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V novom roku 2016
Vám, milí Senčania,
prajem, aby Vás po
celých 12 mesiacov
sprevádzala dobrá
nálada, láska a
priateľstvo Vašich
blízk ych a aby ste
dosiahli v práci úspech,
spokojnosť a naplnenie.
Prajem Sencu, aby bol aj
v tomto roku miestom,
kde radi trávime čas my,
naše rodiny a priatelia
a kde radi privítame
návštevníkov z blízkeho
i ďalekého okolia.

Vianočný koncert ZUŠ Senec
Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej
školy Senec 16. decembra v Labyrinte Mestského kultúrneho strediska naplnil celú sálu
divákmi. Vystúpili starší i mladší žiaci, ktorí
svojim rodičom a priateľom školy pripravili rôzne ukážky z toho, čo sa pod vedením svojich
pedagógov od septembra naučili.
Celý večer moderovali šikovní žiaci literárno-dramatického odboru, ktorí publikum aj pobavili aj informovali o ďalších číslach programu.
V úvode zaspievali vianočné piesne aj najmenšie deti z hudobnej prípravky pod vedením
pani zástupkyne Mazúchovej (na fotografii).
Po koncerte odchádzali žiaci, pedagógovia
i publikum v príjemnej nálade z výkonov talentovaných detí a študentov.
MO

január 2016

Šťastný nový rok
Vám želám spoločne s
poslancami Mestského
zastupiteľstva a
zamestnancami Mesta
Senec.
Mindannyiuknak boldog
új évet kívánok a
polgármester-helyettes, a
képviselő-testület tagjai,
valamint városunk
alkalmazottai nevében.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
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Na poslednom tohtoročnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, ktoré malo aspoň v úvode predvianočnú atmosféru, sa
venovali poslanci až 35 bodom programu.
Po informácii primátora mesta o dianí
v meste Senec za uplynulé obdobie sa
schvaľoval návrh na zmenu rozpočtu
Mesta Senec na rok 2015, všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
prejednali odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2017-2018 a dohodli sa na najdôležitejšom materiáli - návrhu rozpočtu Mesta
Senec na roky 2016 - 2018.
Z rokovania bolo stiahnuté zadanie urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“.
Po pripomienkach poslankyne Márie
Hudákovej bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok
2016. Poslanci schválili aj návrh na odpis
pohľadávok, komunitný plán sociálnych
služieb mesta Senec na obdobie rokov
2016-2019, ktorý vychádza aj z vyplnených dotazníkov.
Za školstvo prijali poslanci návrhy nových VZN - o povinnom zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky,
VZN, ktorým sa určujú školské obvody
pre základné školy mesta Senec a spoločneé školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu
o školskom obvode a VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov

na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách.
S blížiacimi sa parlamentnými voľbami
muselo mesto pripraviť aj nové VZN, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných
priestranstvách v meste Senec počas
volebnej kampane.
Bodom, pri ktorom sa rozvinula dlhšia
diskusia bolo napríklad aj prijatie memoranda o spolupráci medzi mestom Senec
a spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
Poslanci tiež museli rokovať o tom, aby
mohlo mesto zakúpiť viacúčelový pracovný stroj, ktorý má slúžiť na odhŕňanie
snehu, polievanie a pod.
Zastupiteľstvo sa venovalo aj štatútu
Mestských novín Senčan, ktorý prijalo
s tým, že v ňom v budúcnosti môže robiť
zmeny.
Okrem odpredajov a prenájmov, z ktorých poslanci niektoré schválili a iné zamietli, sa venovali aj vyhláseniu poslancov samosprávy mesta Senec o tom, že
sú proti akýmkoľvek rizikovým aktivitám
na území mesta súvisiacim s nebezpečným odpadom.
Poslanci tak, ako každý rok schvaľovali aj
termíny zasadnutí v budúcom roku.
Všetky informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci sú k dispozícii v zápisnici zverejnenej na www.senec.
sk a audiovizuálny záznam je zverejnený
na www.zastupiteľstvo.sk.
MO

