť robí ZUŠ Senec aj folklórny súbor
Igrici. Množstvo vystúpení v blízkom i ďalekom okolí Senca, reprezentácia školy,
natočené CD-čka sú viditeľným prejavom vysoko odborného vedenia PaedDr.
Brnu, PhD. a nadšenia jeho žiakov. V
tomto školskom roku vzniká nový detský
zbor zo spevákov od 3. ročníka ZUŠ pod
vedením Mgr. Art. Tomáša Šelca, do ktorého môžu chodiť aj žiaci z iných nástrojov alebo odborov. Spevácky zbor Stella
vo svojej činnosti bude pokračovať.
V literárno-dramatickom odbore sa v júni
podarilo divadelnému súboru effecteD
pod vedením Mgr.art. Z. Bírešovej získať 2. miesto na medzinárodnej súťaži
Wigraszek 2015 v Poľsku, pričom prvé

miesto nebolo udelené. Dramatický odbor pripravuje žiakov na recitačné prednesové súťaže ako napríklad Šaliansky
Maťko či Hviezdoslavov Kubín a divadelné predstavenia na Malú Táliu.
V tanečnom odbore sa žiaci pripravujú na
súťaž v Myjave a na baletné predstavenia
v bratislavských divadlách. Výtvarníci
posielajú práce žiakov na súťaže. Každoročne navštevujú výstavy v Bratislave
a usporadúvajú pre žiakov zaujímavé exkurzie.
V ZUŠ Senec sa v každom odbore venujú špičkovým žiakom, ktorí sú ochotní
pracovať na sebe viac oproti bežným požiadavkám, aby reprezentovali školu na
súťažiach. Všetkým žiakom, ktorí sa chcú
naučiť kresliť, hrať na hudobnom nástroji
alebo tancovať, sa však venujú s láskou
a tvorivosťou. Vytvárajú im zaujímavú náplň hodín a program, ktorý neustále obnovujú a modernizujú. Dopĺňanie odbornej literatúry a pomôcok je v ZUŠ Senec
samozrejmosťou.
Aj napriek ťažkostiam učiteľského povolania majú učitelia svoju prácu radi. Aj
kvalita neustále rastie - kvalifikovanosť
učiteľov v súčasnosti dosiahla 100%.
MO
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Rekonštrukcia ZŠ na Mlynskej finišuje
Koncom júna sa začali práce na nadstavbe a prístavbe ZŠ na Mlynskej. Mesto Senec rastie a zažíva nápor na kapacitu materských
škôl, ktorá v celom okolí Bratislavy nestačí reálnemu počtu škôlkarov. Zvýšený počet detí už zažívajú aj základné školy. V minulom roku
sa v ZŠ na Mlynskej podarilo vytvoriť štyri nové triedy z priestorov bývalej chodby. V tomto školskom roku pribudne v jej nadstavbe 7
nových tried. S narastajúcim počtom žiakov pribúdajú i pedagogickí zamestnanci, preto bolo potrebné zväčšiť aj zborovňu a skladové
priestory kuchyne, ktorá musí obslúžiť väčší počet stravníkov. Pribudli tiež skladové priestory pre športové náradie k multifunkčnému
ihrisku, ktoré sa nachádza v areáli školy. O rekonštrukcii sme sa porozprávali s riaditeľom ZŠ na Mlynskej Mgr. Ivanom Rezníkom.
• Ako ste začali školský rok 2015/2016?
Tento školský rok sme z objektívnych dôvodov – pre narušenie funkčnosti a hygieny 12 tried v budove nadstavby následkom
intenzívnych výdatných dažďov v druhej
augustovej dekáde - slávnostne otvorili
síce o pár dní neskôr - 9. septembra, ale
s pocitom a presvedčením, že všetci zamestnanci našej školy spoločne urobili
maximálne všetko pre to, aby sa naše deti
mohli začať vzdelávať v krásne vynovenej
škole, na čo sme všetci veľmi hrdí.
Začali sme teda školský rok neskôr,
ale v čistých a bezpečných priestoroch,
pretože nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich detí. Vodou poškodené triedy boli na náklady dodávateľskej firmy
nanovo vymaľované. Je pre nás prioritou,
aby sme rodičom popoludní odovzdali
naše deti zdravé, spokojné a usmiate.
Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať všetkým rodičom žiakov našej
školy, obzvlášť na 1. stupni, za pochopenie a trpezlivosť.
Moje poďakovanie patrí aj dodávateľskej
firme za jej flexibilitu a ochotu pri plnení
požiadaviek a potrieb užívateľa - našej
školy, ako aj za jej vynaloženú obrovskú
námahu, nasadenie a odvahu spoločne
s vedením mesta Senec pustiť sa do takéhoto rozsahu prác, ktoré sa štandardne
realizujú minimálne 6 mesiacov. Takisto
som veľmi vďačný aj poslancom mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta Senec za ich múdre rozhodnutie, že schválili
finančnú dotáciu na takéto riešenie nedostatku priestorových kapacít v našej škole, keďže úvaha o vysunutí našich žiakov
do externého prostredia sa okamžite stretla s nevôľou ako našich rodičov, aktívu
rodičov, rady školy, tak i pedagógov.
• Kedy bude škola definitívne dokončená?
Za optimálnych poveternostných podmienok sa zateplenie, ktoré sa tohto roku
urobí na cca 3/5 budovy školy, ukončí
v septembri, nadstavba - žiaci sa začnú
učiť v nových triedach v novembri. V školskej jedálni sme začali variť 16. septembra, zborovňa začala byť plne funkčná
koncom septembra.
• Ako sa stravovali deti počas troch dní,
keď nebola kuchyňa v prevádzke?
Dodávateľ stavby na vlastné náklady zabezpečil náhradu za obedy - suchú stravu pre všetkých žiakov, teda aj pre tých,
ktorí sa v školskej jedálni nestravujú. Deti

dostali každý deň iný druh čerstvo pripravenej bagety vyrobenej certifikovaným
výrobcom studenej kuchyne a k tomu
sponzorsky aj sladkosť s malinovkou.
Mali možnosť obedovať v jedálni, ktorá
bola čistá, hygienicky pripravená na výdaj stravy. Žiaden rodič za tieto tri dni neplatil za obed svojho dieťaťa ani cent.
• Má prebiehajúca rekonštrukcia vplyv
na vyučovanie?
Vzdelávací proces v našej škole sa od
začiatku realizuje v plnom rozsahu. Síce
v úvode školského roka - počas prvých
4 vyučovacích dní - sme museli operatívne riešiť predmet cudzie jazyky, na ktorom sú triedy delené, avšak vyučovanie
nebolo nijakým spôsobom obmedzované. Napriek tomu, že v týchto dňoch ešte
nemôžeme využívať celý areál školy, vyučovanie telesnej výchovy nie je žiadnym
spôsobom obmedzené vzhľadom na to,
že sa na ňu využíva minifutbalové ihrisko
a krásna moderná telocvičňa. Tešíme sa
aj z priaznivého počasia, a preto chodíme
s našimi deťmi - hlavne v rámci popoludňajších činností školského klubu - na Slnečné jazerá či do amfiteátra.
• Prinesie rozšírenie zborovne iba viac
miesta?
Potrebovali sme jej vyššiu kapacitu aj
z dôvodu nárastu počtu učiteľov, zamestnancov. Zborovňa bude však slúžiť aj ako
konferenčná miestnosť, ktorá nám doteraz
chýbala. Je moderne vybavená interaktívnym dataprojektorom, ozvučená, napojená na vysokorýchlostný internet. Naraz ju
bude môcť využiť takmer 90 pedagógov či
účastníkov seminárov a vzdelávaní.
• Ako to bude v nových triedach vyzerať?

Zachovali sme kontinuitu, kompatibilitu
a vysoký štandard vo všetkých nových
priestoroch - 7 triedach a 3 kabinetoch,
na ktorý sú naši žiaci zvyknutí vo všetkých terajších 30 učebniach školy. Budú
vybavené novým nábytkom, modernou
digitálnou technológiou, vysokorýchlostným internetom, dataprojektormi.
• Akým spôsobom je zabezpečená bezpečnosť detí?
Mojou prioritou bola a naďalej aj ostáva
bezpečnosť a ochrana zdravia našich žiakov i zamestnancov. Máme určené únikové východy a vytvorené koridory, ktoré
naše deti chránia v bezpečnej vzdialenosti od staveniska. Od tohto školského roka
sme pristúpili aj k niektorým zmenám
v organizovaní vyučovania a života v našej škole, nesúvisia však s prebiehajúcimi
rekonštrukčnými či stavebnými prácami.
Napríklad naše deti budú môcť vchádzať
do budovy školy už od 07.30 h, o pätnásť
minút skôr im bude končiť vyučovanie,
bude sa im dlhší čas podávať obed.
• Ako sa na rekonštrukciu pozerajú rodičia?
Napriek
niekoľkým
nepotvrdeným
sprostredkovaným informáciám – „šumom“, mám z rozhovorov s rodičmi len
dobrý pocit. Väčšina z nich plne chápe
nevyhnutnosť riešenia danej situácie a sú
empatickí voči vzniknutým rezervám v tak
náročnej - z časového hľadiska realizovateľnej - stavbe. Potvrdzujú a stotožňujú sa
v našom názore, že radšej nech je stavba
dokončená v minimálnom časovom sklze,
len nech to nie je na úkor jej kvality. Stretol som aj zopár rodičov, ktorí majú na vec
iný názor, na čo majú, samozrejme, právo a ktorým som pozorne načúval. Snažil
som sa im trpezlivo vysvetliť a zdôvodniť
vzniknutý stav. V polovici septembra zasadal v našej škole aj celoškolský novozvolený aktív rodičov, na ktorom sa rodičia skôr zaujímali o riešenia iných problémov – organizáciu vyučovania v škole
a v školskom klube detí, chodu a života
v našej škole, prípadné rezervy súvisiace
s pomôckami či učebnicami. Na všetky
uvedené otázky im vedenie školy odpovedalo, som presvedčený, že k ich spokojnosti. Záverom by som chcel vyjadriť
nesmiernu spokojnosť a radosť z krásne
vynovenej modernej školy, v ktorej vládne
pozitívna energia a duch spolupatričnosti,
porozumenia a tolerantnosti.
Rozprávala sa Martina Ostatníková
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Už 15-ty festival dychovej hudby v Senci
Senecký
festival
dychovej hudby bol tento rok pre
chladné počasie v kultúrnom dome. Napriek tomu
nadchol publikum. Vystúpila
Stříbrňanka, Vištučanka, Marian Plavec, Krásninka, Sen-

čanka a Dychová hudba For
Bratislava. Tento rok festival
v Senci oslávil jubilejný 15.
rok. Prajeme festivalu, aby
si zachoval priazeň divákov
a vysokú úroveň hudobných
hostí.

