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Jablkové hodovanie
Koláče, mafiny, jablkový čaj
či cider a mnoho ďalších skvelých dobrôt pripravili šikovní
Senčania aj na tohtoročné
Jablkové hodovanie, ktoré je
už tradične na jeseň zárukou
dobrej nálady. Senec spolu
s ďalšími mestami Bratislavského samosprávneho kraja
oslávil domáce produkty z jabĺk, ktoré vždy kraľovali ovocnému jedálničku našej zemepisnej šírky.
Stánky s jablkovými dobrotami pripravili aj politické strany,
občianske združenia a mestské organizácie.
Moderátor a zabávač Richard
Vrablec zabavil deti i dospelých súťažmi počas celého
doobedia. Program na malom

pódiu pred kultúrnym domom
si pripravili tanečníci Ladies,
Základnej umeleckej školy
v Senci a Súkromnej základnej umeleckej školy Renáty
Madarászovej.
Deti využili aj možnosť pracovať s jabĺčkom rôznymi technikami v tvorivých dielňach,
ktoré viedla SZUŠ R. Madarászovej a OZ Šidielko.
Záverečnú country náladu zabezpečili už opäť Belasí, ktorí
na malé pódium prilákali tancovať najmä deti.
Všetci sa môžeme tešiť na ďalší ročník Jablkového hodovania, ktoré bude financované
aj z predaja jablkových dobrôt tohtoročného vydareného
ročníka.

Vedenie mesta organizuje

18. novembra 2015 (streda) o 18:00
v kinosále Kultúrneho domu v Senci

JESENNÝ OKRÚHLY STÔL
Vytvoríme priestor na diskusiu k aktuálnym témam
a ponúkneme zaujímavé informácie aj o kultúre,
školstve, o sezóne na Slnečných jazerách,
ale samozrejme aj o prioritách
a investičných zámeroch mesta.
Okrem hodiny otázok prítomných na pána primátora
je možné poslať aj písomný dotaz na adresu
gaspar.jozan@azet.sk.

Ing. Gašpar Józan
organizátor okrúhlych stolov
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Priority poslaneckých klubov v rozpočte na rok 2016
V súvislosti s blížiacim sa schvaľovaním rozpočtu mesta Senec na rok 2016 sme sa
opýtali jednotlivých poslaneckých klubov na ich priority. Všetkým sme položili rovnakú otázku:
V ktorých oblastiach v kompetencii mesta Senec by podľa vášho klubu bolo potrebné v rozpočte na rok 2016 navýšiť objem financií a prečo?

SOLAR
Hvezdáreň Senec
Prednáška
Dátum: 11.11.2015 o 18:00
Miesto: ZS A. Molnára Szenciho
Prednáša: Petr Horalek
Téma: Sedm perel astronomie
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Poslanecký klub SMK/MKP-Most/Híd
V uplynulých rokoch sme úspešne rozšírili kapacitu v MŠ a v ZŠ, v tomto trende
budeme pokračovať. Proces verejného
obstarávania zabrzdil rekonštrukciu domova sociálnych služieb, čo v roku 2016
chceme dokončiť. Zaslúžia si to naši starší spoluobčania odkázaní na tieto služby,
aj pracovníčky, ktoré sa celodennou starostlivosťou snažia spríjemniť seniorom
jeseň života.
Veľkú položku budú tvoriť kapitálové
výdavky na rozšírenie ČOV. K rozvoju
mesta patrí aj bezpečnosť dopravy, kvalitné cesty a križovatky. Preto vyvoláme
opätovné rokovanie so SSC na vybudovanie kruhovej križovatky pri pošte pre
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky pre občanov smerujúcich
do kostola, cintorína a pre deti a rodičov
navštevujúcich ZŠ maďarskú. Dokončíme
výkup pozemkov pri kruhovej križovatke
na Pezinskej, aby bratislavská župa mohla začať s rozširovaním križovatky. Zapojíme do systému LED osvetlenia okrajové
časti mesta.
Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta nie je
postačujúca. Preto v roku 2016 vyčleníme v rozpočte financie na projektovú
dokumentáciu na rozšírenie Polikliniky.
Na podporovanie zdravého životného
štýlu budeme pokračovať vo výstavbe
športovísk podľa finančných možností
mesta. S našou podporou môžu počítať
kultúrne, športové, spoločenské podujatia a neziskový sektor.
Poslanecký klub nezávislých poslancov
Klub nezávislých poslancov by veľmi rád
navýšil všetky kapitoly rozpočtu mesta
Senec, ale keďže existuje len jeden ba-

lík peňazí a ten nie je bez dna, rozhodli
sme sa najmä pre navýšenie finančných
prostriedkov v oblasti bezpečnosti a parkovania. Fungujúci kamerový systém,
ktorý by efektívnym spôsobom monitoroval centrum a vybrané rizikové lokality mesta, by mohol priniesť Senčanom
výrazné zvýšenie bezpečnosti osôb aj
majetku. Za prioritu považujeme tiež celkový systém parkovania. Neočakávame
pokles počtu áut v meste, práve naopak,
preto bude dôležité investovať do tvorby
nových parkovacích miest tak, aby najmä
v centre mesta mohli Senčania zaparkovať.
Poslanecký klub OZ Moje Mesto
Mesto dlhodobo generuje príjmy predajom, prevodom a prenájmom majetku. Prezentuje sa, že zvyšuje majetok,
v skutočnosti len zvyšuje jeho účtovnú
hodnotu vďaka investíciám, prevažne
z Eurofondov. Rozloha mestských pozemkov i počet nehnuteľností ale klesá,
často krát nevýhodnými predajmi a zámenami. Developerom sa dáva k dispozícii verejná zeleň na zastavanie parkoviskami a prístupovými cestami. Chronicky
chýba občianska vybavenosť, miesta
v školách i škôlkach, športoviská, parkovacie miesta, parky, výbehy pre psov,
miesta v zariadení sociálnych služieb, kapacity pre zdravotnú starostlivosť, zberný
dvor, cyklotrasy, zelené pásy okolo ciest.
Preto tieto chyby z minulosti treba napraviť a financie sústrediť do zanedbanej
občianskej vybavenosti. Priority klubu OZ
Moje Mesto na r.2016: odkúpiť časť Štiftu na reprezentačné priestory, investície
do havarijnej dažďovej kanalizácie, rozšírenie kapacít škôl a škôlok modulovým
systémom na územiach získaných od
developerov, vybudovanie multifunkčnej
športovej haly.

Vianočné trhy inak
Pripravované Vianočné trhy, ktoré prinesú vianočnú atmosféru do centra mesta,
sa uskutočnia od 7.12. do 20.12. Tento
rok budú krajšie a väčšie. Záujemcovia
o priestory s vianočnou tematikou a gastronómiou na Vianočných trhoch 2015 v
Senci sa môžu prihlásiť do 10.11. v TIK
na telefónnom čísle 0903646599 alebo
02/4592 8224. Počet stánkov je obmedzený.
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Odpočet volebného programu primátora mesta Senec
za prvý rok funkčného obdobia
Ing. Karol Kvál pred minuloročnými komunálnymi voľbami vydal bulletin, kde načrtol prioritné oblasti,
v ktorých chce dosiahnuť zlepšenie podmienok pre život v našom meste. Rok po znovuzvolení
sme sa spýtali primátora, ako sa mu darí plniť vytýčené ciele.
• Azda najhorúcejšou minuloročnou
témou bola nedostatočná kapacita seneckých materských a základných škôl.
Čo sa podarilo zmeniť v tejto oblasti?
Vyššiemu počtu detí sa samozrejme
tešíme, ale znamená to pre mesto každoročné investície do rekonštrukcie
a rozširovania kapacity škôlok a škôl.
Už minulý rok v septembri sme otvorili
novú materskú školu na Slnečných jazerách so štyrmi triedami pre cca 80 detí.
Podarilo sa nám získať takmer 500 000
eur z eurofondov, za ktoré sme zmodernizovali materskú školu na Košickej
ulici. V novej prístavbe a nadstavbe pribudlo 30 miest pre deti a v neposlednom rade aj šesť pracovných miest.
Pre ďalších 15 škôlkarov sme otvorili jednu triedu v Hurbanovej Vsi, v Elokovanom pracovisku MŠ Fándlyho 2 Senec.
Na ďalšie projekty sme získali príspevok aj od Ministerstva školstva vo výške
315 000 eur, ktoré doložíme približne
rovnakou sumou z mestského rozpočtu
a využijeme ich pri nadstavovaní materských škôl na Kollárovej a Kysuckej ulici.
V budúcom roku v nich otvoríme spolu
5 nových tried.
Ťažisko nášho úsilia sa v tomto roku
prenieslo na základné školy, ktoré už
tiež praskajú vo švíkoch. Na vynovenie
ZŠ J. G. Tajovského využilo mesto nenávratný finančný príspevok 577 400 eur
z eurofondov, z Operačného programu
Bratislavský kraj a práve finišujeme projekt
na ZŠ Mlynskej v hodnote 1 097 000
eur. Na pavilón „A“ budovy ZŠ Mlynskej
sme nadstavili nové poschodie, kde je
7 tried pre 200 detí, okrem toho je pristavená nová zborovňa, skladové priestory
kuchyne a zateplenie celého komplexu
budov.
• V akom štádiu je projekt rozšírenia seneckej čističky odpadových vôd?
Na aprílovom zastupiteľstve poslanci
odobrili, že Senec si vezme dlhodobý
splátkový úver na vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia čističky
odpadových vôd, pretože očakávame,
že v novom programovacom období
EU na obdobie 2014-2018 bude možné žiadať o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov na výstavbu
aj modernizáciu čističiek odpadových
vôd. Nevieme, kedy v rámci programovacieho obdobia bude vypísaná

táto konkrétna výzva, ale chceme byť
pripravení, aby sme vedeli okamžite zareagovať a hneď predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu čističky, spolu so žiadosťou o dotáciu.
Už prebehlo výberové konanie na dodanie projektovej dokumentácie, ktorá
bude vyhotovená za cca 99 000 eur.
V súčasnosti sa už pracuje na stavebnom a vykonávacom projekte čističky.
• Občania sa často pýtajú na pripravovanú výstavbu diaľničného výjazdu pri
Blatnom. Aké sú najnovšie informácie?
Výstavba sa oddialila, hoci sme mali písomný prísľub od Národnej diaľničnej
spoločnosti, že výstavbu diaľničného
výjazdu pri Blatnom začnú na jar tohto roku. Nedávno sme dostali nové písomné vyjadrenie od NDS, v ktorom sa
v súvislosti so začatím projektu hovorí
o budúcom roku. My vychádzame maximálne v ústrety NDS, pretože realizácia
tohto projektu by znížila hustotu cestnej premávky v našom meste až o 40%.
Ak by táto výstavba bola v kompetencii
mesta, verím tomu, že by sme už nový
výjazd mali.
• Čo sa urobilo v oblasti zveľaďovania
sídlisk a mestskej zelene?
Táto otázka súvisí aj s výstavbou výjazdu pri Blatnom, pretože na účet mesta má po začatí výstavby pribudnúť 350
000 eur ako kompenzácia za spoločenskú hodnotu zelene, ktorá musí ustúpiť
stavbe. Tieto prostriedky budú viazané
na zveľaďovanie mestskej zelene. Mestské oddelenie verejnej zelene, údržby a
čistenia mesta Senec sa venuje priebežne výsadbe stromov, kríkov a celkovej
údržbe mestskej zelene, ale popri tom
využívame všetky možnosti aj na získanie dotácií na tento účel. Na jar tohto roku v rámci Operačného programu
Bratislavský kraj bolo zrevitalizované
verejné priestranstvo pri ZŠ Tajovského
za 220 196 eur. Pribudli nové chodníky a
spevnené plochy s bezbariérovou úpravou, lavičky, odpadkové koše, stojany na
bicykle, obnovená bola zeleň a tiež doplnená výsadbou listnatých a ihličnatých
drevín a rôznych druhov okrasných kríkov. Pribudlo tam aj nové multifunkčné
ihrisko pre basketbal, volejbal či tenis,
deti sa môžu hrať na vynovenom detskom ihrisku s bohatým výberom hracích prvkov.