Strom pre dieťatko
Keď sa narodí dieťa, je to pre rodinu
šťastná chvíľa. Nechávame si rôzne spomienkové predmety – krstnú košieľku,
náramok dieťatka z pôrodnice, odstrihnutý prameň prvých vláskov... Niektorí
rodičia pri tejto príležitosti zasadia strom.
Rodiny potom rady sledujú, ako rastie
a starajú sa oň.
Aj v Senci je možné zasadiť strom
pre svoje dieťatko. Rodičia sa môžu
dohodnúť s vedúcou Odboru verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta Senec
Ing. Kolozsváriovou, ktorá im pomôže
vybrať vhodné miesto neďaleko ich bydliska a dodá aj vhodný strom. Rodičia
strom sami zasadia a môžu ho označiť
aj tabuľkou s nápisom. O stromček by sa
potom aj s deťmi mali starať, polievať ho
a sledovať, ako z roka na rok rastie, skrášľuje okolie a robí radosť Senčanom. MO

SOV ďakuje mestu Senec
Slovenský olympijský výbor udelil
mestu Senec Čestné uznanie za aktívnu prípravu a organizáciu a poďakoval za zapojenie sa do súťaží, výziev,
aktivít a projektov, ktoré SOV vyhlásil
počas roku 2015. Ako píše prezident
SOV František Chmelár „veľmi ma
teší záujem detí, mládeže a pedagógov a cením si ich aktívny prístup.
Ďakujem za spoluprácu a budem rád,
ak sa do našich projektov zapojíte aj
v budúcom olympijskom roku.“ MO

Miestne dane a poplatky
Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť
prvým dňom roka 2016. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje (ďalej: Priznanie k dani) je povinný podať ten, u koho
v priebehu r. 2015 nastala zmena skutočností, t. j. nadobudnutie nehnuteľností,
predaj nehnuteľností, vlastník, resp. držiteľ psa, prevádzkovateľ predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, resp. ten, u ktorého nastali zmeny
skutočností, oproti predchádzajúcemu
zdaňovaciemu obdobiu. Držiteľ preukazu
ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom
priznaní o úľavu na daň z nehnuteľností
a o oslobodenie na daň za psa, ak sa
jedná o nového daňovníka do 31. janu-

ára 2016. V prípade, keď daňovník mal
vydaný preukaz s časovým obmedzením
do konca roka 2015 je potrebné zánik
nahlásiť. V prípade, ak daňovník – držiteľ
preukazu ŤZP a ŤZP/S nadobudol preukaz v priebehu roka 2015, o zníženie dane
musí požiadať do 31.1.2016 v priznaní
k príslušným daniam. O oslobodenie
od platenia dane za psa môže požiadať
aj osamelý dôchodca na predpísanom
tlačive u správcu dane do 31. januára
2016. Každý občan, ktorý má povinnosť
platiť miestne dane za nehnuteľnosti,
psa, užívanie verejného priestranstva,
ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dostane rozhodnutie o vyrubení týchto daní a poplatku. V rozhodnutí
bude uvedená výška, splatnosť daní
a poplatku, ako i variabilný symbol a číslo
účtu, na ktorý je daňovník povinný dane

a poplatok zaplatiť. Pri platbe treba dbať
o dodržanie podmienok platenia. Treba
si dať pozor, aby bola úhrada realizovaná
na správne číslo účtu so správnym variabilným symbolom. Daň je možné zaplatiť
aj v pokladni mestského úradu.
Pokiaľ sa občan dlhodobo (viac ako 90
dní) nezdržiava na území mesta, môže
požiadať o zníženie poplatku za komunálne odpady, ak odo dňa zmeny do 30 dní
dodá doklady uvedené vo VZN (Celé
znenie je uverejnené na www.senec.sk).
Žiadosť a príslušné doklady sa podávajú každoročne, pokiaľ dôvod na zníženie
poplatku trvá.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje,
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa vybavujú do 31.1.2016 v úradných hodinách MsÚ – vchod č. 5.
Mestský úrad v Senci
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ZŠ Mlynská po nadstavbe v plnej prevádzke
Premiér Robert Fico, minister školstva
Juraj Draxler, primátor mesta Senec Karol Kvál a riaditeľ ZŠ Mlynská Ivan Rezník
4. decembra slávnostne otvorili sedem
nových tried a ďalšie nové priestory ZŠ
Mlynská. Kapacita školy sa zvýšila približne o 200 žiakov. Na celkové náklady
projektu, vo výške viac ako milión eur,
si mesto Senec zobralo úver, pričom
prispel aj štát z druhého sociálneho balíčka. Na podujatí sa zúčastnili aj okresní
a mestskí predstavitelia štátnej správy,