Deti z mnohopočetných rodín a hudba
V dňoch od 24.8-31.8.2015 sa
konal 1.ročník Music Campu
pre deti z mnohopočetných
rodín so záujmom u hudbu,
tanec, spev, výmenu kultúrnych tradícií a nadviazanie
priateľstiev z inými národmi
(v tomto prípade maďarské a
americké).
Spojili sa tri telesá. Collegium
Wartberg Young, Bella Orqu-

estra a BassBand. Výsledkom
ich celotýždňového spolunažívania boli koncerty: 29.8.
Veľký Biel a 3.-14.9. USA Tour New York, New Jersey, Clifton.
Tento projekt podporili: Nadácia VUB, Ministerstvo kultúry,
Mesto Senec, Stavrem, Sopka
a Ivan Matlák.
Všetkým srdečne aj za deti
ďakujeme! Ján Krigovský

Z činnosti MO Matice slovenskej v Senci
Prvého septembra členovia Matice slovenskej v Senci položili venček k pamätníku Ústavy Slovenskej republiky pred
mestským úradom. P.ani Conortová
predniesla krátky príhovor, pani Čajková
prečítala Preambulu Ústavy Slovenskej
republiky, zaznela naša hymna a z úst
všetkých modlitba za Slovensko.
V septembri sme sa z MO MS zúčastnili besedy s historikom a saleziánskym
kňazom don Milanom Stanislavom Ďuricom pri príležitosti jeho 90. narodenín v
Ivánke pri Dunaji. Okrem blahoželaní k
jeho jubileu časť stretnutia bola venovaná otázkam a odpovediam o súčasných i
historických udalostiach Slovákov. H. Č.

Aká si mi krásna...
Putovanie seneckých matičiarov po historických miestach a krásach Slovenska
zameral MO Matice slovenskej v Senci
toto leto v auguste na stredné Slovensko.
Prvou zastávkou bola starobylá Nitra,
ktorá už v 8. storočí bola významným politickým, vojenským i hospodárskym centrom. Tu vládol Pribina, sem prišla misia
s Konštantínom a Metodom. Nitra bola v
tom čase i dôležitým miestom náboženského a politického života Rastislavovej
ríše. Tu vyrástol prvý kresťanský kostol.
Tu našli odpočinok sv. Andrej Svorad a
Benedikt. Návšteva katedrálneho kostola – baziliky sv. Emeráma a múzea nám
jasne dosvedčujú veľkosť našich slovenských predkov.
Po prehliadke horného mesta sme Nitru
opustili a pokračovali návštevou Apponyiho knižnice v Oponiciach, skvostu a európskeho unikátu.
Ďalšia zastávka – Zvolen. Jeho dominantou je Zvolenský zámok vybudovaný
uhorským kráľom Ľudovítom I. v 14. storočí. Dnes je miestom koncertov a stálou
galériou SNG. Každoročnou folklórnou
udalosťou sú Hontianske hody v Hrušove. O vynikajúcu atmosféru sa postarali
folklórne súbory z Hontu i z Moravy krásnym spevom, krojmi a tancom. Nechýbali ukážky starých remesiel a ochutnávka
domácich špecialít a vín.
Hrad v Modrom kameni nehovorí len o
minulosti našich predkov. Je v ňom Mú-

zeum bábok od najstaršieho bábkárstva
až po dnešné moderné bábky.
Do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je zapísaný nádherný
drevený partikulárny kostol v Hronseku.
Bol postavený v 18. Storočí za jeden rok
len z dreva bez jediného železného klinca
a pojme 1 100 ľudí.
Na záver nášho trojdňového putovania
sme sa zastavili v kúpeľoch Kováčová.
S novými dojmami a poďakovaním organizátorom zájazdu MO MS v Senci sme
sa vrátili domov a tešíme sa, že na budúci rok navštívime inú časť nášho krásneho Slovenska. Jana Conortová, Mgr.

SENČAN október 2015

Prednáška
SOLAR
Hvezdáreň Senec
Dátum: 21.10.2015

Prednáša: Mgr. Karol
Petrík
odborný pracovník
hlohoveckej hvezdárne
Téma:

Svetlo - podivuhodný
dopravný prostriedok

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

SPEKTRUM

7

Od septembra s regionálnou výchovou na školách
Letné prázdniny nemusia vždy slúžiť na
oddych. Autorský kolektív pod vedením
prof. Petra Fedora z Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave a Mgr. Gábora
Strešňáka, vedúceho Mestského múzea
v Senci, usilovne dorábal už niekoľko mesiacov avizovanú učebnicu regionálnej
výchovy: Senec - od návršia k horizontom. Jej prvý diel, Príroda, prezentujúci
unikátne poznatky o prírodnom dedičstve seneckého regiónu v 32 nádherne
ilustrovaných kapitolách v slovenskej aj
maďarskej mutácii, sa od septembra stal
živou súčasťou výučby na niektorých
základných školách v meste a v spádových obciach. Kniha je unikátna nielen
svojim obsahom ale aj grafickým prevedením. Ako píšu autori, táto učebnica
pomôže objaviť lásku k svojmu regiónu.
Pokiaľ si žiaci uvedomia, že životné prostredie okolo nás má svoju neoceniteľnú
hodnotu, že potenciál lesa nevyjadruje
len jeho bonita či trhová cena, nevznikla
táto publikácia zbytočne. A keďže s poznávaním prírody rastie aj chuť chrániť ju,
školy v diele nájdu neoceniteľnú pomoc

pri prezentácii moderných poznatkov o
geologickom vývoji, pôdnom pokryve,
vegetácii a živočíšstve či inšpiráciách pre
ochranu životného prostredia.

Senecké firmy podporujú školstvo, šport aj životné prostredie
Sociálna zodpovednosť je pojem, ktorý možno na prvý pohľad veľa nepovie.
Znamená však, že firmy, ktoré pôsobia
na nejakom území, sa zaujímajú o svoje
okolie a pomáhajú či už finančne, prácou
svojich zamestnancov alebo dobrou radou. V Senci takéto sociálne zodpovedné
firmy máme. V minulosti sme písali napríklad o Gebrűder Weiss - ich zamestnanci
pomohli pri upratovaní Lichnerovej ulice.
Dnes dávame do pozornosti Raiffeisen
Bank, ktorá sa dlhodobo hlási k odkazu
jej zakladateľa Friedricha Wilhelma Raiffeisena o tom, že banka má svoj zmysel iba
vtedy, keď pomáha ľuďom a komunitám,
ktorým slúži. Každý kvartál preto banka
podporuje cez regionálne projekty združenia, školy, umelecké či športové kluby.
Vďaka príspevku Raiffeisen banky sa pomohlo športovému talentu v oblasti fitnes,
Renáte Šipošovej. Podporili aj študentov
Gymnázia tým, že im umožnili vydať svoju
prvú knihu. Raiffeisen banka sa podieľala
aj na úprave detského ihriska na Slnečných jazerách a cez Správu cestovného
ruchu aj na revitalizácii južnej pláže.
Vďaka prihláseniu projektov do výzvy
v Raiffeisen banke, dostala finančnú podporu aj ZŠ Mlynská cez projekt Juraja
Gubániho, ktorý jej pomohol s výsadbou
stromčekov a so zveľadením zelene v areáli školy.

obce Veľký Biel. Vďaka týmto akciám sa
diváci zapájajú do rôznych súťaží, kde výhrou sú zájazdy, pobyty alebo hodnotné
vecné ceny.
Banka sa tak podieľa na rozvoji mesta,
jeho okolia a je tak súčasťou života ľudí,
s ktorými tvorí a dotvára myšlienku vzájomnej podpory komunity.

Stretnutie seneckých spisovateľov, autorov kníh a predajcov kníh
Antikvariát - kaviareň Hemingway
Senec srdečne pozýva seneckých
spisovateľov, autorov kníh a predajcov kníh na stretnutie, kde inde ako
medzi knihy,
ZŠ Tajovského ju využila na realizáciu
projektu náučno-vzdelávacieho chodníka, ktorý vďaka tomu môže pomáhať pri
výučbe žiakov.
V treťom kvartáli majú možnosť získať
finančnú dotáciu projekty zamerané
na podporu telesnej výchovy a športu. V
tejto oblasti v minulosti podporili športové
podujatie Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale, dni obce Bernolákovo a dni

9. októbra o 18:00.
V Antikvariáte - kaviarni Hemingway
sa často zastavia seneckí literáti patriaci do rôznych vekových kategórií,
ktorí sa navzájom nepoznajú, ale
radi by sa spoznali. Pozvanie dostali
aj predajcovia kníh, pretože by to
mohlo priniesť okrem nových milých
známostí aj obojstranné výhody.
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Seneckí seniori sa stali víťazmi Župnej olympiády seniorov
Piaty ročník Župnej olympiády seniorov sa uskutočnil 25. septembra v
Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev,
medzi nimi po jednom družstve aj z
Česka a Maďarska. Seniori súťažili o
Putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Senec
reprezentovali členovia mestského
Klubu dôchodcov: Ruman Štefan,
Molnár Ladislav, Nagy Tibor, Untermayerová Edita, Ruhigová Anna a
Majorová Helena. Zápolili v zábavných športových disciplínach: štafetová chôdza, hod šípkami na terč,
hod loptičkou na cieľ, florbal-triafanie
loptičky hokejkou do bránky, chôdza
s loptičkou na lyžičke cez prekážky, petang, hlavolamy. Naši seniori
zvíťazili v triafaní loptičky hokejkou
do bránky a v hlavolamoch, druhé
miesto obsadili v chôdzi s loptičkou
na lyžičke cez prekážky, stali sa tak
celkovými víťazmi turnaj a odniesli
Putovný pohár predsedu BSK.

Senecké mamičky pomáhajú
Mamičky zo Senca a blízkeho
okolia z facebookovej skupiny „maminkovanie v Senci“ sa
rozhodli začiatkom školského
roka potešiť detičky zo sociálne slabších rodín. Nakúpili im
školské pomôcky, do zbierky
zapojili aj miestne papiernictvá,
ktoré boli veľkorysé a darovali
školské tašky a iné pomôcky.
Mamičky odovzdali vyzbierané
školské potreby pani katechétke Lydke Kolekovej, ktorá ich
následne posunie do rodín.
Veľká vďaka za pomoc patrí Seneckým papiernictvám: Papiernictvo Helena, Papiernictvo Ly-

Riadková inzercia

die spol. s r.o., a Evart kreatívne
a výtvarné potreby.
Iveta Baloghová

• Predám nové klietky na chov prepelic, činčil, zajace
a kuriatka, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka a odchovne.
Tel.: 0907 181 800, www.123nakup.eu
• Tanečná škola F Dance Center pod vedením tanečníka
a choreografa Ferdinanda Kováča znovu otvára kurzy
moderných tancov hip hop pre všetkých záujemcov,
od začiatočníkov, až po pokročilých vo veku od 4 rokov. Naučiť,
alebo zdokonaliť sa môžete v tanečných štýloch lockin, new
style, breakdance i old school. Prihlásiť a informovať sa je možné
na telefónnom čísle 0903225334 u pána Kováča, alebo priamo
v Senci na ul. Sokolskej č. 10 v Dance Arene (bývalý plecháč),
a to každý utorok a stredu medzi 16:15-19:00 do 15.10.2015.
Na všetkých záujemcov a nových tanečníkov sa už tešíme.