• Čistenie Slnečných jazier je stále aktuálna téma. Čo je nové v tejto oblasti?
Našťastie je kvalita vody Slnečných jazier výborná, ale občas sa objavuje tzv.
vodný kvet, ktorý vzniká rozkladom bioodpadu. Najviac lístia a iného rastlinného
odpadu zafúka vietor do severozápadnej
časti prvého jazera, preto v rámci spoločného projektu Piccard Senec a SCR
Senec bolo pri potápačskej klubovni Piccard vybudované lokálne čistiace zariadenie, sedimentačné jazierko. Takzvaný
skimmer zbiera z hladiny všetku nečistotu v jeho dosahu, ktorú čerpadlo pretláča
do filtračného umelého jazera. Je to pilotný projekt, ak sa osvedčí, tak by mohli
byť podobné zariadenia vybudované aj
v iných častiach Slnečných jazier.
Sledujeme však rôzne dotačné programy a keď sa vyskytne možnosť získať
finančné prostriedky na čistenie jazier,
určite sa zapojíme.
• Parkovísk stále nie je dosť. Budujú sa
nové?
V najexponovanejších mestských lokalitách sa už takmer nedá nájsť voľný
priestor na vytvorenie nových parkovísk.
Existujúce parkoviská priebežne rekonštruujeme a ak je to možné aj rozširujeme. Pri rozširovaní sa môže stať, že sa
dotkneme aj zelene, ktorú následne znovu vytvárame na inej vhodnej ploche. Napríklad takto budeme riešiť rekonštrukciu
a rozšírenie parkoviska oproti reštaurácii
Maratón, kde sa už realizuje rekonštrukcia. Na zásah do zelene budeme potrebovať stavebné povolenie.
• Nespomenuli sme ešte verejné solárne
nabíjacie stanice, ekologickú modernizáciu vozového parku mesta, prístavbu
polikliniky, obmedzenie herní v meste
Senec a ďalšie body.
Máme za sebou zatiaľ prvý rok po voľbách. Za jeden rok nikto nestihne zrealizovať úplne všetko, čo má pripravené
na 4 roky. Realizácia niektorých bodov
je tiež limitovaná možnosťami rozpočtu
a prioritami, o ktorých rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.
Rozpočet mesta má niečo spoločné
aj s rozpočtom rodiny. Každý v rodine má svoje priority, spoločne sa však
musíme dohodnúť, čo je najdôležitejšie
a na čo máme financie.
Rozprávali sa Martina Ostatníková
a Csaba Vysztavel.
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Dotazník o logu je na webe mesta
V súvislosti s pripravovaným projektom nového loga mesta
Senec je na webovej stránke www.senec.sk zverejnený dotazník, ktorý môžete vypĺňat do 10.11.2015. Mesto chce aj týmto
dotazníkom zapojiť vás, Senčanov, do procesu tvorby nového
loga. Chceme vedieť, čo máte na Senci radi, čo pre vás Senec
znamená a ako by ste si nové logo predstavovali.

Senec medzi najlepšie hospodáriacimi
Senec obsadil 20. miesto spomedzi 138 slovenských miest v
rebríčku efektivity hospodárenia. Inštitút INEKO spustil internetový portál v záujme oboznámiť občanov s hospodárením a
finančnou stabilitou obcí a vyšších územných celkov (VÚC).
Portál obsahuje úplnú databázu
obcí a VÚC v SR s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov,
ako napríklad celková výška
dlhu, dlhovej služby, záväzkov
aspoň 60 dní po splatnosti, či
bilancia bežného a kapitálového účtu. Návštevník portálu má
možnosť zobraziť si celkovo 15
indikátorov finančnej stability a
17 vstupných finančných uka-

zovateľov. Tieto údaje sa, podľa
ich dostupnosti, nachádzajú na
portáli za obdobie rokov 2006
až 2011 a je možné si ich prehľadne zobraziť v tabuľkovej či
grafickej podobe vrátane možnosti porovnávania viacerých
obcí a VÚC. Portál je súčasťou
projektu „Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC“, ktorý
finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť
občanov o finančnej stabilite
obcí (VÚC) a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie ich hospodárenia. Portál
je dostupný na adrese: http://
obce.ineko.sk/. Zdroj: INEKO

Prepravná služba v Senci
Ste handicapovaní alebo dôchodca? Nemáte sa ako dostať
k lekárovi? Zavolajte si sociálny taxík – prepravnú službu.
Pre koho je prepravná služba
určená?
Mesto Senec sa stará o občanov odkázaných na individuálnu prepravu, preto poskytuje
sociálnu službu – prepravnú
služba. Ak si nie ste istí, či vy
alebo váš blízky, ktorému by ste
chceli zabezpečiť používanie
tejto služby, spĺňate podmienky, stačí zavolať na Odbor sociálnych služieb mesta Senec:
• 02/20 205 122
• 0901 757 333
• 0904 282 245 alebo sa osobne prísť informovať na Odbore
sociálnych služieb mesta, Pribinova 15, Senec.
V prípade záujmu je potrebné
podať žiadosť o poskytovanie prepravnej služby, ktorú
môžete aj s vysvetlením dostať na Odbore sociálnych
služieb mesta Senec a 24
hodín vopred ohlásiť, že po-

trebujete službu využiť. Prepravná služba sa poskytuje
v pracovných dňoch, obvykle
v čase od 7:00 do 15:00.
Prečo je táto služba potrebná?
Občania odkázaní na individuálnu prepravu ju môžu využiť
na cestu k poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti - k lekárom na vyšetrenia, na cestu na úrady, ale napríklad aj
na nákupy alebo do divadla. Prepravná služba má slúžiť klientom s obmedzenou
schopnosťou pohybu tak,
aby im pomohla integrovať sa
do spoločnosti. Stojí menej ako
iný druh dopravy a jej pridanou
hodnotou je aj to, že vodičkou
je opatrovateľka, ktorá podľa
potreby odprevadí klienta až
domov a počká, kým si zamkne
dvere. Klient sa tak v bezpečí
dostane z domu tam, kam potrebuje a naspäť. Zdroj: MsÚ

Letná turistická sezóna sa tento rok vydarila. Aj pre horúce počasie.
Tohtoročná letná turistická sezóna sa
začala na Slnečných jazerách 14. júna.
Počasie nám prialo takmer počas celého
leta, zo 62 dní sme vstupné brány obsadzovali brigádnikmi na výber vstupného
37-krát, iba na časť dňa 6-krát a 19 dní
sa vstupné nevyberalo. V júni sa vyberalo
vstupné 2-krát a v septembri 1-krát.
Kvalita hygienického štandardu, vybavenie areálu, čistota verejných priestranstiev a kvalita vody bola hodnotená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
na veľmi dobrej úrovni.
Na severnej strane vedľa stanovej recepcie sme znova oplotili záchytné parkovisko mobilným plotom a na južnej strane
karavanový kemp hlavne kvôli bezpečnosti. Každý rok to má priaznivý ohlas
medzi turistami. Na južnej strane sme dokončili rekonštrukciu sociálnych zariadení a na severnej pri veľkom aj malom tobogane vedľa detského ihriska sme vynovili 4 vonkajšie sprchy a vymenili dlažbu.
V areáli sme osadili informačné tabule
o vzniku Slnečných jazier a ich faune
a flóre. Na východnej pláži a na južnej
strane pri vstupnej bránke pre peších
boli osadené 4 širokospektrálne digitálne kamery. V júli a auguste sa uskutočnili
na pieskovom ihrisku významné športové podujatia: Majstrovstvá Slovenska

v plážovom futbale mužov, Majstrovstvá
Slovenska v plážovom volejbale mužov
a žien a Európsky pohár v plážovej hádzanej.
Každý júlový a augustový víkend sa konali na pódiu malého amfiteátra hudobné
večery – moderná (v réžii Martina Valihoru) a dychová hudba (Senčanka, Šarfianka, Čatajanka). V dňoch 24. júla až
1. augusta sa konal prvý ročník Senecké-

ho vínneho festivalu a sezónu sme ukončili koncertom hudobnej skupiny Elán.
Tohtoročnú letnú sezónu môžeme hodnotiť z ekonomického hľadiska a návštevnosti
ako nadpriemernú, porovnateľnú s rokom
2013. Pri zvýšenej konkurencii rekreačných stredísk na Morave a na Slovensku
(nové kempy a aquaparky) môžeme považovať za veľký úspech, že sme v konkurencii obstáli. Ing. Róbert Podolský, riaditeľ
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Cena mesta pre Mikuláša Takácsa
a Ferdinanda Döme
Udeľovanie Ceny mesta je jedinečnou príležitosťou,
kedy mesto Senec vyjadruje uznanie a vďaku občanom, ktorí sa o to svojím umom, obetavosťou a spoločenskou angažovanosťou zaslúžili. 21. októbra sa
v Galérii Labyrint MsKS uskutočnilo tohoročné udeľovanie Cien mesta. Atmosféru podujatia umocnila
úvodná pieseň v podaní Zuzany Szabó „Z lásky pán
Boh dá Ti život“ v korepetícii Ilony Takácsovej. Rovnako aj báseň „Slnko“ v podaní pani Helenky Čajkovej
z tvorby Vladimíra Solovkina. Ceny odovzdal primátor
mesta Senec Karol Kvál a viceprimátor Dušan Badinský. Na slávnosti sa zúčastnila podpredsedníčka BSK
Gabriella Németh a poslanci MsZ.
Cenu mesta dostali:
• Mikuláš Takács za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť
v oblasti rozvoja zeleninárstva, za vynikajúcu reprezentáciu mesta Senec na domácich a zahraničných
zeleninárskych fórach, ako aj za ochranu prírody a životného prostredia v našom meste.
• Ferdinand Döme za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť na Základnej umeleckej škole v Senci
a zároveň za aktívnu občiansku angažovanosť v kultúrnom a spoločenskom živote nášho mesta.
Oceneným gratulujeme!

„Odpady môžu byť zdrojmi, len keby sme ich dokázali vytriediť.“
Časť jesenného upratovania máme
za sebou. Každý, kto išiel okolo kontajnerov, si mohol všimnúť, že medzi spoluobčanmi máme ešte stále dosť vysoké
percento tých, ktorí nepoznajú alebo
nechcú dodržiavať pravidlá. Tradične sa
v kontajneroch objavovali kartóny, elektronika, pneumatiky, sklo, konáre... teda
to, čo sme v minulom čísle písali, že tam
nepatrí. Na niektorých miestach dokonca prevažovali to, na čo sú tieto kontajnery určené. Po upozornení obhajovali
občania svoje konanie napr.: platením si
poplatku za odpady; že im kartón spred
rodinného domu neberú; že pri použití
kontajnera na triedený odpad im bolo
povedané „to je náš kontajner, my si zaň
platíme“.
Preto je potrebné objasniť si pár skutočností:
POPLATOK slúži na zabezpečenie systému nakladania s odpadmi, ktorý je
zavedený v meste. V Senci je z tohto
poplatku financovaná prevádzka zberného dvora, zber a odvoz separovaného
odpadu, jarné a jesenné zbery, zneškodnenie vyzbieraných nebezpečných odpadov a zber, odvoz a zneškodnenie
zvyšného zmesového odpadu.
Pre rodinné domy platí, že vytriedený
papier, plasty a kovy triedia občania do
samostatných vriec, ktoré sú odvážané
spred domov každú stredu. Vrecia do-

stávajú na výmenu. Pre bytové domy
platí, že na papier, kovy a plasty sú
v meste označené kontajnery.
Pre všetkých platí: sklo sa separuje do
označených kontajnerov; elektronika,
veľké sklá, veľké plasty, kovy, autobatérie, žiarivky, monočlánky, pneumatiky,
bioodpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom
dvore; nebezpečný odpad (farby, laky
riedidlá, pesticídy) sa počas jarného
a jesenného upratovania zbierajú na Kalinčiakovej 19.
Počas jarného a jesenného upratovania
je možné uložiť bioodpad vedľa veľkokapacitných kontajnerov a do nich uložiť objemný odpad (nábytok, podlahové krytiny, drobný stavebný odpad...)
To, čo nevieme vytriediť ide do nádob
na zmesový odpad a je vyvážané podľa
harmonogramu.
Zo zákona o odpadoch vyplýva občanom povinnosť zúčastňovať sa na tomto
systéme. Ak systém nevyhovuje, treba
to riešiť so zodpovedným pracovníkom
mesta (Odbor verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec - 0911 053 634)
- napr. umiestnenie chýbajúceho kontajnera na triedený odpad, frekvencia
vývozov.
Ak vám neodvezú vytriedený odpad,
treba to nahlásiť mestu. Mesto to bude
riešiť v spolupráci s firmou zabezpeču-

júcou jeho zber.
Kontajnery na separovaný odpad môžu
využívať všetci občania, bez ohľadu
na ich umiestnenie. Ak si kontajner platí
podnikateľ, mal by na to upozorniť označením kontajnera alebo ho zabezpečiť
pred používaním inými osobami.
Dôsledným separovaním
• môžeme znížiť výšku poplatku
za odpad, lebo najviac z neho pohltí
práve zneškodnenie nevytriedeného odpadu na skládke.
• šetríme zdroje surovín pre našich
potomkov. Čím viac suroviny vrátime
do výroby, tým menej potrebujeme ťažiť.
Podľa výpočtov organizácie Global Footprint Network ľudstvo tento rok už 13.
augusta spotrebovalo objem obnoviteľných zdrojov, ktoré naša planéta dokáže
za rok vytvoriť. Z toho vyplýva, že svojou nadmernou spotrebou nenávratne
ničíme planétu a je to na úkor ďalších
generácií.
• môžeme dokázať svoju civilizovanosť, kultúrnosť a ohľaduplnosť.
Za minulý rok sme v Senci dokázali vyseparovať a odovzdať na zhodnotenie
9% odpadov. Podľa analýz zmesového
odpadu na Slovensku, je možné vyseparovať a zhodnotiť takmer 90% odpadov.
Utópia? Na Slovensku máme obec, ktorá dokáže zhodnotiť 80% odpadov. MG
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Hodžov novinový článok – študenti GAB znovu úspešní
Študenti Gymnázia A. Bernoláka
boli znovu úspešní v celoslovenskej literárnej súťaži s medzinárodnou účasťou, ktorú vyhlasuje
Národné osvetové centrum, Ústav
politických vied SAV - HODŽOV
NOVINOVÝ ČLÁNOK 2015. Témou 8. ročníka súťaže bol novinový článok na tému: „Ako sa stalo,
že sme pretrvali?“ Do súťaže sa
zapojili študentky: Nina Bučeková, Rebeca Vašková z kvarty
a Karolína Chodáková z kvinty, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme
ocenených žiakov.
Mgr. Dagmar Lenártová, učiteľka
slovenského jazyka a literatúry GAB