samosprávy, školských zariadení a ďalší
zástupcovia kultúrneho a spoločenského
života. Po otváracej ceremónii si premiér
s ministrom prezreli nové triedy a v jednej
z nich usporiadali tlačovú konferenciu.
Predstavitelia médií sa zaujímali nielen
o senecký projekt, ale aj o ďalšie otázky
týkajúce sa školstva a vládnych balíčkov.
Premiér vyzdvihol príkladnú spoluprácu
vlády a samosprávy pri realizácii tohto
projektu. Na pôde ZŠ Mlynská prehlásil všetky opatrenia druhého sociálneho

balíčka za splnené, pričom posledné
15. opatrenie, a to výstavbu základných
škôl modulového typu, odfajkol na tabuli
v rámci tlačovej konferencie. Vyhlásil, že
splnením opatrení druhého sociálneho
balíčka sa nekončí vládna podpora výstavby a rekonštrukcie škôl a škôlok. VCs
Na fotografiách vám prinášame rôzne
fázy výstavby a konečnú podobu interiéru a exteriéru školy a slávnostné
strihanie pásky.

4

SENČAN január 2016

SPEKTRUM

Vianočný koncert zboru Radosť s Máriou Čírovou - Tichá noc

V posledný predvianočný víkend sa naplnila sála kultúrneho domu divákmi, ktorí už
roky vedia, že vianočný koncert speváckeho zboru Radosť dokáže vniesť do duší
všetkých ľudí adventnú náladu, rodinný
pocit a radosť z narodenia Ježiša Krista.
Piesne ako napríklad Vianočná pošta,
Emanuel, Adeste fideles či Zvony sa nám
rozjasali z veží zneli s nadšením z úst všetkých členov zboru a aj sólospevákov: Veroniky Kupkovičovej, Márie Lukácsovej,
Veroniky Palkovej, Katky Krigovskej, Simo-

na Molnára, Elenky Jasenovcovej, Evičky
Ščepánkovej, Dominiky Debnárovej a Karin Krigovskej.
Publiku sa prihovoril farár Jozef Dúc
a v moderátorskej úlohe Helenka Čajková.
Okrem spevu sa aj tancovalo. V choreografii Karin Krigovskej si zbor pripravil
tanec Vianočná Radosť a ľudový tanec
v choreografii Karin Krigovskej ml. a Zuzky Debnárovej. Najmenšie deti si tiež
pripravili pesničky pod vedením Lenky
Jasenovcovej.

Tento rok prijala pozvanie účinkovať
na koncerte speváčka Mária Čírová,
ktorá spievala piesne zo svojho vianočného albumu a s Radosťou zaspievala
záverečnú Tichú noc.
O zvuk sa postaral Miroslav Šúr, o scénografiu Monika Kelemen, o nácvik spevu
Mária Lukácsová, Dominika Debnárová
a celý koncert zostavil a režíroval Ferko
Podolský.
Text: MO
Foto: Jozef Lukács

Vianoce Márie Čírovej voňajú medovníkmi a škoricou

• Ako sa ti spolupracuje so speváckym zborom Radosť?
Veľmi dobre. Teším sa, že som si
s nimimohla už druhýkrát verejne zaspievať. Mám tu kamarát-

ky, preto všetko prebieha v priateľskej atmosfére. Tri vokalistky, s ktorými spievam, sú zo
zboru: Mária Lukácsová, Monika Ližbetin a Monika Kelemen.