Poďakovanie

Som občan Mesta Senec, ktorý sa s manželkou prisťahoval
na dôchodok za rodinou do
Senca. Bývame na Kollárovej
ul. Niekoľkí milovníci zelene sa
snažíme reparovať zanedbaný park pri našom činžiaku.
Chcel by som sa cez Mestské
noviny Senčan poďakovať
za veľké pochopenie pre náš
úmysel pánovi primátorovi
Ing. Karolovi Kválovi a za realizáciu nášho zámeru vedúcej Odboru verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta, pani
Ing.Viere Kolozsváriovej. Doposiaľ sa nám z jej pomocou
a porozumením podarilo vysadiť dva stromy, osadiť dve
lavičky a odpadový kôš do

parku, obnoviť pieskovisko pre
deti. Máme zámer ešte upraviť
aj malé futbalové ihrisko, potrebujeme však získať zeminu
na vyrovnanie a vysiať parkovú trávu. To je náš zámer do
blízkej budúcnosti. Napriek
tomu, že to nebolo v pláne a
rozpočte Mesta Senec na tento rok, ďakujem za nás obyvateľov Kollárovej ul., že sa našli
prostriedky a ochotní rodičia z
okolitých činžiakov, aby sme
aspoň čiastočne zmenili tvár
zanedbaného parku. Ďakujeme aj za výsadbu kvetov
do zanedbanej a nefunkčnej
fontány, ktorá už žiari krásou
kvetov. Za obyvateľov žijúcich na Kollárovej ul. ďakuje
ThMgr. Ján Podlesný
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Krásny senecký balkón a predzáhradky
V súťaži o najkrajší balkón
a predzáhradku sme sa rozhodli oceniť troch súťažiacich.
Jeden má naozaj nádherný
balkón, ktorý skrášľuje Mierové námestie každý rok - Jarmila Krasňanská. Ako nám
sama napísala: „Je tam viac
kvetín ako voľného miesta,
takže bol aj problém ho odfotiť. Okolie ma presviedčalo,
že nech sa prihlásim a obhájim prvenstvo z minulého roka.
Víťazstvo samozrejme potešilo, ale mňa už teší tohtoročný
každodenný pohľad na moju
minizáhradku.“
Druhého predzáhradka pred
rodinným
domom
svedčí
o vkuse a láske k zeleni - Ružena Kissová. Tretí skrášlil predzáhradku bytovky na Košickej
pre všetkých svojich susedov
a polieva, sadí a stará sa o jej
výzor a kondíciu počas celého
roka - Eduard Sido.

Rozhodli sme sa oceniť troch
víťazov, ktorí spoločne získavajú nákup rastlín od spoločnosti Plantago v cene 200 eur
(68 eur na každého).
Ďakujeme im nielen za prihlásenie sa do našej súťaže, ale
najmä za to, že skrášľujú Senec pre seba a svoje rodiny
a pre všetkých Senčanov, ktorí
sa môžu pokochať výsledkymi
ich láskyplnej práce.

Dermafresh

Akciové ceny na október
tel: 0948 208 595
zväèšenie pier 

vyhladenie vrások 



odbúravanie tuku









niový lifting



www.salondermafresh.eu
Inzercia 1/10/2015
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MsKS Senec vyberá KULTÚRNE POUKAZY na všetky kultúrne akcie a kino do 11.11.2015.

KINO - KINOHITY

KNIŽNICA
Stretnutie so spisovateľkou

LENOU RIEČANSKOU
motivačná prednáška spojená
s gitarovou hudbou

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
MARŤAN

1.10. a 2.10. štvrtok o 18:00
a piatok o 20:00

Autor napísal mnoho kníh, ktoré sa
stali bestsellermi, napr.: Šlabikár
šťastia 1.2.3., Plynutie, 666 anjelov.
Jeho slová budú doprevádzané
2 gitaristami:

Jurajom Ďuri Hnilicom
a Michalom Kulichom.
7.10. streda o 18:00

a prezentácia jej ostatnej knihy
pre mládež „Ach tá Joja!“
pre žiakov 6. ročníka ZŠ

13.10. utorok o 9:30 a 11:00
pásmo ľúbostnej poézie v rámci
mesiaca úcty k starším

JESENNÁ LÁSKA
21.10. streda o 17:00

LABYRINT
výstava

SACRA KORUNA

– SACRA KORONA
fotografie Károlya Szelényiho

„... lebo voda mi vystúpila
až po krk
všetko o jablkách
a dobrotách z nich

JABLKOVÉ HODOVANIE
HOTEL TRANSYLVANIA 2
2.10. a 3.10. piatok o 18:00
a sobota o 18:00

KINOSÁLA

10.10. sobota o 10:00

Námestie pred MsKS, Senec
(v prípade zlého počasia v budove MsKS)
Program uvádza: Richard Vrablec
10:00 Ladies - tanečné vystúpenie
10:10 ZUŠ - deti z tanečného odboru
10:35 SZUŠ R.Madarászovej - tanečné
vystúpenie
11:00 Belasí - koncert country kapely
Jabĺčko s rôznymi technikami:
tvorivé dielne - SZUŠ R.Madarászovej
OZ Šidielko - tvorivé dielne s jabĺčkom

Radošinské naivné divadlo
(zmena programu)

SLÁVA
SPRÁVA O CESTE HORE

18.10. nedeľa o 15:30 a o 19:00
LXVI. Dni Alberta Molnára Szencziho

KINO

divadelné nedele

APAČI PAPAČI

divadlo Žihadlo
4.10. nedeľa o 15:30

vystúpenie súboru KOR-ZÁR
28. 10. streda o 19:00

LXVI. Szenczi Molnár Albert Napok. 28. szerda 19.00 KOR-ZÁR
együttes – „Mozi“

...mert a vizek szintin lelkemig érnek.“
maľby Magdy Kiss Nógrádi.

vernisáž výstav
2.10. piatok o 19:00

Výstavy sú súčasťou XLV. Dní Alberta
Molnára Szencziho.

Výstavy trvajú
2.10. – 30.10. 2015
prednáška

Odkaz Svätej
koruny

A Szent Korona üzenete
- előadás. Előadó – prednášateľ: András Szeibert
(Magyarország) z MR.
V programe účinkujú – A műsorban
közreműködnek: Júlia Sojka – husle
– hegedű, Lucia Ševečková – klavír –
zongora

AKO IŠLO VAJCE
NA VANDROVKU
divadlo ZkufraVon

24.10. sobota o 16:00

Cirkusovo-bábkové divadelné
predstavenie pre malých aj
veľkých Ako išlo vajce na vandrovku, alebo putujeme letom
svetom o dvoch bratoch, ktorí
už od nepamäti putujú letom
svetom a hrajú rozprávky deťom. Dozviete sa nielen to, ako
to bolo s putovaním po svete,
ale aj to, čo sa stalo s vajcom
nakoniec... Hrajú: Martin Meľo,
Andrej Šoltés

SENČAN október 2015
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Mestské kultúrne stredisko Senec

či bližšej, o spôsobe života našich otcov
i matiek: Slovákov, Maďarov, Pitvarošanov, Kolonistov – skrátka: SENČANOV.
Aby naše múzeum bolo schopné vypovedať o medzníkoch malých dejín veľkých
udalostí aj o ďalšie desiatky rokov!

divadlo

VŠETKO NAJLEPŠIE

univerzitné divadlo THE.ART.RE.
28.10. streda o 19:00
Hra Všetko najlepšie! ťaží z mafiánskej témy
a zo sily peňazí - ľudskej skorumpovateľnosti
a hrabivosti. Henrich Perinaj si v deň svojich
narodenín omylom vymení kufrík so spolucestujúcim v prostriedku hromadnej dopravy. Nájde v ňom veľké množstvo peňazí. Po príchode
domov povie svojej manželke, že okamžite
odchádzajú kamkoľvek prvým voľným lietadlom. Do zápletky postupne vstupujú ich
rodinní priatelia, policajtka, agentky, taxikár,
ale i ukrajinská striptérka...
Hrajú: Tomáš Kramár, Katarína Čellárová, Lucia Nagyová, Peter Ďurík, Róbert Dinis, Anna
Reptová, Michal Pavlov, Katarína Kanisová,
Silvia Pipíšková
réžia a dramaturgia: Nicol Vargová
scenár: Ray Cooney.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
výstava

Z VAŠICH DAROV

prednáška

POTULKY INDONÉZIOU

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
29.10. štvrtok o 19:00
Prednáška v mestskom múzeu.