Uvítanie prvákov na Tajovského
Streda 7.10.2015 patrila k významným dňom
pre prváčikov našej školy. Veľká telocvičňa sa v tento deň naplnila štebotaním „drobcov“ vo veku 6-7
rokov. Akciu mala na starosti Slávka Sarnovská,
ktorá privítala pani vychovávateľky prvých ročníkov i štvrtákov a zároveň prečítala sľub prvákov.
Prváci sa predviedli programom, ktorý obsahoval
spev, tanec, recitáciu. Štvrtáci sa odmenili tancom
so stuhou a zumbou. Záver uvítacieho popoludnia patril klaunovi, ktorý prvákov dostal do riadneho varu. Pri odchode z telocvične prváci prešli
bránou, ktorú vytvorili „štvrtácke víly“ a zároveň
im osladili deň aj sladkým cukríkom. Monskov

Piatkové jesenné hodovanie
Jeseň je príznačná dozrievaním jabĺk, hrušiek, hrozna
a tak sa deti prvých ročníkov
zúčastnili na jesennom hodovaní, kde si na spomínanom
ovocí aj pochutnali. Popoludnie
9.10.2015 si spestrili aj ukážkou zručnosti pri práci s papierom (pani vychovávateľka Miladka, Mirka...), pochutnali si aj
na pečených zemiakoch (Zuzka...), bryndzovej, cesnakovej
a tuniakovej nátierke (od pani
vychovávateliek Moniky, Majky
N., Karolínky), punči (Janette)
a dobrotách od rodičov.
Príjemné piatkové popoludnie
prešlo ako voda a deti spolu
s pani vychovávateľkami sa tešili na oddych počas víkendov.
Monskov

Na Jaskyňu Driny máme pekné spomienky

Nedeľa 11.10. patrila v ŠKD J. G. Tajovského deťom, ktoré navštívili jaskyňu Driny. Išlo o výhru z letného karnevalu. Ráno bolo sychravé a ľadový vietor neveštil nič dobré. Ale výborná nálada, vidina nedele, strávenej v horách i v jaskyni
Driny, potlačila negatívne pocity. A veru vyplatilo sa. Viac ako 35 detí a piati
dospelí budú mať na túto nedeľu (i na karneval) peknú spomienku. Monskov

Stretnutie s Osmijankom
V stredu 14. októbra 2015 sa žiaci 1. A a 1. E ZŠ
Tajovského vybrali do Mestskej knižnice v Senci
na stretnutie s Osmijankom. Túto obľúbenú postavu pre deti vymyslela spisovateľka Krista Bendová.
Herci svojim dramatizovaným rozprávaním
a pomocou veselých rekvizít doslova vtiahli deti
do štyroch príbehov. Aj s ich výdatnou detskou
pomocou im priblížili rozprávkový svet Osmijanka,
kedy si na chvíľu mohli vyskúšať rolu herca.
Deti si cvičili svoje jazýčky na jazykolamoch,
čo to sa dozvedeli o prísloviach a porekadlách
a poučili sa, že je dobré zostať samým sebou.
Za výborné výkony deti ocenili hercov a malých kamarátov búrlivým potleskom. Spokojnosť bolo badať na veselých tvárach detí. Nielen
že sa zabavili, ale sa z týchto príbehov aj poučili.
Mgr. J. Bujňáková
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Aj senecké rodiny pochodovali za život

V Tureckom dome sa 16. októbra
uskutočnil krst učebnice regionálnej výchovy: SENEC – od návršia
k horizontom.
Prof. Peter Fedor z Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave a Mgr. Gábor
Strešňák, vedúci Mestského múzea
v Senci, tvorili vedúci tandem autorského kolektívu učebnice, ktorá vyšla
v slovenskom a v maďarskom jazyku.
Krstným otcom prvého dielu, Príroda,
prezentujúci unikátne poznatky o prírodnom dedičstve seneckého regiónu, sa stal Doc. RNDr. Milan Trizna,
PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty
UK. Učebnica sa už používa od septembra na niektorých základných školách v meste a v spádových obciach.
Jej ambíciou je pomôcť vzbudiť lásku
v deťoch k svojmu regiónu. Zámerom
autorov bol, aby „školy v diele našli
neoceniteľnú pomoc pri prezentácii
moderných poznatkov o geologickom
vývoji, pôdnom pokryve, vegetácii
a živočíšstve či inšpiráciách pre ochranu životného prostredia“. Ing. Karol
Kvál, primátor mesta Senec odovzdal
pamätné listy členom autorského kolektívu. PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK ocenila iniciatívu
tvorby učebnice regionálnej výchovy
a prisľúbila podporu BSK pre tvorbu
ďalších diel.
VCs

20. septembra 2015 o 14:30 vyvrcholil
päťdňový sprievodný program druhého
Národného pochodu za život samotným
pochodom centrom hlavného mesta
našej republiky. Toho sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo od 70 000
do 85 000 účastníkov.
Dav, aký Bratislava podľa mnohých ešte
nezažila, tvorený účastníkmi zo všetkých
kútov Slovenska meral cestu ulicami Bratislavy v radostnej a pokojnej atmosfére
ohlasujúcej motto pochodu „Radosť zo
života“. Dokopy prešli ľudia všetkých generácií od najmenších v kočíkoch s rodinami po tých najskúsenejších seniorov
dovedna 2,4 km.

Senec odovzdáva moldavským mestám skúsenosti

Počet manifestujúcich ľudí zaskočil
i organizátorov, nakoľko sa k pochodu
nedostal celý zídený dav, kedy sa čelo
pochodu spojilo s jeho ešte stále postávajúcim záverom. Radostná atmosféra sa
tak niesla po celej dĺžke v neprerušenej
živej na husto tkanej reťazi ľudí oslavujúcich život. Bratislavský pochod bol však
výnimočný v mnohých ďalších ohľadoch.
Zapojilo sa doň takmer 1000 dobrovoľníkov, z nich 250 účinkujúcich, organizátori
postavili 5 pódií plných audio techniky,
pripravili viac ako 90 podujatí na 33 stanoviskách rozmiestnených po centre Bratislavy.
Zdroj: pochodzazivot.sk

Pri príležitosti 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra Vás
MO Matice slovenskej v Senci pozýva
na hudobno-dramatickú kompozíciu

VZLIETLI ORLI VYSOKO

v podaní hercov z Banskej Bystrice,
ktorá bude 22. novembra 2015
o 15:00 v MsKS, Labyrint.
Vstupné dobrovoľné.
Naše mesto sa minulý rok zapojilo
do projektu Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok, ktorý podporuje
moldavské samosprávy v približovaní
sa k štandardom EU. V rámci projektu
pod názvom „Budovanie kapacít miest
v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte“ sa
uskutočnila na začiatku roka návšteva
delegácie RRA Senec – Pezinok a Mesta Senec v hlavnom meste Moldavska
v Kišiňove. Pre moldavskú stranu pripra-

vila RRA Senec – Pezinok štvordňový
pobyt na Slovensku, ktorého prvou zastávkou bol 19. októbra Senec. Mestá
Centrálneho rozvojového regiónu Moldavska k nám vyslali 18 člennú výpravu, pozostávajúcu z ôsmich primátorov
a ďalších zástupcov 12-ich miest a zo zástupcov Ministerstva regionálneho rozvoja Moldavska. V sobášnej sieni MsÚ
sa delegácii venoval primátor Karol Kvál,
viceprimátor Dušan Badinský a projektová manažérka Angelika Matlohová. VCs

1. novembra 2015 sa uskutoční
v katolíckom kostole o 19:30

koncert duchovnej hudby

v podaní Mgr. art. Tomáša Šelca,
člena Opery SND, pedagóga ZUŠ
v Senci, koncertného majstra, ktorý
spieva po európskych operných
scénach a popredná osobnosť organového interpretačného umenia na
Slovensku PhDr. Marka Vrábela.
Vstupné dobrovoľné.
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Kancelár František Eszterházy dostal v Senci pamätnú tabuľu
Mestské múzeum v Senci s podporou Mestského kultúrneho strediska a Mesta Senec
zorganizovalo pri príležitosti 300. výročia
narodenia uhorského kancelára Františka
Eszterházyho (1715–1785) vedeckú konferenciu pod názvom „Šintavsko–čeklíska
vetva Eszterházyovcov a jej význam pre región“, ktorej sa zúčastnili poprední vedeckí
pracovníci z akadémií vied a iných inštitúcií
zo Slovenska, Maďarska a Ruska. Úvodné prednášky Dr. habil. Istvána Fazekasa,
PhD., docenta Univerzity Eötvösa Loránda
v Budapešti a Dr. habil. Oľgy Khavanovej,
zástupkyne riaditeľa Inštitútu slavistiky
Ruskej akadémie vied v Moskve sa navzájom dopĺňali. Pojednávali o kariérnych biografiách dvoch bratov Eszterházyovcov:
Františka, dlhoročného uhorského dvorného kancelára a Mikuláša, veľvyslanca
v Petrohrade. Na finančné pozadie získavania titulov a funkcií v službách dobového štátu poukázal genealóg a heraldik
Denis Pongrácz na príkladoch osobností
rodu Eszterházyovcov. Prvý blok prednášok uzatváral pohľad archivára a historika

PhDr. Michala Duchoňa, PhD. do fungovania
a života jedného zo zemepanských mestečiek tunajšieho esterházyovského panstva
– Bernolákova. Druhá časť konferencie
bola venovaná témam, ktoré vyzdvihli úlohu Eszterházyovcov v pretavení myšlienok
osvietenstva do dobového života v našom
regióne, aj v Senci, kde vznikali moderné
štátne inštitúcie. Historička Mgr. Ingrid
Kušniráková, PhD. z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave pojednávala o štátom riadenej starostlivosti
o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej
polovici 18. storočia, na príklade prvého

uhorského štátneho sirotinca založeného
a fungujúceho na majetkoch kancelára Františka Eszterházyho v Tomášikove
a neskôr v Senci. Jej kolegyňa PhDr. Eva
Kowalská, DrSc. priblížila fungovanie školy pri seneckom sirotinci, kde sa zavádzali
aj inovatívne pedagogické metódy. Spomedzi osobností, pôsobiacich v sirotinci
predstavil Štefana Frendela PhDr. Radoslav
Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského národného archívu. Mgr. Gábor Strešňák, vedúci Mestského múzea v Senci pokračoval
v tematike dobovej sociálnej starostlivosti
na príklade panských špitálov fungujúcich
v rámci Šintavsko – čeklískeho panstva
Eszterházyovcov v Tomášikove a v Senci.
Konferencia odkryla doteraz nepoznané
detaily našich dejín, tak regionálneho ako
aj celoštátneho významu. Tešila sa záujmu
nielen Senčanov, ale aj obecenstva z radov
odborníkov aj laikov zo širšieho okolia, ktorí
v jej závere spoločne odhalili v parku pred
budovou mestského úradu pamätnú tabuľu venovanú pamiatke kancelára Františka
Eszterházyho. Mestské múzeum v Senci