PRIPRAVUJEME
divadelné nedele

VÍLA A ŠKRIATOK
divadlo Tamariky
1.11. nedeľa o 15:30
divadelné nedele

SMEJKO
A TANCULIENKA
divadlo Maska
6.12. nedeľa o 15:30

NOVEMBER 2015

Beseda pre žiakov 1. stupňa ZŠ s autorom detskej literatúry a hudobníkom

Branislavom JOBUSOM

séria prednášok
5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej
činnosti
NENECHAJTE MOZOG
Posledná možnosť navštíviť výstavu!
ZLENIVIEŤ
Za päť rokov svojej existencie sa senecké
Tréning pamäti a koncentrácie
múzeum nevenovalo len organizovaniu
pre seniorov
a tvorbe krátkodobých výstav, prednášok, seminárov či konferencie ale aj
LXVI. Dni Alberta Molnára Szencziho
svojmu základnému poslaniu: budovaniu
TRI A... - vystúpenie tanečného súboru
zbierok. Veľká časť tisícky predmetov
bola tak zachránená pre budúce geneSZŐTTES
rácie práve vďaka pozitívnemu prístupu
4.11. streda o 19:00
Senčanov a iných obyvateľov tunajšieho
LXVI. Molnár Albert Napok. 4. szerda
okolia. Výstava vzdáva hold týmto ľuďom, 19.00 „Három a...“ a SZŐTTES Kamara
ktorí pochopili, že záchrana a dokumenNéptánccsoport fellépése
tácia kolektívnej pamäte je možná iba
spoločnými silami. Prístupná bude už len
KURZY V LABYRINTE
do konca októbra.
MsKS Labyrint opäť otvára kurzy pre deti
i dospelých na 2. poschodí kultúrneho domu.
Tešia sa na vás vaši obľúbení, ale aj noví lektori.
Výzva pre občanov:
Buďte spolutvorcami múzejných zbierok! Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky kurzov:
OZ Tancuľkovo, www.tanculkovo.sk - pohyNavštívili ste naše mestské múzeum?
bové aktivity pre batoľatá až deti predškolskéInšpirovala Vás aktuálna výstava
ho veku.
zo zbierok múzea? Nasledujte príklad
OZ Šidielko, www.ozsidielko.sk/ - výtvarné
našich spoluobčanov a priložte ruku
a iné tvorivé aktivity podporované aj skúsek oživeniu kolektívnej pamäte nášho mesnosťami s Montessori pedagogikou.
ta i regiónu! Ponúknite múzeu tradičné
Hocus Lotus - www.hocus-lotus.sk/ úžitkové predmety, dokumenty či fotogravýučba angličtiny prirodzenou a hravou
fie vypovedajúce o minulosti dávnej
formou, pre deti od 1 – 8 rokov.
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Helen Doron - helendoron.sk/ - vyučovanie
vyvinuté skúsenými expertmi
v učení angličtiny.
S3T Kidz - www.facebook.com/
groups/204708106211287/ - jedinečné tanečné
zoskupenie venujúce sa street artovým
tanečným trendom, ktorého cieľom je vzbudiť
záujem o tanec, rozvoj rytmického cítenia
a všeobecný rozvoj pohybových schopností.
Catrin Academy dance & fit - www.facebook.
com/catrindance - leaderka Katarína Časná sa
venuje deťom aj dospelým, našla sa
v štýle Ladies styling či Body forming,
no ak sa chcete dozvedieť viac, ideálne na jej
facebooku.
Salsa, zumba, raggaeton - afrolatino.sk/ vyučujú ich v Labyrinte dlhoročne dvaja výborní
lektori pôvodom z Kuby – Emeterio Rigondo
Rodriguez a Niurka Pita Alvelo. Ich hodiny sú
skutočným zážitkom.
Tango Argentino - www.tangoargentino.sk/
senec/ - fantastické tango argentino si vás
určite získa svojím temperamentom. Príďte ho
vyskúšať ku nám do Labyrintu.
Piloxing - www.facebook.
com/%C5%A0t%C3%BAdio-pohybu-uReni-550665861653385/timeline/ - novodobá
zmes boxu, pilatesu a zumby pod vedením
majsterky SR v naturálnej kulturistike a fitness –
Renaty Siposovej.
Zdravý pohyb - www.zdravypohyb.sk/ - je
individuálne a skupinové cvičenie. Mobilizuje
skrátené štruktúry, posilňuje málo aktívne svaly
a nepreťažuje kĺby.
Pilates – je cvičenie zamerané na posilnenie
svalov celého tela, silu a dýchanie.
Hatha jóga – zrelaxujte svoje telo i myseľ
a pridajte sa ku nám na hatha jógu v Labyrinte.
Bodybalance – www.fitnessenec.sk/index.
php/aerobik - je séria cvikov, ktorých cieľom je
posilnenie a zároveň natiahnutie svalov celého
tela. Príďte si zacvičiť s Katkou Koczkovou. Nový
kurz nájdete u nás pod názvom Home4Art
– naučíte sa rôzne zaujímavé výtvarné, či iné
techniky a budete mať možnosť otestovať svoju
kreativitu.
Šach – zahrať si šachovú partiu na stretnutiach
šachistov a zaspievať si v Zbore Matice
Slovenskej.
Informácie o všetkých kurzoch, ktoré sa v MsKS
Senec Labyrint pravidelne konajú nájdete aj
na msks-senec.sk/labyrint/ či priebežne na
www.facebook.com/mskssenec?fref=ts

MOJIM NÁRODOM
25.11. streda o 18:00

Rodinné príbehy z prvej svetovej vojny
s osobitným zreteľom na Senec a jeho okolie –
vernisáž výstavy spojená s prednáškou
v mestskom múzeu.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
11:00 – 12:00
LABYRINT 		
9:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
12:00 – 13:00
POKLADŇA KINA
15:00 – 19:30
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.

www.msks-senec.sk,
www.kinosenec.sk
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Chválime

Akcia Z-et na sídlisku T - 1 na Tajovského
ulici. V pozadí sú stromy vysadené v rokoch
1978 - 1985, v popredí pamätníci upravujú
trávnikové plochy. Ďakujeme tým, ktorí sa
zapojili v minulosti i teraz, ale aj tým, ktorí
sa prisťahovali neskôr a nie sú na záberoch.

Pilates

Bude to pre nás všetkých, najmä pre školákov, aby sa im videla cestička do školy
krajšia.
Na realizácii materiálnej sa podieľal hlavne pán Omasta a Odbor verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec.

Niekoľko užitočných informácií na precvičenie znalostí v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pre cyklistov.
• na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke
pre cyklistov
• po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Ak sa tým
neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť
po pravej krajnici vozovky.
• tam, kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je
zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky
• používanie priechodu pre chodcov je pre cyklistov
zakázané, (ak by cyklista jazdiaci po priechode pre
chodcov bol účastníkom dopravnej nehody je vysoko
pravdepodobné, že bude uznaný za vinníka nehody).
• cyklista pohybujúci sa pešo, ktorý vedie bicykel
vedľa seba sa stáva chodcom
• používanie chodníka je pre cyklistov zakázané
• cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú
a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci
po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev.
• osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty
a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom
osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá, aby
na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.
• na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom.
• cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo
obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou
prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov,
táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.
Podľa § 22 ods. 1 písm. l, Zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch môže príslušník PZ pre porušenie § u 55 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke uložiť
blokovú pokutu do 50 Eur.

Pokračujeme v pravidelnom cvičení
v utorok v Pastoračnom dome
na Farskom námestí v Senci.
18:15 - Pilates pre zdravý chrbát
(Šetrné cvičenie pre začiatočníkov s
dôrazom na rovnováhu a centrum tela.)
19:30 - Pilates pre pokročilých
(Cvičenie s váhou tela a s jednoduchým náčiním, silovo náročnejšie.
Cvičenie dopĺňajú prvky powerjogy,
portdebras. Vhodné pre zdravých
cvičencov.)
Cvičenie s týmto rozpisom začne
6.10.2015 (utorok).
Prvá spoločná hodina bude
29.9.2015 (utorok) o 18:15.
Teším sa na vás! Info: 0903 135 613
Inzercia 2/10/2015

Program XLVI. Dní A. M. Szencziho
Podujatia sa uskutočnia od 25. septembra 2015 do 7. novembra 2015 v
Senci, Boldogu, Réci, Hrubom Šúri a
Jelke.
25.-27. 9. 2015 (piatok, sobota, nedeľa) - Poznávací zájazd: Subotica,
Zenta, Novi Sad, Palič, Petrovaradin,
Zombor (Srbsko-Vojvodina)
2. októbra 2015. (piatok) – Senec
• 18:00 – Kladenie vencov pri pomníku A. M. Szencziho v parku pred
MsÚ.
Slávnostný prejav: Alfréd
Somogyi, senior Bratislavského seniorátu Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku, recituje Előd
Neszméry
• 19:00 – MsKS, Labyrint - Odkaz
svätoštefanskej koruny – prednáška
Andrása Szeiberta, vedúceho kresťanského hnutia Háló (Sieť), Otvorenie výstavy maliarky Nógrádyné Kiss
Magdolna s názvom „...lebo voda
mi vystúpila až po krk” a fotografa
Jánosa Szelényiho s názvom Sacra
Corona. Na vernisáži vystúpia: Júlia
Sojka – husle, Lúcia Ševečková – klavír.
4. okóbra 2015 (nedeľa) – Boldog
• 15:00 – Spomienka na aradských
martýrov pri pomníku hrdinov
• 15:30 – „Čo vo svojom srdci máš...”
- koncert skupiny Kicsi Hang v kostole. Účinkujú Katalin Lantos Borbély,
József Menyhárt a István Bertók.
18. októbra 2015 (nedeľa) – Hrubý
Šúr
• 14:30 - Situácia málotriednych škôl
v seneckom okrese – okrúhly stôl s
hosťami: László Pék, Mária Szanyi,
Mónika Matus, Mária Pomichal, Zoltán Metzner, László Gujber, Rezső

Duray. Moderuje István Gaucsík (historik).
19. októbra 2015 (pondelok) – Spojená škola s VJM v Senci
• 10:30 – Slávnostný program a kladenie vencov – účinkujú študenti
školy a György Derzsi s literárno-hudobným pásmom.
25. októbra 2015 – Jelka, Reca – reformovaný kostol
• 15:30 – Jelka: „Leť na krídlach sokolích“ – literárno-hudobné pásmo.
Účinkujú Imre Vadkerti, Attila Zsapka
a Dávid Sipos
• 18:00 – Reca: „Leť na krídlach sokolích“ – literárno-hudobné pásmo.
Účinkujú Imre Vadkerti, Attila Zsapka
a Dávid Sipos
27. októbra 2015 (utorok) – Senec,
MsKS
• 15:30 – Slávnostné vítanie prvákov
ZŠ s VJM v okrese Senec
28. októbra 2015 (streda) – Senec,
MsKS
• 19:00 – Vystúpenie hudobnej skupiny KOR-ZÁR s programom MOZI
4. novembra 2015 (streda) – Senec,
MsKS
• 19:00 – Vystúpenie folklórneho súboru Szőttes s programon „Három a
...”
7. novembra 2015 (sobota) – Senec, ZŠ s VJM A. M. Szencziho
• 14:30 – Záverečný program a kladenie vencov, Odkaz A. M. Szencziho – Režisér: Gabriella Rakyta, Účinkujú žiaci školy a hudobná skupina
„A Farkas, a Mézes, a Német meg a
Bob“, Slávnostný prejav: Pál Csáky,
poslanec EP za SMK, Výstava fotografií Lászlóa Hamerlika.

POZVÁNKA
Verejná prednáška o drogách
Nezisková organizácia LEPŠIA CESTA, n.o. si Vás
dovoľuje srdečne pozvať na verejnú prednášku o drogovej
problematike spojenú s besedou, ktorá sa uskutoční
v priestoroch našej organizácie vo štvrtok 1.10.2015
o 17:00 v MsKS Senec, Nám. 1. mája 2, 903 01 Senec.

Téma: AKO VZNIKÁ ZÁVISLOSŤ
Teší sa na Vás terapeutický tím Lepšia cesta, n.o.
K prednáške:
Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť ako vzniká závislosť
a čo to vlastne závislosť je, pripravila naša nezisková
organizácia Lepšia cesta, n.o. prednášku spojenú
s besedou. Privíta Vás náš psychiater MUDr. Libor Kišš
a psychologička Mgr. Jana Beňušková.

Lepšia cesta - centrum sociálno
- psychologickej pomoci otvára
pre svojich klientov skupinovú terapiu
S
potešením
si
Vám
dovoľujeme
oznámiť,
že organizácia Lepšia cesta, n.o. otvára v Senci skupinovú
psychoterapiu. Stretnutia abstinujúcich klientov závislých
od psychotropných látok sa budú konať každý piatok
o 17:00 v priestoroch našej organizácie v MsKS Senec,
Nám. 1. mája 2. Skupiny budú prebiehať pod vedením
skúsených odborníkov pracujúcich so závislými niekoľko
rokov.
Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodli žiť lepšie.
Terapeutický tím Lepšia cesta, n.o.
Kontakt: Mgr. Jana Beňušková 0904 304 304
www.lepsiacesta.sk

Inzercia 3/10/2015

LEPŠIA CESTA
k lepšiemu zdraviu
sa u nás začína 8 .10.2015
Pre všetkých, ktorí majú pocit, že žijú
rýchlo, potrebujú fyzické a zároveň
aj psychické uvoľnenie, no nevyhovuje im aktívne cvičenie
pripravila Lepšia cesta relaxáciu.
Autogénny tréning je v psychológii najpoužívanejšou
metódou relaxácie. Podstata spočíva v nácviku určitých
fyziologických stavov spojených s hlbokým telesným
uvoľnením. Psychické a fyzické uvoľnenie môže znížiť
prežívanie chronických bolestí, i pomôcť odstrániť
psychické nevyrovnané stavy, či depresie. Relaxácia je tiež
vhodná metóda pri nadmernom alebo dlhodobom strese,
stavoch vyčerpania alebo zníženej schopnosti odpočívať.
Nácvik pozostáva zo slovných inštrukcií, ktoré pomáhajú
uvoľňovať svaly a znižujú vnútorné napätie. Cvičenie nemá
žiadne nepriaznivé vedľajšie efekty, preto si ho môže prísť
vyskúšať každý.
Relaxovať budeme každý štvrtok o 19:00 v priestoroch
Lepšia cesta, v MsKS Senec. Vzhľadom na kapacitu
miestnosti a rovnako samotného pohodlia relaxujúcich
môže u nás relaxovať maximálne 10 ľudí na jedenkrát.
Preto, ak máte záujem prísť si zacvičiť je potrebné sa
vopred objednať a je nutné priniesť si so sebou karimatku
alebo deku.

Teší sa na Vás Mgr. Jana Beňušková 0904 304 304.
Inzercia 4/10/2015
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A Csemadok nyárbúcsúztatója
A Csemadok Szenci Alapszervezete az idén is elbúcsúztatta a nyarat. Szeptember 14én eléggé ősziesre fordult az
idő, ennek ellenére mindenki
jól érezte magát a Holiday Villageben. Finom volt a cigánypecsenye, a kolbász és persze
a frissítők is fogytak bőven. A
rendezvényt megtisztelték a
környező települések lakosai

is. A résztvevők táncra perdültek a Csipet Csapat zenéjére. A jó hangulatot a Felvidéki Rockszínház művészei is
emelték, Karkó Henrietta és
Žáčik Róbert személyében.
Az idei sikeres rendezvény
is hozzájárult ahhoz, hogy a
Csemadok
nyárbúcsúztatói
immár hagyománnyá váljanak.
Agárdy Gábor

Magyar művészek is bemutatkoztak
a Napfényes fesztiválon
Az első ízben megrendezett
Napfényes fesztivál sokrétű
programjával a szenci és Szenc
környéki magyarokat is megszólította. A műsoron két magyar nyelvű bábszínház fellépése volt és a szervezők szenci
magyar szerzőt is meghívtak
a fesztivál irodalmi kávéházába. A kaposvári Báb-Szín-Tér
a ma már klasszikusnak számító híres bábművész Kemény
Henrik nyomdokaiban haladva,
magyarországi és nemzetközi
fesztiválokon sorra aratja sikereit. Szencen vásári bábjátékkal
mutatkoztak be. Pályi János
bábművész a Vitéz László és

a csodamalom című darabbal
meghódította a szenci gyermek
és felnőtt közönséget, és nemcsak a magyart. A dunaszerdahelyi Aranykert Bábszínház már
nem volt ismeretlen a szenci
gyermekközönség előtt. Most
a Bűvös kendő című új bábjátékukat mutatták be a fesztivál második napján. Ember
nagyságú bábuik elbűvölték a
közönséget. Az irodalmi kávéházban a fiatal szenci magyar
költővel és képzőművésszel,
az Átutazoo című verseskötet
szerzőjével, Bárdos Kingával
beszélgethettek az érdeklődők.
Polák Margit

Csemadok sa lúčil s letom
Senecká základná organizácia
Csemadoku sa aj toho roku
rozlúčila s letom. 14. septembra bolo síce jesenné počasie,
ale to nikomu z prítomných nezabránilo v tom, aby sa cítili
výborne v Holiday Village. Cigánska pečienka aj klobásky
boli vynikajúce a aj nápoje sa
dobre míňali. Podujatie uctili
svojou prítomnosťou aj obyva-

telia okolitých obcí. Muzika formácie Csipet Csapat roztancovala hostí. Dobrú náladu šírili aj
Henrietta Karkó a Róbert Žáčik, členovia súboru Felvidéki
Rockszínház. Úspech podujatia prispieva k tomu, aby rozlúčka s letom sa stala tradičným
podujatím Seneckej základnej organizácie Csemadoku.
Gábor Agárdy

Slnečný festival hostil aj maďarských
umelcov
Rozmanitý program nového
seneckého kultúrneho projektu, Slnečného festivalu oslovil
aj maďarskú komunitu Senca
a okolia. Na programe bolo
vystúpenie dvoch maďarských
bábkových divadiel a do literárnej kaviarne festivalu pozvali
organizátori maďarskú seneckú autorku. Bábkové divadlo
Báb-Szín-Tér z maďarského
Kaposváru tvorí v štýle klasika,
slávneho bábkoherca Henrika Keménya a slávi úspechy
na medzinárodných festivaloch v Maďarsku i v zahraničí.
V Senci sa predstavili s jarmočnou bábkohrou, László Vitéz

a zázračný mlyn. Bábkohercovi Jánosovi Pályimu sa podarilo očariť detské aj dospelé
obecenstvo a nielen maďarské. Aranykert Bábszínház
z Dunajskej Stredy už nie je neznámy seneckému detskému
publiku. V druhý deň festivalu
predstavili svoju bábkohru Čarovná šatka. Z bábok veľkosti človeka bolo obecenstvo unesené.
V literárnej kaviarni sa mohli
stretnúť
milovníci
poézie
so
seneckým
literárnym
a výtvarným tvorcom
Kingou Bárdoš, autorkou básnickej
zbierky
Átutazoo.
Margit Polák

A XLVI. Szenczi Molnár Albert Napok műsora
A rendezvénysorozatra 2015 szeptember 25-től november 7-ig
Szencen, Boldogfán, Rétén, Hegysúron és Jókán kerül sor.
2015. szeptember 25-26-27. – (péntek, szombat, vasárnap)
- Tanulmányi kirándulás: Szabadka, Zenta, Újvidék, Palics, Pétervárad, Zombor
2015. október 2. – (péntek) – Szenc
- 18:00 – Koszorúzási ünnepség a Szenczi Molnár Albert szobornál a Városi Hivatal előtti parkban. Ünnepi beszédet mond Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese,
közreműködik Neszméry Előd (vers)
- 19:00 - Szenci VMK Labirintus - A Szent Korona üzenete, előadó:
Szeibert András, a Háló vezetője, „mert a vizek szintin lelkemig
érnek” – Nógrádiné Kiss Magdolna festményei és a SACRA KORONA – Szelényi János fotókiállításának megnyitója, közreműködnek Júlia Sojka (hegedű) és Lucia Ševečková (zongora)
2015. október 4. - (vasárnap) - Boldogfa
- 15:00 – A Hősök szobránál emlékezés az aradi vértanúkra
- 15:30 – „Amit a szívedbe rejtesz…“ – A tizenöt éves Kicsi Hang
verséneklő együttes templomi koncertje. Közreműködnek: Lantos Borbély Katalin, Menyhárt József és Bertók István
2015. október 18. – (vasárnap) – Hegysúr - Kultúrközpont
- 14:30 – A Szenci járás magyar kisiskoláinak helyzete – kerekasztal beszélgetés. Résztvevők: Pék László, Szanyi Mária,
Matus Mónika, Pomichal Mária, Metzner Zoltán, Gujber László,
Duray Rezső, A beszélgetést vezeti: Gaucsík István történész

2015. október 19. – (hétfő) – Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola
- 10:30 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás – zenés-verses
műsorral közreműködnek az iskola diákjai és Derzsi György
2015. október 25. – (szombat) – Jóka, Réte református templom
- 15:30 – „Szállj sólyom szárnyán“ című zenés-verses műsor,
közreműködnek: Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid
- 18:00 – „Szállj sólyom szárnyán” című zenés-verses műsor,
közreműködnek: Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid
2015. október 27. – (kedd) – Szenc – VMK
- 15:30 – A Szenci járás elsőseinek kultúrműsorral egybekötött
ünnepélyes köszöntése
2015. október 28. – (szerda) – Szenc VMK
- 19:00 – A KOR-ZÁR együttes új műsora MOZI címmel.
2015. november 4. – (szerda) – Szenc – VMK
- 19:00 – „Három a…” címmel a Szőttes Kamara Néptánccsoport
műsora
2015. november 7. – (szombat) – Szenczi Molnár Albert
Alapiskola
- 14:30 – Ünnepi záróműsor és koszorúzás, Szenczi Molnár Albert hagyatéka – Rendező: Rakyta Gabriella, Közreműködnek:
az iskola diákjai és a Farkas, a Mézes a Német meg a Bob verséneklő együttes, Ünnepi beszédet mond Csáky Pál, az MKP EP
képviselője., Kiállításmegnyitó - Hamerlik László természetfotói.
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Szenc is részese Pozsony megye
és a Vajdaság együttműködésének

Senec má svoje miesto v spolupráci
BSK a Autonómnej oblasti Vojvodina

Nemrég együttműködési megállapodást írtak alá Pozsony
megye és a szerbiai Vajdaság

ge volt, hogy Zdravko Zivkovic
egyben a Doris logikai játék
tervezője és a játékra épülő,