Nový oltár vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci
Arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal 18. júna nový oltár farského kostola
sv. Mikuláša v Senci. Tento kostol je vzácna sakrálna stavba, ktorej historické korene siahajú až do 14. storočia. Pre svoju
svojráznu umeleckú i historickú hodnotu
bol farský kostol v auguste roku 2013 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Hlavný oltár, umiestnený v polygóne presbytéria, slúžil dlhé roky v starej liturgii ako
miesto Kristovej veľkonočnej obety a zároveň plnil funkciu bohostánku. Bol a zostáva najposvätnejším miestom v chráme.
Po liturgickej reforme 2. vatikánskeho koncilu sa rozširoval koncept samostatných
„obetných stolov“, lepšie vyhovujúcich
obnovenej liturgii. Mnohé „obetné stoly“,
terminologicky správnejšie „oltáre“, sa dostali do našich sakrálnych priestorov ako
provizóriá, čakajúce na vyhovujúcejšie doriešenie. Pôvodný samostatný oltár nemal
historickú, umeleckú, ani estetickú hodnotu, bol vyrobený z drevotriesky s kovanou
mriežkou. Tento oltár nemal ani kamennú
menzu, ktorá je podstatnou symbolikou
oltára.
Ekonomická rada farnosti upustila od myšlienky vybudovania podpodlažného kúrenia a pevného oltára spojeného s dlažbou.
Rozhodla sa pre zaobstaranie nového prenosného oltára. Estetická hodnota drevorezbárskych prác MUDr. Jozefa Königa,
seneckého farníka, presvedčila predstaviteľov farnosti, že tento skromný samouk,

pre ktorého je práca s drevom koníčkom,
je schopný a hodný vytvoriť nový „altare
mobile“ (prenosný oltár) a aj novú ambónu pre farský kostol sv. Mikuláša v Senci.
Nový oltár bol navrhnutý ako organický
prechod z formy neorománskeho oltára
s bohostánkom a baldachýnom. Je typovým naviazaním najmä na riešenie menzy
tohto oltára, inšpirovaný pôvodnými prvkami, ktorými sú stĺpy a kazety. Stĺpy nového
oltára boli zoštíhlené a pätky poňaté „gotickejšie“, rovnako aj hlavice boli stvárnené
oveľa subtílnejšie a ľahšie. Rámy kaziet
nemajú „krížikový tvar“ a sú profilovanejšie. Oltár nebol poňatý ako divadelné rekvizitum v zmysle akcentácie len predného
pohľadu, ale ako celok, ktorý je zo všetkých strán umelecky prepracovaný. Preto
bol vytvorený veniec ôsmich stĺpov, ktoré
symbolizujú zmŕtvychvstalého Krista, nové
stvorenie, ktoré začína na „ôsmy deň“, deň
večnosti. Štyri stĺpy na prednej i štyri stĺpy
na zadnej časti môžu symbolizovať aj šty-

roch evanjelistov, ktorí „držia“ svedectvo
o Pánovej večeri a ktorých slová, ako Božie slová sa primiešavajú do obetného
úkonu a vytvárajú Eucharistiu. Medzi jednotlivými stĺpmi sa nachádza osem kaziet
po celom obvode základu oltára. Tri kazety vpredu môžu symbolizovať Najsvätejšiu Trojicu, zároveň trojka symbolizuje
aj tri božské cnosti: vieru, nádej a lásku,
cez ktoré máme účasť na Božej prirodzenosti, podobne ako cez Eucharistiu máme
tiež účasť na tej istej prirodzenosti.
Oltár nie je farebne upravovaný, nakoľko
sú použité druhy drevín s osobitne peknou
textúrou.
Oltár je vyrobený prevažne z masívu orecha, ktorý pochádza z rodičovského domu
autora, pätky stĺpov z orecha na Svätoplukovej ulici v Senci a drieky stĺpov sú
z hrušky zo Svätého Martina.
Drevo bolo nahriate na cca. 100°C a namorené epoxidom. Oltárna menza je platňa z jedného kusa prírodného kameňa,
mramoru talianskej proveniencie – Rosso
alicante. Tento kameň dodala a vybrúsila
firma KBT Piešťany, s.r.o. a ako jediná časť
oltára bola zakúpená z farských zdrojov.
Nový oltár je dielom skutočne estetickým a pravdivým, čo sa týka zhmotnenej
symboliky. Prispeje ku skrášleniu bohoslužobného priestoru a je skutočne dôstojným miestom Ježišovej jedinej a ustavičnej obete a centrom nášho farského
spoločenstva. Zdroj: www.farasenec.sk
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Víťazom medzinárodnej speváckej súťaže je opäť Simon Molnár!
V dňoch 16. – 18. 10. 2015 sa
v Prahe konal XIII. ročník Písňovej
soutěže Bohuslava Martinů, ktorej
sa zúčastnili traja žiaci ZUŠ Senec
z triedy pani učiteľky Evy Casanovej
– Helenka Zsilinszká, Dušan Varga
a Simon Molnár. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. art. Ilona Takácsová.
Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ,
študentov konzervatórií, súkromných umeleckých škôl a gymnázií
s hudobným zameraním - pod záštitou českého Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Žiak
seneckej ZUŠ Dušan Varga získal 2.
miesto v kategórii D. Simon Molnár
už vo vlaňajšom ročníku vo svojej
kategórii túto súťaž vyhral, a tak tento rok musel podľa pravidiel súťaže

súperiť vo vyššej kategórii ako mu
prináleží. Napriek silnej konkurencii
starších súťažiacich získal opäť prvé
miesto a Cenu Společnosti Jarmily
Novotné „pro nejmladšího oceněného účastníka XIII. ročníku Písňové
soutěže Bohuslava Martinů v kategorii I.C“. Simon je na základe týchto vynikajúcich výsledkov pozvaný
do Prahy, kde bude 12. novembra
2015 o 19:00 účinkovať na slávnostnom koncerte víťazov v koncertnej sále B. Martinů. Koncert bude
v priamom prenose vysielať Český
rozhlas. Z tohto krásneho úspechu
sa veľmi tešíme a ďakujeme žiakom aj pani učiteľke Eve Casanovej
za reprezentáciu ZUŠ Fándlyho, Mesta Senec a Slovenskej republiky. MM

Mesiac úcty k starším si pripomenuli v Klube dôchodcov a v Jednote dôchodcov
Klub dôchodcov mesta Senec

Jednota dôchodcov v Senci

V spoločenskej sále SOŠ na Kysuckej ulici sa zišli 7. októbra
členovia Klubu dôchodcov mesta Senec pri príležitosti Mesiaca
úcty k seniorom, ktorý každoročne poskytuje príležitosť na slávnostné stretnutie a príjemné posedenie. Tradičnými hosťami
týchto podujatí sú predstavitelia vedenia mesta. Primátor mesta
Senec Karol Kvál prišiel v sprievode viceprimátora Dušana Badinského a Jany Matulovej, vedúcej odboru sociálnych služieb
mesta. Helena Majorová, vedúca klubu, vo svojom príhovore

Členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Senci
si 21. októbra pripomenuli Mesiac úcty k starším v spoločenskej
sále Strednej odbornej školy. Ing. Vladimír Kopecký, predseda
miestnej organizácie, pozdravil prítomných a uviedol Mládežnícky ľudový orchester Igrici, ktorý je tradičným hosťom posedení Jednoty dôchodcov a aj teraz navodil príjemnú atmosféru
v sále. Uctiť si seniorov prišli primátor mesta Senec Ing. Karol
Kvál a viceprimátor Dušan Badinský. Po príhovoroch Ing. Vladimíra Kopeckého a Ing. Karola Kvála sa k nim pridala Zuzana Lukáčová zastupujúca Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov
a spolu pristúpili k odmeňovaniu členov Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Senci. Anna Lieskovská, Mária Kožuchová a Ján Lošonský dostali vyznamenanie a poďakovanie za ich
významný prínos v organizačnom zabezpečení života miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov. Potom už nasledovala spoločenská časť stretnutia, večera a zábava pri živej hudbe.

prezentovala čulý klubový život, pričom vyzdvihla veľký úspech
športovo aktívnych členov, získanie putovného pohára predsedu BSK na piatom ročníku Župnej olympiády seniorov. Primátor
ocenil aktívnu účasť seniorov na spoločenskom živote nášho
mesta. Zdôraznil, že mesto podporuje vytvorenie podmienok
pre plnohodnotný a dôstojný život pre občanov vo vyššom
veku. V kultúrnom programe najprv vystúpil spevokol žien pod
vedením Borišky Molnárovej, po nich vystúpil pánsky spevokol
pod taktovkou Štefana Rumana. Vystúpenia spestrili aj recitácie
členov spevokolov. Prítomní si potom uctili pamiatku zosnulých
členov. Na rad sa dostali aj jubilujúci, pre ktorých boli pripravené darčekové balíčky. Po slávnostnej večeri už ostávalo len
si príjemne posedieť aj si zatancovať.
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MsKS Senec vyberá KULTÚRNE POUKAZY na všetky kultúrne akcie a kino do 11.11.2015.

KINO - KINOHITY

detský muzikál

FREE BOYS

súkr. ZUŠ R. Madarászovej

11.11. streda o 18:00

Kto čo vie?

Zábavné stretnutie doprevádzané hrou na netradičnom
hudobnom nástroji

14.11. sobota o 12:00

BRAŇO JOBUS

súťaž v hľadaní talentov
Szombat, 11.14. 12.00 Ki mit tud?
tehetségkutató verseny

SPECTRE

5.11. štvrtok o 18:00,
6.11. piatok o 17:30 a o 20:00,
7.11. sobota o 18:00,
8.11. nedeľa o 18:00

na stretnutí so žiakmi 3. ročníka ZŠ
v Senci. Prezentácia je spojená
s predajom knihy.

Kto čo vie?

galaprogram súťaže

15.11. nedeľa 14:00

Vasárnap, 11.15. 14.00 Ki mit tud?
győzteseinek műsora

Autor detských kníh,
napr. o muflónovi Ancijášovi.
16.11. pondelok o 10:00
a o 11:00
Pre 1. stupeň ZŠ.
Beseda so spisovateľom

JOZEF BANÁŠ

Jeho najnovšia kniha DEMENTI
25.11. streda o 18:00
séria prednášok
NENECHAJTE MOZOG
ZLENIVIEŤ
Tréning pamäti a koncentrácie
pre seniorov

OTCOVIA A DCÉRY

LABYRINT

15.11. nedeľa o 18:00

KINOSÁLA

divadelné predstavenie

ACH, JÚLIA!
OCH, RÓMEO!

NA VINE JE SHAKESPEARE?
21.11. sobota o 19:00

KNIŽNICA
divadelná nedeľa
VÍLA A ŠKRIATOK
divadlo Tamariky
1.11. nedeľa o 15:30
XLVI. Dni Alberta Molnára Szencziho
TRI A... - vystúpenie tanečného súboru

SZŐTTES

4.11. streda o 19:00

XLVI. Molnár Albert Napok. 4. szerda
19.00 „Három a...“ a SZŐTTES Kamara
Néptánccsoport fellépése

prezentácia
a autogramiáda
najnovšej knihy
Marty ŠURINOVEJ

ZÁHADA
ČAROVNÉHO
VAJÍČKA

11.11. streda o 11:00

Beseda so spisovateľkou Martou ŠURINOVOU, ilustrátorkou Alenou WAGNEROVOU a vydavateľkou Trio Publishing
Magdalénou FAZEKAŠOVOU

výstava ilustrácií pre deti
Aleny Wagnerovej

STRAPOŠKOVE FARBIČKY
otvorenie výstavy
4.11. streda o 14:00

Výstava trvá od 4.11. do 27.11. 2015
Na otvorení výstavy porozprávame
o ilustračnej tvorbe, o tom aké je
to byť výtvarníkom, prečo a ako
vznikajú putovné výstavy, kto je to
ilustrátor. Výstava je otvorená pre
školy a školské kluby aj pre verejnosť. Počas trvania výstavy budú
prebiehať výtvarné dielne s ilustrátorkou v spolupráci s OZ Tvorivosť
bez hraníc.
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MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
MANDALY
OZ Šidielko

7.11. sobota 9:30
Dielničky so Šidielkom
pre malých aj veľkých.

výstava

MOJIM NÁRODOM
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NENECHAJTE MOZOG ZLENIVIEŤ
Tréning pamäti a koncentrácie
pre seniorov
KURZY V LABYRINTE

vernisáž spojená s prednáškou

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.

PRIPRAVUJEME

Beseda so známym a úspešným
spisovateľom ĽUBOŠOM
JURÍKOM jeho najnovšej knihe
Alexander Dubček / Rok dlhší ako
storočie
2.12. streda o 18:00
divadelná nedeľa

SMEJKO
A TANCULIENKA
O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI
21.11. sobota 16:00

divadlo Maska
6.12. nedeľa o 15:30

Bábkové divadlo BUM BÁC

Scenár, hudba, texty piesní: Marián
Gregorička, kostýmy: Viktória Gavaldová, technická spolupráca: Martin
Szekely, Tóno Mihál, Vini Corporation

VIANOČNÉ TANGO
V spolupráci
s Konvergenciami

25.11. streda 19:00
Koncert s názvom Vianočné tango
uvedie skladby J.S. Bacha, Ludwiga van Beethovena, tangá Astora
Piazzolu či vianočné koledy v spracovaní A. Albrechta. Na koncerte
hrajú špičkoví interpreti Jozef
Lupták (violončelo), Boris Lenko
(akordeón), Marian Svetlík (husle),
Martin Ruman (viola) a Milan Paľa
(husle).