Autonóm Tartomány elöljárói,
amely a két fél gazdasági, kulturális és oktatásügyi együttműködését irányozza elő. E
megállapodás keretében érkezett Szencre szeptember
17-én Nyilas Mihály, a vajdasági autonóm kormány alelnöke, Zdravko Zivkovic, titkár és
Macko Zsuzsanna, nemzetiségi oktatási szakértő, akiket
Németh Gabriella, Pozsony
megye alelnöke és két munkatársa kísért el. A városházán
Dušan Badinský alpolgármester fogadta őket, majd együtt
ellátogattak a Közös Igazgatású MTNy Iskolába, ahol érdeklődtek az iskola és a szlovákiai
kisebbségi oktatás helyzetéről. Nyilas Mihály felvázolta
partneri kapcsolat létesítésének a lehetőségét a szenci és
egy vajdasági magyar tannyelvű középiskola között.
A látogatás egyik érdekessé-

Festival of Mind nemzetközi
versenyeknek is a szervezője.
A verseny szlovákiai fordulója
másnap, szeptember 18-án
a Grössling Utcai Gimnáziumban volt, amelyen a Közös
Igazgatású MTNy Iskola 19 tanulója is részt vett. A diákoknak a Doris játék színes nyolcszögeiből kellet ábrákat kirakniuk. 90 perc alatt legalább
három alakzatot kellett elkészíteni, majd erről fotódokumentáció készült. Végül a megyei
alelnök, Németh Gabriella részére öt perc alatt írásban fogalmaztak meg, angol nyelvű
javaslatokat Pozsony megyére
vonatkozólag. A munkákat tíz
tagú bizottság fogja elbírálni,
eredményhirdetés december
közepére várható. A győztesek
továbbjutnak a nemzetközi
döntőbe, amelyre a vajdasági
Újvidéken kerül sor.
VCs

Nedávno bola
podpísaná
dohoda o spolupráci medzi
Bratislavským samosprávnym
krajom a Autonómnou oblasťou Vojvodina. Dohoda sa týka
spolupráce na poli vzdelávania, hospodárstva a kultúry
v rámci kompetencií samospráv. Na základe tejto dohody
zavítali do Senca 17. septembra Mihály Nyilas, podpredseda autonómnej vlády Vojvodiny, tajomník Zdravko Zivkovic
a Zsuzsanna Macko, odborníčka na menšinové vzdelávanie. Delegáciu sprevádzala
Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK a jej dvaja spolupracovníci. Viceprimátor Dušan Badinský prijal delegáciu
na mestskom úrade a odprevadil ich aj na Spojenú školu
s VJM, kde sa zaujímali o život

Zaujímavosťou návštevy bolo,
že Zdravko Zivkovic, popri
svojej samosprávnej funkcii,
je autorom logickej hry Doris a
organizátorom medzinárodnej
súťaže Festival of Mind, založenej na tejto hre. Slovenské kolo
súťaže sa uskutočnilo nasledujúci deň, 18. septembra v Gymnáziu na Grösslingovej ulici
v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo aj 19 študentov Spojenej
školy s VJM. Ich úlohou bolo
za 90 minút zostaviť najmenej
tri obrazce z farebných osemuholníkov hry Doris, okrem
toho mali za 5 minút napísať
v angličtine svoje návrhy na vylepšenie chodu župy pre podpredsedníčku BSK Gabriellu
Németh. Vytvorené obrazce
boli fotograficky zdokumentované. Práce posúdi desaťčlen-

školy a o systém národnostného vzdelávania na Slovensku.
Mihály Nyilas navrhol Spojenej
škole s VJM nadviazanie partnerstva so strednou školou
s VJM vo Vojvodine.

ná komisia, vyhlásenie výsledkov bude v polovici decembra.
Víťazní súťažiaci sa zúčastnia
medzinárodného finále Festival of Mind v Novom Sade, vo
Vojvodine.
VCs

Díjátadó Budapesten

Ocenenie z Budapešti

A nyári számunkban adtunk
hírt arról, hogy a Szenczi Molnár Albert Alapiskola megkapta a „kiváló akkreditált
tehetségpont” minősítést. Az
elismerést igazoló díszoklevél átadására Budapesten,
a MOM-ban került sor szeptember 11-én. A mintegy 1400
Kárpát-medencei
tehetségpont közül 440-nek van kiváló minősítése. Az elismerést
igazoló oklevelet most ketten
vehették át Szlovákiából: a

V letnom vydaní Senčana
sme uverejnili správu o tom,
že ZŠ A. M. Szencziho sa
kvalifikovala ako „vynikajúce
akreditované stredisko talentov“. Ceremoniál odovzdávania certifikátov sa uskutočnil 11. septembra v budove
MOM v Budapešti. Medzi
1400 strediskami talentov
v Karpatskej kotline je klasifikovaných 440 ako vynikajúce akreditované stredisko.
Zo Slovenska sa do tejto sku-

Szenczi Molnár Albert Alapiskola és a kassai Talentum
Programozó műhely. „A minősítés 3 évre szól, ez alatt
az időszak alatt folytatni fogjuk a helytörténet-kutatásban
végzett munkánkat, de élni
akarunk a pályázati és a továbbképzési lehetőségekkel
is, amit a Tehetségpont hálózat szervezeti háttere biztosít
a számunkra.“ – mondta el
Matus Mónika az iskola igazgatója.
VCs

piny zaradili ZŠ A. M. Szencziho a Programovacia dielňa
Talentum z Košíc. „Toto zaradenie platí 3 roky. Za túto
dobu chceme pokračovať vo
výskume regionálnej histórie, ale chceme sa zapojiť aj
do konkurzov a plánujeme
využiť aj možnosti ďalšieho
vzdelávania, ktoré poskytuje
inštitucionálne zázemie siete
stredísk talentov.“ – porozprávala riaditeľka školy Mónika Matuš.
VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sebastian Zimmermann, Mia Pravda,
František Žáčik, Michal Ferenczy,
Viktor Kubiš, Lukáš Bulavčiak,
Ondrej Špánik, Jozef Šimo,
Julianna Jakab, Viktória PoszertSchwarz, Leo Nosko, Šimon Labuda,
Róbert Szabadoš, Veronika Mičianová,
Roman Žák, Zoe Čopíková, Sára Simon,
Nataša Naništová, Maximilián Šesták,
Michal Paukeje, Richard Bednárik,
Tomáš Kamenský, Rebeka Bučanová,
Jakub Ďuriš, Martin Majerník,
Karin Mikušová, Andrej Roška,
Stella Dolnáková, Michal Žáčik,
Marián Klimo
Manželstvo uzatvorili
Radovan Kotes – Lívia Vöröšová
Jozef Bežuch – Simona Paturová
Juraj Oravkin – Snaja Balaž
Norbert Spót – Zuzana Ballánová
David Zachar – Zuzana Křížová
Ivan Bureš - Michaela Kakašová
Stanislav Jaroš – Helena Botlóová
Marek Dančo – Lucia Vojtková
Pavol Pecho – Martina Löwová
Patrik Kopriva – Barbora Peterčáková
Peter Benovič – Natália Dobošová
Moustafa Elshenawy Abdelhai
– Tímea Magyaricsová
Peter Vrábel – Dominika Ligdová
Radoslav Šimon – Natália Targošová
Martin Labanc – Katarína Lenártová
Albert Dóka – Mária Síkorová
Peter koreň – Ivona Bártová
Radovan Balogh – Dana Adamovičová
Borislav Usačev – Zuzana Jozanová
Andrej Zwettler – Barbora Omámiková
Vladimír Válek – Zuzana Podolská
Pavol Kvál – Silvia Hulíková
Arpád Ubreži – Tímea Filová
Ján Kelemen – Monika Podolská
Blahoželáme jubilantom
Keďže sviatok veľký
sláviš,
Preži ho v šťastí
a zdraví,
Želáme ti veľa lásky,
nech sa splní tvoj sen
krásny!
To ti zo srdca k tvojej
60 praje manžel Ján
s dcérami Kristínou
a Dorotou

Dňa 2. októbra oslávil
65 narodeniny Karol
Gábriš.
Všetko najlepšie, veľa
zdravia a rodinnej pohody mu želá manželka Anna, syn Miroslav
s rodinou a dcéra Silvia
s rodinou. Zároveň 26. septembra oslávil
Miroslav Gábriš 40 narodeniny, ktorému želáme všetko najlepšie k narodeninám a nech má všetko po čom túži.
Dňa 23.10.2015 oslávi
Dr. Boris Bulla krásne
jubileum 80 rokov. Pri
tejto príležitosti mu zo
srdca prajem, aby ďalšie roky prežil v rodinnej pohode a v dobrom
zdraví. Manželka, Ivan
s rodinou, Jarka s rodinou a s pravnúčikom Riškom.
Jednota dôchodcov
Vlasta Csécsová (75),
Vlasta Cingelová (65),
Ladislav Čermák (70),
Alžbeta Šebová (75),
Jozef Vraník (65),
František Podolský (85)
Klub dôchodcov
Jozef Vraník (65),
Vlasta Csécsová (75),
Mária drgoňová (75),
Mag. Mária Máziková (75),
Helena Nyáriová (75),
Alžbeta Šebová (75)
Navždy nás opustili
Ing. Marek Bátory (1978),
Mária Jajcajová (1918),
Helena Binderová (1931),
Karol Vigláš (1947),
Jan Mikuláštík (1943),
Elíza Kontseková (1926),
Michal Krajcsovics (1945),
Alžbeta Juríčeková (1959),
František Dvorský (1941),
Terézia Bujnová (1929),
Rozália Mrázová (1931),
Michal Rášo (1944),
Imrich Takács (1959),
Ing. Demian Macák CSc. (1933),
Ladislav Dimitrov (1921),
František Tengeri (1954),
Zoltán Kelecsényi (1929),
Anna Bednárová (1931),
Alexander Neszméry (1936),
František Fodor (1954)

Dňa 25. septembra
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mamička, babka Anna
Kuchárová. S láskou
spomína celá rodina.
Už je to rok, kedy dotĺklo srdce, ktoré sme
tak milovali, utíchol
hlas, ktorý sme tak
radi počúvali. Dňa
25.9.2015 uplynul rok,
čo nás opustila naša
milovaná
manželka, matka, svokra, babka a prababka
Blanka Tóthová. Na krásne chvíle,
na teplo dlaní, na tlkot srdca, láskavé oči,
milé slová s láskou v srdci spomínajú
manžel Štefan a dcéry s rodinami.
9. septembra chceme dať spomienku na
zosnulú Máriu Hevaiovú k jej nedožitým
80-tim rokom. More lásky si so sebou
vzala, hory bolesti zanechala. Prázdno
je tam, kde znel tvoj hlas. Ten, kto stratil
toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ. Spomienku venuje brat Jozef
s rodinkou.
Dňa
22.8.2015
nás
vo veku 73 rokov navždy
opustil náš milovaný
František
Dvorský.
Ďakujeme
rodine,
známym a priateľom
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary pri
poslednej rozlúčke. Všetci, ktorí ste
ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. Smútiaca rodina
Na krídlach anjela vzlietla
si v diaľ, v srdciach
našich zanechala si
obrovský žiaľ. V nich Ťa
nosíme, v spomienkach
máme, každý deň na
Teba myslievame. Keby
sa tak dalo znovu byť
spolu, každý deň zasadnúť k jednému
stolu... Keby sa tak dalo to, čo sa nedá...
vieme, len tiché slová do nebies: „Navždy
milujeme Ťa“ Dňa 01.10.2015 uplynú
4 roky, kedy nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamička, babička,
sestra Mária Lovíšková. So smútkom
na Teba spomína manžel Dušan, dcéra
Ľubica s rodinou, dcéra Mária s rodinou,
vnuk Marek s rodinou, vnučka Mária
s rodinou, vnučka Petra s rodinou
a sestra Lýdia s rodinou.
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Farnosť Senec má nového farára a nového kaplána
Vdp. Jozef Dúc:
„Mojou prioritou sú predovšetkým rodiny.“
• Tušili ste, že z Petržalky pôjdete na seneckú faru?
Nie. Mesiac pred príchodom
ma otec arcibiskup oboznámil s tým, že idem do Senca.
Bol som prekvapený, že je to
práve Senec. Vôbec som to
nečakal. Ale nemám výhrady.
Nie je to prax, že by farár išiel
tam, kde bol kaplánom, ale
keďže je diecéza menšia, je to
pravdepodobnejšie. Je to pre
mňa nová výzva.
• Ako si spomínate na Senec?
V Senci mi bolo dobre. Bol
som posledný kaplán pána
preláta. Venoval som sa mládeži. Z nich sú už dospelí ľudia, ktorí majú deti. Aj preto
sú mojou prioritou rodiny.
Chcem pokračovať kontinuálne. Farnosť je spoločenstvo
spoločenstiev, rodín. Je dôležité, aby každý niekam patril,
aby si každý našiel miesto,
kde sa môže realizovať. Či už
je to eRko, zbor, mládežníci...
• O Senci sa hovorí, že je to
ťažká fara. Máte taký pocit?
Je tu viac trecích plôch. Ale
kde ľudia žijú a niečo robia,
musia spolu dokázať fungovať.
• Nebudete meniť termíny
svätých omší?
Nebudeme ich meniť z dôvodu úmyslov. Keď je omša obetovaná za rodinu alebo neja-

kého jej člena, aby mohli prísť
všetci z rodiny. Dnes už ľudia
často nestíhajú prísť z práce
v takom čase ako v minulosti.
Chceme im vyjsť v ústrety, aby
mohli prísť na omšu aj počas
týždňa.
• Keď ste boli v Senci, stála
ešte stará fara. Ako sa vám
páči nová?
Nová fara sa mi páči. Idem z
novej fary v Petržalke, tak som
rád, že nejdem do starého.
Je to v dnešnej dobe už štandard.
• V Petržalke ste boli na fare,
kde slúžil omšu Svätý otec
Ján Pavol II. Je to tam cítiť?
Určite áno. Prišli ľudia, ktorí
roky neboli na spovedi. Najmä
muži ho videli ako otca, ktorý
mal veľké srdce a do konca
života miloval tých, ktorí mu
boli zverení. Nemohol poriadne rozprávať, ale každý cítil
jeho ducha, že je to Boží muž.
Každý chce pred inými dobre vyzerať, neukazuje svoju
slabosť, ale jeho to netrápilo.
Inšpiráciu a silu dával aj trpiacim. Niektorí sa s ním zosobňovali. Keď to dokáže on, tak
aj ja. Som rád, že som mohol
vyrastať počas jeho pontifikátu. Keď má človek takýto vzor,
poznačí to jeho celý život.
MO

1. júla 2015 pri večernej sv. omši senecký dekan - vdp. Stanislav Stohl odovzdal našu farnosť novému farárovi - vdp.
Jozefovi Dúcovi. Po svätej omši s ním nasledovalo stretnutie
v pastoračnom centre, ako aj s naším novým kaplánom - dp.
Csabom Mikusom a kaplánom dp. Tomášom Kramplom.
Zdroj: farasenec.sk

Mgr. Csaba Mikus
nový kaplán seneckej farnosti
Senec je prvým pôsobiskom
novokňaza Csabu Mikusa,
ktorý pochádza z Blatnej
na Ostrove a má 26 rokov.
Štúdium teológie absolvoval
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského. Za kňaza bol vysvätený 13. júna v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
• Čo Vás priviedlo ku kňazskému povolaniu?
Kňazské povolanie nie je profesiou, ktorú si človek vyberie.
Je to povolanie v takom istom
zmysle, ako keď človek dostane povolanie do rodiny, stať sa
otcom, či matkou. Kňazské povolanie sa začína, keď človek
pocíti, že ho Boh volá a trvá po
celý život, až do smrti. V mojom
prípade som to volanie pocítil
ešte v detstve.
• Čo Vás najviac zaujalo počas
štúdií teológie?
S veľkým záujmom som študoval dogmatiku, ako čistú cirkevnú náuku, pretože chcem ostať
verný až do konca a chcem
hlásať len to, čo učí katolícka
vierouka. Dogmatika sa premieta do liturgie. Mojím cieľom je
dať Bohu to, čo je spravodlivé,
to čo mu patrí, a tým je ten najsprávnejší kult. Liturgiu by som
chcel slúžiť dôstojne, aby bolo
cítiť zo svätej omše, že tam je
prítomný Boh.
• Ako vnímate svoje prvé pôsobisko?
Hovorí sa, že prvé kaplánske
miesto je prvá láska kňaza.
Kňazi po vysviacke dostanú
dekréty, ktoré určujú prvé pôsobisko. Podľa tradície je treba dekrét pobozkať a vysloviť
„nech je vôľa Tvoja“. Znamená
to, že kňaz by nikdy nemal riešiť
to, že kam ho arcibiskup poslal.
Som veľmi rád, že som v Senci
a aj v tomto hľadám Božiu vôľu,
to, čo tu mám urobiť pre ľudí.
Zatiaľ len poznávam seneckú
farnosť, samotné mesto a veriacich ľudí.
• V ktorej oblasti teológie sa
chcete zdokonaliť?
Veľmi rád by som sa ďalej venoval štúdiu a to hlavne filozofie.

V dnešnom svete je dôležité,
aby človek rozmýšľal. Príprava
na svätú omšu a na kázeň, ktorá má zmysel a význam si vyžaduje hlboké znalosti.
• Aké sú Vaše kňazské povinnosti?
U kňaza sa nedá rozdeliť povolanie a osobnú sféru. Ja som
kňazom celým svojím životom,
do čoho patria každodenné
povinnosti, napríklad modliť sa
denne päťkrát kňazskú modlitbu breviár, venovať sa určitý
čas duchovnému životu, čo
je osobný vzťah s Bohom, čítať duchovnú literatúru a sväté
písmo. Pritom je treba venovať
sa naplno farnosti. Slúžim sväté omše v Senci aj vo filiálke
v Turni väčšinou v maďarskom
jazyku a učím aj náboženskú
výchovu na ZŠ A. M. Szencziho.
• Ako vnímate slúženie omše
v maďarskom jazyku?
Považujem to za úplne prirodzené. V samotnom Misáli, v knihe
z ktorej sa slúži svätá omša,
sa nehovorí, že omša sa slúži
v reči národa, či v reči štátu, ale
v reči ľudu, ak je to vhodné. Ja
slúžim omše v tej reči ľudu, ktorú ovládam, čiže po slovensky
a po maďarsky. Myslím si, že
tu v Senci ma najviac potrebujú
maďarskí veriaci, pričom som si
vedomý, že som predovšetkým
kňaz pre farnosť Senec, nie len
maďarský kňaz.
• Máte aj koníčky?
Mať koníček popri mojich povinnostiach nie je ľahké. Rád si
čítam liturgické bohoslužobné
vysvetlenia. To je skôr intelektuálna záľuba, ale ak mám možnosť, veľmi rád lyžujem. Som
dosť odvážny lyžiar. Žiaľ, mal
som vážny úraz, na ktorý mi
ostala pamiatka v podobe titánového implantátu okolo oka,
ale neodradilo ma to, naďalej
lyžujem.
• Čo je Vaším najbližším cieľom?
Chcem podľa mojich najlepších
vedomostí odovzdať ľuďom to,
čo chce Boh a s čistým srdcom
sa budem snažiť vždy byť tu
pre ľudí.
VCs
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U 11 klubu ŠK Senec úspešne bojovala so špičkou európskeho futbalu
Začiatkom septembra (3. – 6.9.2015)
vycestovali chlapci z U 11 do Českých
Budějovíc na turnaj s hviezdnym obsadením – výberom českej futbalovej
scény a ťahákom AC Monako s bývalým českým reprezentačným útočníkom
Jánom Kollerom. Senecký tím prišiel
po úspešnej kvalifikácii, ktorú odohral už v minulom roku. V piatok ráno,
na začiatku turnaja, bol iba neznámym
nováčikom, keď bol však na konci dňa
na treťom mieste za Spartou Praha
a Viktoriou Plzeň, už o Senci hovorili
všetci. Na konci turnaja skončili seneckí
futbalisti síce na 8. mieste zo štyridsiatich, je to však výborný výsledok najmä
vzhľadom na silnú konkurenciu veľkých
futbalových klubov.
Počas turnaja hrali Senčania rozdelení
na dva tímy (5+1) na rôznych ihriskách,
ich výsledky sa zrátali. Za dva dni hrali
19 zápasov (každý s každým) po 12 minút.
Chlapci podali vynikajúci výkon v konkurencii tímov, akými sú napríklad Sparta,
Slávia, Dukla, Bohemians, Plzeň, Hradec Králové alebo Teplice. Bonbónikom
bolo AS Monaco, s ktorým si chlapci užili
12 minút kvalitného futbalu s výhrou
spolu 4:0. Ako hovorí tréner Dominik
Ivanko: „Možno boli unavení z cesty alebo nemali so sebou najlepších hráčov,
ale výsledok 4:0 je zaknihovaný.“ Chlapci majú zápas na videu ako motivujúcu
spomienku.
Zaujímavý bol zápas so štvornásobným
víťazom turnaja Spartou Praha, kde Sen-