7.12. pondelok
Námestie pred budovou MsKS
16:30 - príde k nám Mikuláš
17:30 - rozsvietenie
Vianočného stromčeka
VIANOČNÝ SLÁVNOSTNÝ
PROGRAM v organizácii
MO CSEMADOK Senec
13.12. nedeľa o 15:00
Vasárnap, 13-án 15 00 – kor
Karácsonyvárás – szenci magyar
óvodások és iskolások műsora
a CSEMADOK Városi Szervezete
rendezésében.
Predvianočné posedenia s deťmi
zo ŠK a MŠ

V minulom čísle mestských novín
Senčan sme kurzy, ktoré pravidelne
prebiehajú v Labyrinte predstavili stručne
a takpovediac globálne. No keďže každý
z nich si zaslúži svoj priestor,
v nasledujúcich riadkoch a vydaniach
sa budete s našimi kurzami stretávať
jednotlivo. Začíname kurzami, ktoré sa
udomácnili v MsKS Senec Labyrint už
naozaj dávno a bez kubánskej Salsy,
Zumby či Reggaetonu by ani Labyrintom
nebol. Kubánske sú najmä preto, že ich
učia rodení Kubánci - Emeterio Rigondo
Rodriguez a Niurka Pita Alvelo.
Obidvaja sa tancu venujú odmalička.
Je ich vášňou a celoživotným poslaním.
Emeterio vyučuje predovšetkým salsu,
zádumčivú bachatu a zumbu. Niurka je
špecialistkou na reggaeton, salsu a salsu
ladies style. Ich hodiny sú jedinečným
zážitkom, nabijú Vás energiou,
rozpumpujú krv v žilách a možno
si uvedomíte, že práve toto Vám
v živote chýbalo – živelnosť, ľahkosť či
spontánnosť. Niečo viac o Emeteriovi sa
dozviete na www.afrolatino.sk.
O reggaetone na
msks-senec.sk/salsa-ladies-style/.
MsKS - Mestská knižnica prijme
do trvalého pracovného pomeru
knihovníka. Podmienky maďarský jazyk
slovom i písmom, USO s maturitou
/knihovníctvo/. Termín nástupu –
1.12.2015, Kontakt: Email: kniznica.
msks@e-net.sk, t. č. 0245923507
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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Novinka: Prvá korektívna, lekárska
kozmetika v Senci pod lekárskym
dohľadom MUDr. Gánoczyová,
MUDr. Szikhartová, objednávky na
konzultáciu na t.č. 948208595
• Ktorá metóda je momentálne najpopulárnejšia v oblasti omladenia tváre?
V súčasnej dobe je veľmi populárna modelácia tváre kyselinou hyalurónovou
v kombinácii s niťovým liftingom. Týmto spôsobom omladenia sme schopní
omladiť pleť i o niekoľko rokov. Stárnutím
stráca pokožka nielen svoju pružnosť,
čo sa prejavuje povädnutými kontúrami
tváre, v prvom rade tzv. „sylíkové vačky“,
ktoré narúšajú kontúru spodnej čeľuste,
ale tiež stratou objemu, hlavne v okolí lícnych kostí.
• Ako pôsobia liftingové nite?
Ide o najintenzívnejšie liftingové nite,
ktoré sú oproti ostatným tzv. hladkým
v kanyle. Tá sa zavedie do podkožia a niť,

ktorá má zúbky, sa vyberie a zatiahne
do požadovaného liftingového efektu.
Veľmi často sa kombinujú s niťami hladkými, ktoré okrem liftingového efektu
ešte podporia hydratáciu a vypnutie.
• V ktorých oblastiach je možné nite
použiť?
Aplikáciu vstrebateľných Princess nití je
možno použiť do oblasti sánok, oblasť
líc, na zdvihnutie obočia, vyrovnanie
podbradku, vyhladenie vrások okolo očí
a pod. Táto metóda sa odporúča klientkám, ktoré očakávajú dlhodobý výsledok bez nutnosti chirurgického zásahu.
Najviditeľnejšie sú výsledky v aplikácii
na vyrovnanie uhlu čeľuste a tzv. malárny lifting-lifting strednej časti tváre.
Aplikácia vstrebateľných nití patrí medzi
účinné, nebolestivé, rýchle liftingové
ošetrenia bez nutnosti dlhej rekonvalescencie v porovnaní s chirurgickým zákrokom.
• Ako funguje aplikácia kyseliny hya-

lurónovej?
Kyselina hyalurónová sa aplikuje v malom množstve drobnou ihlou do potrebnej vrstvy kože. Aplikácia môže byť málinko bolestivá, hlavne okolo pier. Efekt
po aplikácii nastáva takmer okamžite.
Aplikáciou sa vyplní medzibunkový
priestor v dermis a tým sa vyhladí vráska. Podľa charakteru vrásky je nutné používať preparáty s rôznou viskozitou.
Po aplikácii implantátu dochádza
i k vlastnému naštartovaniu tvorby spojivového tkaniva.
• Kde sa používa?
Korekcia vrások
- jemné vrásky – napr. okolo očí
- klasické vrásky - tvár - lícne kosti, okolie
úst, brada…
- kožné „faldy“ – nosoústna ryha
- zväčšenie objemu pier a vylepšenie
kontúry pier
- mezoterapia pokožky v oblasti krku, dekoltu, chrbátu rúk
Inzercia 6/11/2015

KRISTÍNA JEŽOVIČOVÁ
V Senci vyrastajú nadaní ľudia, ktorí sa vedia svojím talentom aj presadiť. Kreativita Kristíny Ježovičovej sa prejavila v literárnej tvorbe. Debutovala v roku 2014 historickou romancou „Uväznená v čase“ a onedlho jej vyjde už štvrtá kniha.
Ako sa Vám darilo v škole?
Nebola som zázračné dieťa, ale na základnej škole som raz vyhrala prvé miesto
okresného kola v chemickej olympiáde
a postúpila som do krajského kola. Pani
učiteľka Matúšová bola na mňa hrdá a
pozvala mňa i ostatných na fantastický
zmrzlinový pohár. Po ukončení gymnázia
ma prijali bez prijímačiek na Prírodovedeckú fakultu UK. Vyberala som si medzi
chémiou a environmentalistikou. Zvolila
som si druhú možnosť a zistila som, že
jediný predmet, ktorý ma na environmentalistike bavil, bola chémia. Ďalší rok som
išla na istotu - na jednoodborové štúdium
nemeckého jazyka na Pedagogickej fakulte UK. V súčasnosti pracujem pre počítačovú spoločnosť v Bratislave.
Kedy ste začali s písaním?
Len asi pred troma rokmi. Počas štúdií
som pracovala vo firme s rakúskym zastúpením, ale namiesto profesionálnej
kariéry som sa rozhodla založiť si rodinu
s vtedajším priateľom, teraz už manželom. Na materskej som sa ponorila do literatúry až tak, že som si chcela vyskúšať
jednu knihu i napísať. Bolo fascinujúce
sledovať, ako ma táto činnosť doslova posadla a postupne čoraz väčšmi napĺňala
kúty mojej bytosti. Zo začiatku som prežívala úžasnú eufóriu. Neskôr však som
zistila, že to, čo robím je síce zanietené
a nápadité, avšak nie celkom dokonalé.
Našla som mne podobných zanietencov,
radili sme sa a vzájomne sa opravovali.

Ľahko získavate dôveru vydavateľov?
Hľadanie vydavateľa je namáhavejšie
ako samotné tvorenie. Debutovala som
s knihou „Uväznená v čase“, v ktorej ide
o spojenie štipky sci-fi a ľúbostnej historickej romance. Vyšla v malom náklade
v začínajúcom vydavateľstve Kicom v roku
2014. Druhý rukopis o zámene dvoch identicky vyzerajúcich žien „Podvodníčka“ sa
mi podarilo vydať v tom istom roku už
v niekoľko tisícovom náklade cez vydavateľstvo Marenčin. Tento rok vychádza
i v českej verzii. V mojej tretej knihe ide
o psychologickú kresbu, ktorej písanie
ma veľmi zasiahlo a istým spôsobom
vyviedlo z rovnováhy. „Soňa“ je príbehom ženy - nadanej klaviristky, ktorá to
v živote nemá ľahké. Zaujímavosťou je,
že v tomto diele vystupuje aj hlavná postava románu „Skrátka mi preplo“ od mojej priateľky Márii Blšákovej. Moja Soňa
a jej Ema sa prvýkrát stretnú v čakárni
u psychiatra.
Čo nové pripravujete?
Koncom septembra vychádza moja najnovšia kniha „Červená jej pristane“. Je
spoločenským románom s jemnými prvkami hororu a krimi. Bude o vonkajšej
škaredosti a z toho vyplývajúcej šikany,
ktorá zanecháva jazvy na duši a má fatálne následky v ďalšom živote. Tmavšia
farba pleti môže ovplyvniť celý život inteligentnej mladej ženy, majú však krásky
jednoduchší život? I o tom bude moja
novinka.

Čomu sa venujete mimo literárnej tvorby?
Rada čítam historické knihy o Anglicku
a Škótsku. Na jar plánujem poznávací
výlet do Škótska. Chcem skúmať tamojšiu prírodu a históriu, ktorá ma fascinuje.
Nepochybujem o tom, že práve na tomto
výlete zozbieram nápady pre ďalší námet. Mojím snom je stretnúť sa s britskou
skupinou Hurts, ktorej hudba ma, okrem
iného, inšpirovala k napísaniu Soni. VCs

Inzercia 1/11/2015

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 12.11.2015. o 17.
hodine v MsKS Senec, Nám. 1. mája 2, 903 01 Senec.
Teší sa na Vás terapeutický tím Lepšia cesta, n.o.

Nová základná škola v Senci

Inzercia
v Mestských novinách Senčan

Inzercia 2/11/2015

Milí rodičia,

Uzávierka: 20. novembra 2015
• v schránkach v prvý deň mesiaca
Cena plošnej inzercie: 1,25 eura/cm2
• 1/1 strana - 398 eur
• 1/2 strany - 215 eur
• 1/3 strany - 148 eur
• 1/4 strany - 122 eur
• 1/6 strany - 85 eur
Zľavy: pri opakovaní 3 - až 5 -krát 8%, 6 - až
9 - krát 12%, 10 - až 12 - krát 15%
Cena riadkovej inzercie: 40 centov slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov slovo

hľadáte pre svoje dieťa DOBRÚ školu rodinného typu?
Máme pre vás školu, ktorej poslaním je poskytnúť deťom bezpečný,
tvorivý a podnetný priestor na ich osobnostný a sociálny rozvoj.
Cieľom našej školy je deti nielen učiť, ale najmä podporovať,
motivovať, rešpektovať, zaujímať sa o ne a cítiť s nimi.
Ponúkame:


maximálny počet žiakov v triede 18,



anglický jazyk denne od 1. ročníka,



individuálny prístup,



plávanie, dramatická výchova, matematika s prvkami Hejného... a ešte oveľa viac.

Novootvorená kancelária v SENCI prijme:
• OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU/PREDAJCU
úverov, poistenia a sporenia.
• MANAGERA, kariérny rast, benefity
a vysoký zárobok.
- vhodné aj popri práci.
Zivotopisy posielat:
prazenkaivan@gmail.com
Inzercia 3/11/2015

www.senec.sk

Súkromná základná škola S.E.N.E.C. bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR zaradená do siete škôl
a školských zariadení a otvorí svoje brány 1. septembra 2016.
Prijímame žiakov do všetkých ročníkov!
Viac informácií o našej škole sa dozviete na
www.skolasenec.sk, mailom na info@skolasenec.sk alebo telefonicky na č. 0948 656 020.
Tešia sa na vás zriaďovateľky Iveta Barková a Jana Augustovičová

Seriózne Efektívne Nápadito Empaticky Cieľavedome
Inzercia 4/11/2015

Inzercia 5/11/2015

14

SENČAN november 2015

SPEKTRUM

Képes riport a XLVI. Szenczi Molnár Albert Napok szenci eseményeiről
Obrazová reportáž z XLVI. Dní Alberta Molnára Szencziho
Hagyományosan kulturális eseménysorozattal emlékezünk meg városunk nagy szülöttjéről, Szenczi Molnár
Albertről, a református lelkészről, nyelvtudósról, filozófusról és műfordítóról, aki a 16. és a 17. század fordulóján vált ismertté, mint szótárszerkesztő, egyházi költő, zsoltár- és bibliafordító és könyvkiadó.
Tradične reťazcom kultúrnych podujatí si pripomíname slávneho rodáka Senca, protestantského kňaza, jazykovedca, filozofa a prekladateľa Alberta Molnára Szencziho, ktorý sa na prelome 16. a 17. storočia preslávil
svojou náboženskou lyrikou, prekladmi žalmov, jazykovednými prácami
a aj ako vydavateľ náboženskej literatúry a Biblie.