čania prehrali 2:1. Ostatným súperom dokázali dať aj 13 gólov, so Senčanmi však
vyhrali len tak-tak. Chlapci boli smutní
z prehry, ale český tréner ich pochválil
slovami: „Takto sme sa ešte nenatrápili
na tri body ako s vami.“
Zo všetkých zápasov turnaja prehrali naši
iba trikrát. Chlapci tak majú spomienky
a motiváciu na to, aby aj naďalej tvrdo
trénovali. Na vlastnej koži si vyskúšali,
že to prináša výsledky.
Najbližšie sa futbalisti z U 11 chystajú
na ligové zápasy a o pol roka ich čaká
turnaj v Prešove. „Dúfame, že vrátime

Užhorodu, čo sme mu minulý rok darovali,“ hovorí tréner Dominik Ivanko.
Na úspešnom turnaji bojovali chlapci
aj v mene spoluhráča Adamka Petrucha,
ktorý zvádza závažnejší boj so zákernou
chorobou.
MO
Nominovaní hráči na turnaji v českých
Budějoviciach: Grúber, Jankura, Kováč,
Sikorjak, Paulen, Tondra, Lipka, Reisenbuchler, Dóci, Moravčík, Šimun, Jurka,
Iuhanyaková, Sabo, Vietoris, Pyšný
Realizačný tím: tréner Dominik Ivanko,
asistent Gabriel Sikorjak, vedúci mužstva: Marcel Jankura

Memoriál Jána Pšenka - VIII. hokejbalový turnaj Senec
V dňoch 28. – 30. augusta 2015 sa konal
VIII. ročník hokejbalového turnaja po tretíkrát pod hlavičkou Športového Hokejbalového Klubu Senec (ŠHbKSC), ktorý
zastrešuje II. Slovenskú Hokejbalovú ligu
Senec s podporou zakladateľského tímu
HbK Skeletons Senec.
Súboje 16-tich hokejbalových tímov
o Putovný pohár Memoriálu Jána Pšenka
v 68 zápasoch prebiehal na Hokejbalovom ihrisku Senec (na Novomeského ulici „Pezinská“) a na Hokejbalovom ihrisku
v Modre (18km od Senca). Playoff a zápasy o umiestnenie - o 3. miesto a finále sa
hrali tradične v Senci. Senecký hokejbalový zväz reprezentovali tímy: HbK Skeletons Senec, HbK Leaders Senec a napokon HbK Playboy Senec, ktorý sa stali víťazmi a získali Putovný pohár za 1. miesto
v turnaji. Všetkým tímom ďakujeme a sme
pyšní, že reprezentujú naše mesto.
Martina Jančovičová
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FMS je späť a v plnej sile
Štvrtý ročník Futbalovej miniligy Senca skončil len pred troma mesiacmi
a na dvere nám už klope jubilejný piaty,
ktorý sme odštartovali v sobotu 29.8.2015
otváracím zápasom medzi už dlhoročnými súpermi Tulo Balo - Torpédo. V každom kole je na programe 7 zápasov,
z čoho vyplýva, že liga má opäť 14 mužstiev. Fanúšikovia Futbalovej miniligy
Senca budú v tabuľke márne hľadať stálicu Sexi team, Rímsku Légiu alebo Partizan. Tieto tri mančafty už v lige pôsobiť
nebudú, no napriek tomu im ďakujeme
za krásne roky plné výborných zápasov
a veríme, že sa ešte niekedy na ihriskách
stretneme.

Už pred koncom 4. ročníka sme vedeli,
že o nové mužstvá nebude núdza, nakoniec sme do ligy zobrali dvoch nováčikov - Yard Boys a Joga Bonito a návrat
po ročnej pauze ohlásili aj Devils. Všetky
tieto mužstvá majú predpoklady zvýšiť
kvalitu súťaže a preto očakávame najvyrovnanejší ročník.
Na pravidelnom stretnutí kapitánov sa
odhlasoval nový formát ligy. Bude sa hrať
systémom doma - vonku a po odvetnej
časti sa prvá osmička kvalifikuje do play
off. O celkovom víťazovi sa rozhodne
v súbojoch na jeden jediný zápas, takže
sa máme načo tešiť!

Okrem nového formátu prináša piaty ročník aj ďalšie novinky. Pracujeme
na kamerovom systéme, ktorý nám umožní spracovať video zostrih z každého zápasu a taktiež každoročne zveľaďujeme
okolie ihriska v areáli Mlynskej školy.
Nezabúdame ani na naše ďalšie projekty. Detská Futbalová miniliga pokračuje
už 3. ročníkom a s novým názvom podľa nášho partnera „ ZOBER LOPTU, NIE
DROGY „ Detská Futbalová miniliga Senca. Všetky informácie aj o ďalších projektoch budú dostupné na našich stránkach,
či už na facebooku alebo na www.fms.sk.
FMS (Radoslav Dosedel,
Juraj Gubáni, Róbert Jonáš)

Lenka Vandáková – žije svoj športový sen
Učí na Katedre telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na Majstrovstvách Slovenska v plážovom
volejbale SR v Senci skončila siedma a celé leto vyhrávala beachvolejbalové turnaje.
• Kedy ste začali s volejbalom?
Volejbal sa mi zapáčil už na základnej škole. Najbližší volejbalový
klub bol v Senci, tak ma rodičia
prihlásili. Hrala som asi 1,5 roka,
keď som presedlala na tenis, ale
volejbal som naďalej hrávala pre
potešenie na gymnáziu v športovej triede v Pezinku. Súťažný
volejbal a beachvolejbal som začala hrávať asi pred piatimi rokmi.
Do beachvolejbalu som sa zamilovala. V lete som takmer každý
víkend bola niekde na turnaji.
• Čo ste vyštudovala a čo robíte
teraz?
Vyštudovala som Fakultu telesnej výchovy a športu UK. Učím
na Katedre telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Moja
práca ma napĺňa, keďže sa v nej
venujem najmä športu a mladým
ľuďom.
• Aké sú Vaše športové ciele,
či sny?
Beachvolejbal hrám pre radosť.
Atmosféra na turnajoch je úžasná a spoznala som veľa skvelých
ľudí. Toto leto som po prvý krát
skúsila aj kvalifikačné turnaje
majstrovstiev Slovenska. Veľmi
som sa chcela zúčastniť aj finálového turnaja MSR, keďže sa
konal práve v Senci a organizoval
ho náš volejbalový klub. Nemala som však stálu spoluhráčku.
Vďaka dobrej kamarátke som sa
v deň turnaja zoznámila s Jan-

kou Šimanicovou. Spolu sme
mali dostatočný počet bodov na
účasť. Tak sme vytvorili novú
dvojicu. Zohrávali sme sa počas
jednotlivých zápasov, preto nás
7. miesto veľmi potešilo. Prišla
nás povzbudiť rodina a kamaráti,
za čo im patrí vďaka. Máme krásny športový zážitok. Moje športové sny žijem práve teraz , či už
v telocvični s našimi dievčatami
v tíme, alebo na piesku so spoluhráčkami. Mojím cieľom je stále
sa zlepšovať.
• Neláka Vás úloha trénerky?
Momentálne som veľmi vyťažená
vlastnými športovými aktivitami,
ale je možné, že po aktívnej činnosti sa budem venovať aj trénerstvu.
• Aké sú Vaše väzby so Sencom?
Moja rodná obec sú Jánovce.
Do Senca som začala chodievať
práve za športom. Ako 6-ročnú ma rodičia vozili na karate,
ako 12-ročná som hrávala volejbal, neskôr tenis. Počas štúdia
na gymnáziu v Pezinku som sa začala venovať aerobiku, ktorý som
následne študovala na vysokej
škole. V mojich cvičiteľských začiatkoch mi pomohla Katka Koczková, za čo som jej veľmi vďačná.
Senec som si obľúbila a snívala
som, že raz tu budem žiť. Na Slnečných jazerách som spoznala
svoju životnú lásku a spoločne
sme sa stali Senčanmi. VCs
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Európsky týždeň športu – úspech ZŠ Tajovského
Týždeň od 7. do 13. septembra 2015 bol
Európskou komisiou vyhlásený za Európsky týždeň športu na podporu športu
a zdravého životného štýlu. K tejto iniciatíve sa pripojil aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý vyhlásil Európsky
týždeň športu na školách BSK, spojeného s medziškolskou súťažou: „Zapoj sa a
vyhraj športové pomôcky pre svoju školu“. Prihlásené školy súťažili o poukážku
na nákup športových pomôcok v predajniach DECATHLON v hodnote 3000,
2000 a 1000 eur, podľa umiestnenia na
prvom až treťom mieste, zvlášť v kategórii základných a v kategórii stredných
škôl. Úlohou škôl bolo vymyslieť a zrealizovať vlastnú pohybovú aktivitu, trvajúcu
minimálne 20 minút, do ktorej sa zapojí
čo najväčší počet žiakov, pedagógov,
zamestnancov školy, rodičov aj priateľov
školy. Zo Senca sa do súťaže prihlásili
tri školy. Žiaci ZŠ A. M. Szencziho cvičili v školskej telocvični, ZŠ Tajovského
na ihrisku NTC a študenti Gymnázia
A. Bernoláka na ihrisku Slávie.
S projektom Európsky týždeň športu
- Zumbuje celá škola obsadila ZŠ Tajovského tretie miesto v kategórii základných škôl. Na umelom trávniku NTC
sa zišli žiaci, učitelia aj vychovávateľky.
Atraktívne prostredie a takmer 100%-nú
účasť využilo vedenie školy aj na krst
nového loga, ktorý navrhol žiak školy
Andrej Botek. Krstnými otcami loga boli

Dušan Badinský, viceprimátor mesta
Senec a riaditeľ ZŠ Tajovského Ladislav
Kása. Potom sa už ozvala hudba a vychovávateľka Milada Hricišinová spolu
so svojimi bývalými žiačkami roztancovali celú školu v rytme zumby. Dobre zorganizovaná pohybová aktivita vyniesla
škole výhru 1000 eur, ktorú si prevzali
v nedeľu 13. septembra v Bratislave počas
podujatia Bratislava, športujúce mesto
v Sade Janka Kráľa.
VCs
Mať šikovných
žiakov na škole
je túžbou každého riaditeľa. Na
ZŠ J. G. Tajovského je ich viac
ako dosť, hlavne
v oblasti športu. V minulom
roku sa však do
popredia dostal
mladý výtvarník, štvrták, Andrej Botek.
Zo začiatku výtvarne „vyzdobil“ školský
časopis Zvonček (patrí mu titulná strana),
zároveň bol spolu s rodičmi, spolužiakmi
spoluautorom knihy a tento rok škola oficiálne prijala návrh jeho loga, ktorý bol aj
súčasťou prezentácie na futbalovom ihrisku v Senci. Náš talent Andrej Botek bol,
je a dúfajme, že ešte aj bude výtvarným
prínosom ďalších päť rokov. Už teraz sa
tešíme.
MonŠkov
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