Tanulmányi kirándulás
a Vajdaságba

Poznávací zájazd do
Vojvodiny

A Csemadok Szenci Területi Választmányának szervezésében az érdeklődők
szeptember 25 - től 27- ig a szerbiai Vajdaságban gyűjtöttek élményeket. A járás
minden alapszervezetéből verbuválódott
csapat rengeteg történelmi nevezetességet tekintett meg Zentán, Újvidéken,
Péterváradon, Zomboron, Palicson és
Szabadkán.

V réžii Seneckého oblastného výboru Csemadoku sa záujemcovia zúčastnili poznávacieho výletu do srbskej Vojvodiny v
dňoch od 25. do 27. septembra. Účastníci
sa verbovali zo všetkých základných organizácií nášho okresu. Pochodili veľa pamätihodností v Sente, Novom Sade, Petrovaradine, Sombori, Paliči a Subotici.
Foto: Rezső Duray

Az ünnepségsorozat megnyitója

Otvorenie cyklu podujatí

A Szenczi Molnár Albert szobornál október 2-án koszorúzási ünnepséggel kezdődött meg a Szenczi Molnár Albert Napok
ünnepségsorozata, amely november 7-ig
tart. Az ünnepi beszédet Somogyi Alfréd,
a Pozsonyi Református Egyházmegye
esperese mondta. Városunkat Karol Kvál
polgármester és Jarmila Répássyová hivatalvezető asszony képviselte, jelen volt
Pozsony megye alelnöke Németh Gabriella, Magyarország külképviseletének követségi titkára Kiss Balázs, városi képviselők,
az iskolák képviselői, valamint a szenci és
Szenc környéki társadalmi és kulturális élet
jeles képviselői. A koszorúzást követően a
VMK Labirintus Galériájában Szeibert András tartott előadást A Szent Korona üzenete címmel, majd Nógrádiné Kiss Magdolna „…mert a vizek szintin lelkemig érnek”
festménykiállításának és Szelényi János
a SACRA KORONA című fotókiállításának
megnyitójával folytatódott az esti program.

Kladením vencov k pomníku Alberta Molnára Szencziho sa začali 2. októbra podujatia Dní Alberta Molnára Szencziho,
ktoré potrvajú do 7. novembra. Slávnostný
prejav predniesol Alfréd Somogyi, senior
Bratislavského seniorátu Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku. Prítomní
boli primátor Karol Kvál a prednostka MsÚ
Jarmila Rápássyová, podpredsedníčka
BSK Gabriella Németh, Balázs Kiss - tajomník veľvyslanectva Maďarska, poslanci
MsZ, predstavitelia škôl, významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života
nášho mesta a okolitých obcí. Po kladení
vencov nasledoval v Galérii Labyrint MsKS
prednáška Andrása Szeiberta pod názvom
Odkaz svätoštefanskej koruny. Program
dňa dovŕšila vernisáž výstavy maliarky
Magdolny Nógrádyné Kiss pod názvom „...
lebo voda mi vystúpila až po krk“ a výstavy
fotografa Jánosa Szelényiho pod názvom
Sacra Corona.
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Spomienka na aradských mučeníkov v Boldogu

Boldogfán október 4-én a Hősök szobránál emlékeztek az aradi vértanúkra, majd
a Kicsi Hang verséneklő együttes Lantos Borbély Katalin, Menyhárt József és
Bertók István közreműködésével „Amit
a szívedbe rejtesz…“ címmel előadott
koncertjét élvezhették a templomban az
ünneplők.

V Boldogu pri pomníku hrdinov sa spomínalo 4. októbra na aradských martýrov.
Účastníci spomienky sa potom v kostole
mohli tešiť z koncertu pod názvom „Čo
vo svojom srdci máš...”v podaní skupiny
Kicsi Hang: Katalin Lantos Borbély, József Menyhárt a spoluúčinkujúceho Istvána Bertóka.

Boldogfai megemlékezés
aradi vértanúkról

Hegysúri kerekasztal

Okrúhly stôl v Hrubom Šúri

A hegysúri kultúrházban október 18 - án
a „Szenci járás magyar kisiskoláinak
helyzete” volt a kerekasztal-beszélgetés témája, amelyen Pék László, Szanyi
Mária, Matus Mónika, Pomichal Mária,
Metzner Zoltán és Gujber László, valamint a beszélgetés moderátora Gaucsík
István vett részt. A résztvevők a kisiskolák megtartásának lehetőségeit, alapvető feltételeit vitatták meg.

„Situácia málotriednych škôl v seneckom
okrese“ bola 18. októbra témou okrúhleho stola v kultúrnom dome v Hrubom Šúri.
Okolo stola si sadli László Pék, Mária Szanyi, Mónika Matus, Mária Pomichal, Zoltán
Metzner, László Gujber a moderátor István
Gaucsík. Prednášajúci a účastníci diskusie
prebrali možnosti a podmienky zachovania
málotriednych škôl.
Foto: Tünde Neszméry

Ünnepi megemlékezés a Közös
Igazgatású MTNyelvű Iskolában

Slávnostný program v Spojenej
škole s VJM

Az iskola diákjai október 19 – én zenés-verses összeállítással emlékeztek
meg Szenczi Molnár Albertről, majd Derzsi György színművész ünnepi műsorát
nézték meg. A megemlékezés a Szenci
Molnár Albertet ábrázoló dombormű megkoszorúzásával zárult.

Študenti školy si 19. októbra pripomenuli
Alberta Molnára Szencziho hudobno-literárnym pásmom, potom si pozreli slávnostný program divadelného umelca Györgya
Derzsiho. Kladenie vencov k reliéfu Alberta
Molnára Szencziho uzavrelo spomienkovú
slávnosť.
Foto: Tünde Neszméry

S VALAHÁRA, VÉGRE
MERT, AKIT AZ ÉLET ITT MAGYARNAK NEMZETT,
ANNAK TUDNIA KELL: MI AZ, MI NEM VESZHET!
MERT, AKI ITT ÉRZI, HOGY HOVA TARTOZZON,
A SZENT KÜLDETÉSTŐL SOHA NE TÁVOZZON,
MERT KINEK ÉL LELKE, S SZÍVE AZÉRT DOBBAN,
HOGY MINDEN TESTVÉRE HADD ÉLJEN MÁR
JOBBAN!
MERT, AKI NEM MONDJA – NEKEM ÚGYIS MINDEGY...
AKINEK IMÁJA AZ ÁLDOTT HISZEKEGY!
AKINEK A LEKLÉT A FERŐ NEM ÉRI,
MEGMARAD EMBERNEK, NEM OLY BOLYGÓ, ÉJI,
MERT, AKIT ANYJA OKTATOTT ÉS NEVELT,
SOHA AZT NEM MONDJA – KÜLDETÉSEM LETELT!
MERT, AKINEK SZAVA IGAZ ÜGYÉRT SZÓL MA
AZ BÜSZKÉN CSELEKSZI – MA, MI AZ Ő DOLGA!
MERT, AKIT ÖSSZEKÖT FRIGYE MINDEN JÓNAK,
TÖBB NYELVNEK TUDÓJA – „ŐRZŐJE ŐSSZÓNAK“!
MERT EZ A KÜLDETÉS! TUDJA MIND MÁR VÉGRE,
HŐN SZERETNI EGYMÁST, ÍGY JUTUNK EGYSÉGRE!
NINCS MÁS LEHETŐSÉG, INGOVÁNY TÖBBI ÚT,
CSALFA, DÉLIBÁBOS, ÚGY SZÜLI A SOK BÚT,
MERT, AKIT A JÓ SORS ÉLNI HAGY A FÖLDÖN
ANNAK KÖVETNI KELL: KÜLDETÉSÉT ÖRÖKKÖN!
S VALAHÁRA, VÉGRE, MEGMARADNI ANNAK:
SOK EMBERT SZERETVE – EMBERNEK, MAGYARNAK!
Mgr. Katona Roland

Az aradiakra emlékezetünk
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13
honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf
Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt,
amelyről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik
meg. Szencen 2015 október 6-án a Török házban gyűltünk össze, hogy
Szakály Sándor történésszel a budapesti Veritas Történetkutató Intézet főigazgatójával együtt emlékezzünk a szabadságharc mártírjaira. Az előadó
a korabeli politikai folyamatok elemzése mellett az áldozatok egyéni helytállását, a végnapokban is bátor, tiszteletre méltó magatartását is plasztikus
képekben mutatta meg a közönségnek.

Spomínali sme na aradských mučeníkov
V Arade bol vykonaný 6. októbra 1849 trest smrti na 13-ich honvédskych
dôstojníkoch Maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1948-49 a v Pešti
na bývalom predsedovi vlády, grófovi Lajosovi Batthyányovi. Séria popráv
bol vyvrcholením represií po prehratom boji za slobodu, ktorú si maďarstvo
každoročne pripomína dňom národného smútku. V Senci sme sa zišli 6. októbra 2015 v Tureckom dome, aby sme si zaspomínali na martýrov revolúcie,
spolu s historikom Sándorom Szakályom, generálnym riaditeľom budapeštianskeho Inštitútu Veritas pre historický výskum, ktorý popri analýze dobových politických pohybov plasticky vykreslil osobnú statočnosť, úctyhodnú
odvahu obetí porevolučného teroru.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Filip Jeluš, Hana Brázdilová, Oliver Mokšo,
Olívia Tóthová, Tomáš Oršula, Tomáš Čéč,
Nina Barassóová, Matej Tengeri, Lukáš
Peter Luknár, Lenka Rumanová, Alexandra
Hrabová, Juraj Ťapuška, Alex Pikus, Barbora
Mária Toporová, Olívia Horváthová, Martin
Garčár, Laura Magyaricsová, Dean Urbančok,
Anabela Cingelová, Nikolo Mészároš, Lívia
Rešetková, David Židek, Peter Balco, Richard
Takács, Lea Mokošová, Lujza Kováčová,
Vanesa Čechovičová, Hana Platková, Martin
Dočkala, Vivien Vokatá, Melania Koreňová,
Teodor Koreň, Tobias Lipčák, Richard Németh,
Rian Rraci
Manželstvo uzatvorili
Tomáš Šmátrala – Andrea Víghová
Richard Baranovič – Vlasta Zemanová
Andrej Hulala – Kristína Grófová
Peter Karlík – Klaudia Jágerová
Adrián Gašparek – Veronika Siposová
Juraj Škarba – Žaneta Križanová
Adam Viedler – Diana Košťálová
Andrej Filo – Romana Jendrušová
Lukáš Poizl – Ivana Lukačovičová
Eduard Šiffel – Jana Lobotková
Róbert Čimma – Klaudia Falusiová
Mária a Anton Časný
Kedysi ste si prstienky dali
a už je to zopár liet. Večnú
lásku ste si sľubovali a
ten sľub nikdy nevzali ste
späť. Tak ako kedysi, tak
i dnes Vám v srdci zvony
znejú a spolu s nami šťastie a lásku k Vášmu
diamantovému výročiu Vám prajú Mária, Viera
a Anton s rodinami.
Blahoželáme jubilantom
Peter Michalek oslávi
4.
novembra
60.
narodeniny. Veľa šťastia,
pevné zdravie, radostný
každý
deň,
splnené
všetky túžby, každý sen.
Veselú myseľ a lásky veľa,
úprimne zo srdca mu
želá dcéra Júlia s manželom, manželka, deti
a vnučka Viktorka.

Navždy nás opustili
Mária Andrássyová (1929), Tibor Árvai (1935),
Eleonóra Šillerová (1928), Viera Maršalíková
(1957), Ľudovít Sido (1946), František Kukkó
(1947), Ján Szalay (1951), Mária Lassuová (1937),
Ľudovít Molnár (1928), Elena Madarászová
(1931), Juraj Bitto (1948), Jaroslav Laky (1948),
Milan Vaňatka (1972)
Odišiel si preč, nás to teraz
bolí, opustil si tento svet aj
proti svojej vôli. Boh má právo
rozhodnúť, tu však zdá sa
priskoro, Tvoj čas ešte nemal
prísť, viac mal si zhliadnuť
obzorov. Keď už sa tak stalo,
keď si zostal v zemi, nevyprcháš z myslí tých
pre ktorých si bol všetkým. 5. novembra, pri
príležitosti nedožitých 50. narodenín spomína
na Františka Michaleka celá smútiaca rodina,
brat s rodinou, neterka s mužom a Viktorka.
Ľúbime ťa, chýbaš nám.
S láskou a úctou spomíname
na Arpáda Maczeáka, ktorý by
sa dňa 7.11.2015 dožil 75 rokov.
Svojou trpezlivosťou a dobrotou
bol vždy oporou celej rodine a
všetkým, ktorí jeho pomoc
potrebovali. Kto ste ho poznali
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Julka a syn Miroslav s rodinou.
Ďakujeme rodine, všetkým priateľom a známym,
že prišli na poslednú rozlúčku s naším drahým
Ľudovítom Sidom, ktorý nás navždy opustil
24. septembra 2015 vo veku 69 rokov. Smútiaca
rodina
Dňa 25.8.2015 nás po náhlej
chorobe
opustil
milovaný
manžel, drahý otec, starý otec,
brat a švagor Michal Rášo.
Anjelik náš drahý, zhasla Tvoja
svieca na zemi, no naša láska
k Tebe, bude horieť naveky.
Kardiológovi MUDr. Vavrinovi
a sestričke Veronike Múčkovej z Medinetu
ďakujeme za nezištnú pomoc a ich dlhoročnú
komplexnú zdravotnú starostlivosť. Rodina
Rášová
Silvester Török (1951)
S láskou spomíname na nášho
milovaného ocka.

Jednota dôchodcov
Eva Kováčová (65), Katarína Pavúčková (65),
Alena Palijčuková (65),
Magdaléna Hudecová (75)
Klub dôchodcov
Eva Kováčová (65), Karol Poizl (65),
László Galambos (75)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Alžbeta Šebová (75), Štefan Pál (65),
Karol Poizl (65)

„V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali
sme v žiali, no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 20.11.2015 uplynie 8 rokov,
čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamička,
babička, sestra Zdenka Veselá. So smútkom
na teba spomína manžel Jarko, syn Jarko
a dcéra Zdenka s rodinami.
Dňa 16. novembra uplynulo 10 rokov, čo nás
opustila naša mama, babka, prababka Eva
Struhárová. S láskou a úctou na ňu spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 20. novembra uplynie
rok, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mamička, babka Mária
Barányiová. S láskou
spomína celá rodina.
V roku 2015 sme si
pripomenuli
výročia
odchodu z pozemského
života našich najbližších:
Je to už 27 rokov čo nás
navždy opustil náš otec
Ladislav Kollárik.
Pripomenuli sme si 5. výročie
úmrtia
našej
mamičky
Alžbety Kollárikovej rod.
Michalekovej.

Pripomíname si 10 výročie,
že
nás
opustil
tíško
a v pokore náš brat
Ladislav Kollárik mladší.
Pripomíname si 50. výročie
úmrtia nášho bračeka Janka Kollárika.
Nech citát Cicera: „Život zomrelých je uložený
v pamäti žijúcich.“ napĺňa sa v mysliach žijúcich
a nech ich zachovávajú. Kto ste ich poznali
poprosíme o tichú spomienku. Ďakujeme!
S úctou a s vďakou spomínajú syn a brat
František Kollárik s rodinou, dcéra a sestra Klára
Csizmaziová s rodinou, dcéra a sestra Alžbeta
Csasznyová s rodinou dcéra a sestra Marika
Vrbiarová s rodinou.
Dňa 13.11. uplynie 1 rok,
čo nás navždy opustila
po dlhej a ťažkej chorobe
naša milovaná mamička,
babička a prababička Gizela
Rezníková rod. Kolláthová.
S láskou a smútkom v srdci
na ňu spomínajú dcéry Helena
s manželom Júliusom, Betka,
Etelka. Vnúčatá Klaudia s manželom Ladislavom,
Adrian s manželkou Jarkou, Stano, Lucia, Tibor,
Martina, pravnúčatá Lacko, Adamko, Samko,
Jaruška, Mirko a Mišelka.
Spomienku
venujeme
aj
pre nášho otecka, dedka
a pradedka Štefana Rezníka
k jeho nedožitým 90 rokom,
ktoré by oslávil 28.11. Kto ste
ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
Dňa 1. novembra 2015 uplynie
presne 30 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý, milovaný
manžel, otec, svokor, deduško
Ján Šebok. Tí, ktorí ste ho
poznali venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomína
celá rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
16.10.2015 s Milanom Vaňátkom. Smútiaca
rodina.
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ALENA WAGNEROVÁ ilustrátorka, maliarka, arteterapeut
Žije a tvorí v Senci od roku 1982. Ilustruje časopisy, knihy, leporelá, omaľovánky, zvukové nosiče, hudobniny, plagáty,
bulletiny. Vo voľnej tvorbe sa venuje olejomaľbe a akvarelu, maľuje na kamene aj na drevo a v poslednom období skúma aj
možnosti enkaustiky-maľby voskom. V rámci arteterapie vedie výtvarné tvorivé dielne pre ženy, deti zdravé a deti zdravotne
a sociálne znevýhodnené. Jej produktivita je obdivuhodná, ilustrovala 24 knižných titulov, usporiadala 23 autorských výstav
a prispela do 21 kolektívnych výstav. V roku 2011 a 2014 získala za ilustrácie ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska. V novembri vystavuje v Galérii Labyrint MsKS v Senci ilustrácie pre deti na výstave s názvom Strapoškove farbičky.
• Aký vietor Vás privial do Senca?
Vydala som sa sem. Zakotvila som tu a som rada, pretože
Senec mám rada a milujem leto v Senci nado všetko. Bývam
v malom domčeku so záhradkou, mám tam svoj ateliér.
• Ste známa krehkými vizuálnymi výpoveďami v detskej ilustrácii, ale aj vo svojej voľnej tvorbe. Čo Vás drží v rozprávkovom
svete detí?
Aj svet našich detí je krehký a čoraz viac ohrozovaný filmami, počítačovými hrami plnými násilia a agresivity. Deťom sú
podsúvané nevhodné modely správania a majú čoraz menšiu
možnosť zotrvávať vo svojom svete fantázie a tvorivosti. Svojou
tvorbou a spoločnými výtvarnými dielňami sa snažím prispieť
k rozvoju ich vnútorného sveta.
• Dôležitou súčasťou Vášho života je arteterapia. Ako ste ju našli a čím Vás zaujala?
Od malička som bola presvedčená o tom, že nech sa deje
čokoľvek, výtvarná práca ma nejakým spôsobom zachráni.
Intuitívne som dospela k tomu, že keď v živote človeka nastanú obdobia kedy sa mení jeho život a prechádza vnútornými
krízami, stráca identitu, alebo sa potrebuje zbaviť stresu, je tu
možnosť - výtvarná činnosť, ktorá mu môže pomôcť. Takýmto
spôsobom človek ľahšie pochopí kým je a nájde cestu. Preto
som svoj ateliér otvorila pre deti a ženy. Neskôr, keď som absolvovala dvojročný arteterapeutický výcvik v Terra therapeutica

u profesorky Jaroslavy Fabrici-Šickovej, prišla som na to,
že som bola na správnej ceste, intuitívne som našla spôsoby,
ako pomôcť iným vyjadriť sa prostredníctvom výtvarnej činnosti. Dnes žijeme náročnú dobu a som presvedčená, že jednou
z vecí, ktorá nám pomôže prežiť je práve naša univerzálna tvorivosť. To znamená, že sa tvorivo, napríklad výtvarne, môžeme
vyjadrovať bez ohľadu na to, či máme umelecké vzdelanie, alebo nie. Veľkú časť mojej voľnej výtvarnej a arteterapeutickej
práce nazývam Záhradou. Je to pojem, ktorý je zrozumiteľný
všetkým. Môže to byť niečo konkrétne, ale aj niečo abstraktné, akési farebné okamihy. Záhrada môže obsahovať všetko:
naše farby, vône, našich milovaných, našich strážnych anjelov,
ochrancov, ale môžu tam byť aj naše obavy, strachy, ale čo je
najdôležitejšie je to náš bezpečný priestor. Pri výtvarnej práci,
tvorbe našej „záhrady“, môžeme zobraziť a uvidieť, aká naozaj
je a v krajnom prípade pochopiť z čoho máme obavy a následne sa toho vieme aj zbaviť. Najdôležitejší je však čas a proces
výtvarnej činnosti, ktorý okrem iného prináša hlbokú relaxáciu.
• Momentálne čo zamestnáva najviac Vašu myseľ?
Myslím si, že je načase sa viac venovať vlastnej tvorbe, akvarelu
a olejomaľbe. Koketujem aj s myšlienkou, že by som sa dala
na nejaké doplnkové štúdium grafických techník, teda robiť to
čo som ešte v živote nestihla. Nenamaľované obrazy sa naukladali v mojej duši a potrebujem ich dostať von. V tvorbe smerujem k intímnym, veľmi osobným vyjadreniam. Sú to obrazy
mojich magických Záhrad. Plánujem výstavy zo svojej doterajšej voľnej tvorby.
• Vaša výstava v Labyrinte sa otvára 4. novembra pod názvom
Strapoškove farbičky. Kto je vlastne Strapoško?
Strapoška som vymyslela pre moju dcéru Veroniku kedysi dávno, keď ešte bola malé dievčatko. Táto malá bytôstka sa stala
v tej dobe mojím hovorcom. Udeľoval mamičkine pochvaly,
a keď bolo treba, aj upozornenia. Z času na čas som kreslila
a písala do zošitka pre moje drahé dieťa netušiac, že jedného
dňa sa stane Strapoško aj mojím poslom tvorivosti. Pôvodné
kresbičky a básničky zo zošitka mojej dcéry som pripojila k výstave. Strapoškova postava nemá byť ústredným motívom, skôr
akýmsi Strážnym anjelom výstavy, ktorá bude retrospektívou
mojej doterajšej ilustrátorskej tvorby.
VCs
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Lucia Debnárová má ďalšie zlato!
Senčanka, slovenská reprezentantka
v pretláčaní rukou, Lucia Debnárová
získala v Kuala Lumpur už deviate zlato
z Majstrovstiev sveta. V ľavačke porazila konkurenciu v najpočetnejšej ženskej
kategórii do 60 kg.
„Lucia postúpila po výbornom výkone
v kvalifikácii do finále bez prehry. V ňom
sa stretla s Kazaškou Tarasenkovou
a vo veľmi vyrovnanom a ťažkom prvom
zápase prehrala. V opakovanom finále
napokon strhla víťazstvo po výbornom
taktickom výkone na svoju stranu a získala zlato,“ povedal prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Marián
Čapla pre aktuality.sk.
Ako nám povedala sama Lucia „boli
to veľmi náročné a ťažké majstrovstvá
sveta. Hlavne ked viete, že idete a musíte obhajovať. Konkurencia z roka
na rok rastie, čo je ale veľmi dobre, pretože presne toto ma stále posúva vpred.

Podmienky neboli práve najlepšie, súťažilo sa v Malajzii, v Kuala Lumpur,
teplota ovzdušia bola stále 38 stupňov
a bolo veľmi vlhko. Navyše časový posun.
Na to všetko si bolo treba zvyknúť a aklimatizovať sa. Celkom mi to pripomínalo

naše slovenské leto v tomto roku. (smile)
Konkurencia na majstrovstvách bola silná. „Najťažšie súboje boli tradične s ruskami a kazaškami, bývalými krajinami
sovietskeho zväzu. Mám pocit, že moje
súperky sa už niekoľko rokov chystajú
obzvlášť na Luciu Debnárovú, čo je ale
normálne, pretože každá túži po zlate
a po skalpe. A tak to má byť, v tom je náš
šport krásny!“ pokračuje Lucia.
A Luciine pocity z víťazstva?
„Veľmi sa teším z môjho deviateho titulu
majsterky sveta. Keď získate prvý titul
je to krásne, ale keď ho obhájite deväť
krát po sebe, to už hraničí s fanatizmom.
(smile) Tento rok bol rokom jubilejným,
pretože to boli moje desiate majstrovstvá sveta. Bolo to ťažkých, ale krásnych
desať rokov a aj keď ma ruky už pobolievajú, nikdy som neoľutovala, že som sa
dala na armwrestling.“
MO

SPORT CLUB Senec - SC Senec
Niektoré rozhodnutia bývajú ťažké. Hlavne tie, ktorými končí určitá etapa. Do tejto
situácie sa dostali aj športové kluby, ktoré boli do augusta združované v Občianskom združení PICCARD Senec.
OZ PICCARD Senec bolo zložené
zo športových klubov: potápanie, lukostreľba, ľadové medvede, hádzaná
a plávanie. 24 členná členská základňa
Občianskeho združenia PICCARD Senec sa však najprv vyhýbala a následne
bránila úpravám stanov spoločnosti tak,
aby bolo umožnené všetkým športovcom
jednotlivých klubov stať sa aj riadnymi

28.11.2015

o 19:00 hod.

v sále SOŠ Senec Kysucká ul. 14 / Montostroj /

Do tanca nám
bude hrať skupina

EMP TRIO

info: Piccard Šport na ul. Lichnerova č 38,
tel.: 0905 245 636 , 0910 623 822

členmi OZ PICCARD Senec. Najväčšie
kluby združenia, kde deti – športovci
(v zastúpení rodičov), tvoria väčšinovú
– športujúcu základňu združenia, nemali
právo byť členmi občianskeho združenia. Tí, ktorí reálne reprezentovali dobré meno PICCARD Senec, sa nemohli
stať členmi. Po predložení požiadavky
zo strany klubov riešiť tento stav, vedenie
občianskeho združenia PICCARD Senec
vznieslo na jednotlivé kluby požiadavku
na získanie právnej subjektivity jednotlivých klubov združenia (získať IČO). Kluby
združenia po získaní právnej subjektivity
sa mali stať kolektívnym členom občianskeho združenia PICCARD Senec s právom jedného hlasu.
Kluby akceptovali požiadavku vedenia,
ale po úzkej dlhoročnej a overenej vzájomnej spolupráci hádzanárov a plavcov
sa oba športové kluby rozhodli i naďalej
úzko spolupracovať. Spojili sa do jedného občianskeho združenia pod názvom
SPORT CLUB Senec.
Po spojení hádzanárov a plavcov vedenie OZ PICCARD Senec nedokázalo
vedeniu SPORT CLUB Senec predložiť
zaujímavé podmienky na kolektívne členstvo v PICCARD Senec, SPORT CLUB
Senec sa rozhodol ísť samostatnou cestou so všetkými svojimi členmi – športovcami. Nakoľko SPORT CLUB Senec je
a aj do budúcnosti bude otvoreným združením občanov združujúcich záujemcov
o šport, o činnosť v ňom prejavil záujem aj
klub ľadových medveďov.

SPORT CLUB Senec združuje športovcov:
Oddiel HÁDZANÁROV, ktorý má dlhoročnú tradíciu v Senci, už minimálne
60 rokov reprezentuje mesto Senec a získal niekoľkokrát titul Majstra Slovenska,
v 50 rokoch Majstra Československa, mini
žiaci Majstra Minihandball Interligy. Momentálne v oddieli Hádzanárskom pôsobí
48 dospelých, 19 dorastencov a 10 detí.
Oddiel PLAVCOV a Plutvového plávania, realizuje plavecké výcviky, plávanie pre pokročilých, kondičné plávanie,
plutvové plávanie a výkonnostné plávanie.
Do výkonnostného a plutvového plávania sa zaraďujú najšikovnejšie deti, ktoré
majú v plaveckej činnosti krásne výsledky, tak v okrese, ako aj v celoslovenskom
merítku.Celkovo získali na slovenských
a medzinárodných pretekoch 110 medailí,
za umiestnenie na prvých troch miestach.
Plavci plutvového plávania získali za tak
krátky čas spolu 16 medailí. Oddiel plavcov a plutvového plávania zastrešuje
86 členov.
Ľadové medvede pôsobia od roku 2008
a majú veľa aktivít. Trojkráľové plávanie otváracia športovo-spoločenská akcia.
Pohár Slnečných jazier - súťaž je zaradená ako jediné podujatie v rámci Slovenskej republiky aj do seriálu Českého pohára v zimnom plávaní.
Vedenie SPORT CLUBU Senec pozýva všetkých záujemcov o športovanie
do svojich radov a dúfa, že na ceste za budúcimi športovými úspechmi ich občania
Senca podporia. SPORT CLUB Senec
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VK Tajovského v Berlíne
Aj tento rok bol volejbalový klub VK Tajovského Senec pozvaný na volejbalový turnaj
kadetiek v Berlíne miestnym volejbalovým
klubom Volleyball Club Preußen Berlin.
19. Ročník Preusen Cup-u sa konal v nádhernom, modernom, priestrannom športovom komplexe Sporthalle Prendener Str.
Berlin-Hohenschönhausen v termíne 3.10.4.10.2015.
Keďže väčšina dievčat v zostave dosiahla
v tejto sezóne vek kadetiek a už nemôže hrať
v kategórii starších žiačok, príprava bola
smerovaná okrem kondície a hernosti na
prerod herného systému na volejbal „dospelých“.
19. ročníka turnaja sa tento rok zúčastnilo 12
družstiev zo 6 krajín, Nemecko, Česko, Poľsko, Belgicko, Lichtenštajnsko a Slovensko.
VK Tajovského Senec bol jediným reprezentantom Slovenska.
V prvom zápase nás čakal minuloročný víťaz turnaja, kvalitné družstvo MOS WOLA
Varšava z Poľska, s urastenými dievčatami
s bezchybnou technikou. Naše dievčatá
sa súpera nezľakli a odohrali kvalitný duel.
Stretnutie sme síce prehrali, no po tuhom
boji a len vďaka menšej vyhratosti. Nedeľa
ráno nás dala dokopy s pražským klubom
Dansport Praha - víťazom ročníka 2013.
Prvý set sme po tuhom a vyrovnanom boji
prehrali o 5 bodov. Druhý sme však nestihli
dohrať kvôli časovému obmedzeniu a chýbali nám snáď len 3 body, aby sme postúpili do prvej štvorky turnaja. Potešil však
výkon, ktorý tréner u svojich zverenkýň
ešte nezažil. Posledné dva duely už psychika dievčat po nepostúpení medzi najlepšiu štvoricu, množstve modrín a pár menších zraneniach nezvládla a skončili sme
na konečnom 6. mieste, čo je napriek tomu
historicky najlepšie umiestnenie klubu
na tomto kvalitnom, medzinárodnom turnaji.
Mladé kadetky volejbalového Klubu VK Tajovského Senec: Veronika Neštinová, Alexandra
Hrešová, Sára Némethová, Pavlína Garančovská, Vivienne Gabron, Vivien Čechovičová, Karolína Kulichová a Dominika Maráková
prezentovali klub, mesto a ZŠ Tajovského
na vysokej úrovni. Boris Morávek, tréner
Dievčatá a chlapci,
VK Tajovského Senec Vás pozýva
na nábor prípravky (rok narodenia cca
2005). Samozrejme, vítané sú všetky
deti, ktoré majú radi pohyb a chcú sa
aktívne venovať tomuto športu.
Kde? Telocvičňa ZŠ Tajovského
Kedy? Utorok 15:30 - 17:00
S kým? Jarka 0949 608 902
Máš otázky? Nájdeš nás na FB (volejbalsenec), daj lajk a budeš mať informácie, čo sa deje v našom klube.

Klub MŠK Senec má už jeden rok
Klub MŠK Senec si pripomenul v pondelok 5.10. prvé výročie vzniku. Za rok
existencie sa podarilo etablovať klub
v štruktúrach SFZ. V jarných mesiacoch
prebehol nábor do klubu MŠK.
V auguste už 20 detí absolvovalo sústredenie v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši. Momentálne má klub cca 55 detí,
z toho 40 zaregistrovaných. Mladší žiaci
a prípravka hrajú dlhodobé súťaže BFZ.
Za výraznej podpory poslancov mesta
Senec a jeho primátora Karola Kvála je
klub materiálne aj technicky zabezpečený. Okrem športovej činnosti je aktívny aj
v iných oblastiach spoločenského života. Zorganizoval Ples MŠK a 1. Letný vínny festival v Senci. Zúčastnil sa súťaže
vo varení gulášu a úzko spolupracuje
s inými športovými klubmi v Senci (Piccard, Footgolf Senec, Plážový futbal...).
Po Veľkonočnom pondelku rozdal
do
všetkých
seneckých
škôlok
sladkosti tak, aby sa ušlo každému dieťaťu. Odmenil deti zo sociál-

ne slabších rodín a malých výtvarníkov od Jitky Bezúrovej za kresby
k 1. Vínnemu festivalu.
V nastávajúcom období ho ešte čaká organizácia 2.ročníka Hokejbalového turnaja legiend, organizácia domácich halových mládežníckych turnajov (pre prípravky Šenkvice 17.11.2015), koncoročné posedenie s deťmi (asi 11.12.2015), ich
rodičmi či priateľmi, 2. ročník plesu MŠK
Senec 29.1.2016!!!, účasť na 39. ročníku turnaja vo francúzskom Guipavas od
27.4. do 3.5.2016, zorganizovanie Letného medzinárodného mládežníckeho
futbalového turnaja v mesiaci jún, organizácia 2. ročníka Letného vínneho festivalu od 29.7. do 6.8.2016, spoluúčasť
na rôznych spoločenských , kultúrnych
či športových aktivitách v meste Senec.
A veľa, veľa tréningov a zápasov.
Na záver vás pozývame na medzinárodný halový turnaj o pohár predsedu
BSK Pavla Freša, ktorý sa uskutoční
17.11. v hale v Šenkviciach.

Víťazní plavci
Michaela Szabóová majsterka Slovenska v plutvovom plávaní
na otvorenej vode
Reprezentantkou
plutvového
plávania mesta Senec je aj Michaela
Szabóová, ktorá je
členkou Bratislavského klubu KŠP Neptún. Trénuje individuálne pod vedením trénerov SPORT
CLUB Senec. Michaela získala titul Majsterky Slovenska v diaľkovom plávaní
na otvorenej vode na trati dlhej 1600 m
vo svojej kategórii.

Víťazili aj s monoplutvou
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali
v Žiline 13.- 14.6.2015 boli úspechom pre
mnohých plavcov plutvového plávania.
Piccard Senec reprezentovali: Matej
Sninčák, Alica Szarázová, Tereza Kučárová a Ondrej Žec.
Dvakrát titul „Majster Slovenska“ získal Matej Sninčák v disciplínach 50
BF a 100 BF, 2.miesto získal 200 BF,
a 3.miesto získal v disciplínach 100PP
a 50PP s monoplutvou.
Aj naše plavkyne neostali bez medailovej pozícii. Alica Szarázová získala
3.miesto v disciplíne 500PP s monoplutvou a Tereza Kučárová 3.miesto
v disciplíne 200BF.
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Na V. ročníku Behu okolo Slnečných jazier súťažilo 242 pretekárov
Už od rána 26. 9. sa prišli registrovať bežci rôzneho veku. Bolo vidieť, že beh je rodinným športom, pretože sa viackrát zapisovali aj ockovia, mamy a ich deti.
Pred Parkom oddychu - amfiteátrom
pred a počas behov pripravili sprievodný program Danseria - Dance Arena, F
Dance Elita a Antigraviti FlyFit. Diváci
i súťažiaci si tiež mohli vyskúšať FootGolf.
Prvé súťažili najmenšie deti do 7 rokov,
ktoré bežali cez Park oddychu - amfite-

áter. Niektoré najmenšie detičky bežali aj za rúčku s jedným z rodičov. Trasa
žiakov do 14 rokov viedla okolo celého
areálu a početnou skupinou boli futbalisti
z ŠK Senec, ktorí napokon zažiarili aj
na stupňoch víťazov.
Juniori, dospelí a nordic walking boli odštartovaní na pravé poludnie a bežali okolo celých Slnečných jazier. Špeciálna kategória, v ktorej boli muži aj ženy, bežala
okolo jazier až dvakrát.

Najlepší čas na 6 km u mužov dosiahol
Gabriel Mácsodi - 0:21:10 - Reštaurácia
Marathon Senec, u žien Petra Turčeková
- 0:24:17 - STU Bratislava.
Na 12 km bol najlepší Boris Csiba - 0:38:00
BMSC, u žien prvenstvo získala Dominika
Kovaříková - 0:54:36 Bernohy Trnava.
Členovia komisie športu odovzdali ceny víťazom v 19 kategóriách. Výsledky nájdete
na www.facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier.

Cezpoľný beh a Beh zdravia
Usporiadateľom obvodného kola v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných
škôl bola ZŠ Mlynská. Preteky sa konali
30. 9. na južnej strane Slnečných jazier.
Každú
školu
reprezentovalo
jedno dievčenské a jedno chlapčenské

družstvo. Víťazné družstvá a jednotlivci postupujú do krajského kola. Počas pretekov bola obloha zamračená a jemne pofukoval svieži vietor,
čo pretekárom nevadilo, jedine diváci si
vytiahli vyššie zipsy na bundách.

Tohoročného Behu zdravia, ktorý sa konal 22. októbra sa zúčastnilo 297 žiakov a žiačok z 10 základných a stredných škôl zo Senca a okolia. Primátor s volaním „Športu
zdar!“ odštartoval preteky, v ktorom chlapci a dievčatá súťažili zvlášť a boli rozdelení
do 8 vekových kategórií. V súťaži škôl sa vytvorilo nasledovné poradie: 1. miesto - ZŠ
J. G. Tajovského Senec (141 bodov), 2. miesto - ZŠ Nová Dedinka (50 bodov), 3. Miesto
- ZŠ Mlynská Senec ( 43 bodov). Viac na www.senec.sk.
VCs

Aj Senčania sa zúčastnili na Medzinárodnom maratóne mieru Košice. Silvia
Urbancová a Viktor Šelesták reprezentovali Senec a zažili skvelú atmosféru
tohto obrovského športového podujatia. Silvia Urbancová sa umiestnila medzi ženami na 77. mieste. Blahoželáme!
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