• Pripravila si vianočný album.
Prečo práve vianočný?
Vianoce sú pre mňa čarovné
a krásne obdobie. Ľudia sa dokážu stíšiť napriek množstvu
povinností, ktorými sú zavalení
počas roka. Už tretí rok robím
vianočné koncerty, počas ktorých sa snažím ľuďom priniesť
čaro Vianoc a povzbudiť ich.
Po koncertoch sa ma mnohí
pýtali, či nepripravím niečo,
čo by si z týchto koncertov
mohli zobrať aj do svojich
obyvačiek. Pripravili sme teda
vianočný album, ktorý produkoval môj muž, Maroš Kachút.
Pracovali sme na ňom pol roka.
Sú na ňom autorské slovenské
koledy a pieseň, ktorú pre mňa
pred 20 rokmi zložil môj tatino.

Dnes sme si ju spolu s Radosťou zaspievali.
• Ako budú vyzerať tvoje tohtoročné Vianoce?
Celý rok sa teším na Vianoce.
Je to jediný čas, kedy človek
naozaj vypne, nerieši žiadne
povinnosti a stresy. Určite tieto
sviatky prežijem v kruhu rodiny.
Celý dom bude voňať medovníkovo a škoricovo. Naše deti
majú 3 a 6 rokov, je to čarovný
vek, aj vďaka nim si Vianoce vychutnávame naplno.
Všetkým želám pokojné sviatky, aby ich prežili so svojimi
blízkymi a pocítili naozajstné
čaro Vianoc, z ktorého môžu
čerpať lásku a nádej po celý
rok.
Martina Ostatníková
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Vianoce sú sviatkami pokoja
a radosti pre kresťanov. Týmto sviatkom sa tešia veriaci
aj tí, ktorým sa milosti kresťanskej viery nedostalo. Ani
oni sa nechcú zrieknuť čara
týchto sviatkov. Nikto nemôže poprieť, že Vianoce nám
prinášajú inú atmosféru, než
ostatné dni v roku.
Dýchajú láskou a pokojom.
Zamyslíme sa, odkiaľ táto
láska a pokoj pochádzajú?
Vianoce nás presviedčajú
svojou dobrotou, že nie sú
vysnívanou idylkou Cirkvi,
kňazov, či zbožných veriacich, ale sú realitou, ktorú
priniesol svojím príchodom
na našu zem Syn Boží, Ježiš
Kristus. Anjeli bezprostredne
po Kristovom narodení zvestovali ľudom nádherné posolstvo, ktoré je stále aktuálne:
„ Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.
Prijmime
toto
posolstvo
do svojho srdca a oslavujme
Boha, ktorý nás zahŕňa svojím pokojom a svojou láskou.
Vidíme, že bez Neho to nejde: ani v našich rodinách,
ani v práci, ani v rôznych
inštitúciách, ani v štáte, ani
vo svete, ani v živote žiadneho
človeka.
Vianoce
bez Ježiša Krista sú iba pozlátkom, ktoré po sviatkoch
zahodíme.
Ale
Vianoce
s Kristom zostanú pre nás
trvalým bohatstvom. Tým,

VIANOČNÉ PRÍHOVORY SENECKÝCH DUCHOVNÝCH

že sa stal Ježiš človekom,
prijal nás za svojich bratov
a tým dal ľudstvu novú dimenziu. Sám Boh sa dotýka
našich bolestí, našich rán.
Našich, i tých čo sme spôsobili iným. Preto tvrdosť sveta,
jeho chytrácka taktika musí
ustúpiť Ježišovej miernosti
a láskavosti. Tvrdosť sŕdc
jeho nekonečnému milosrdenstvu. Nemajme z neho
obavu či dokonca strach,
ak sme aj celé roky pre nejaké príčiny stratili s ním
kontakt. Jeho Božské srdce
naplnené láskou je otvorené
pre každého z nás. Preto vianočné posolstvo ohlasované
na prvé Vianoce nemožno
takto uzatvoriť do niekoľkých
hodín, či dní plných lesku
a svetla. Veď novonarodená
Božia láska – Ježiš priniesol
„lepšiu spravodlivosť“ natrvalo.
Preto prežívajme lásku dennodenne a dávajme ju ďalej.
To značí, vianočnými hodnotami sa vzájomne obohacujme, a to aj cez obdobie, ktoré
podľa kalendára nie je vianočné. S týmito pocitmi by
som chcel občanom nášho
mesta Senec vyjadriť opravdivé Vianoce, zvlášť mysliac
na tých, ktorí sú v ťažkostiach alebo trpia. Preto, priatelia, šťastné a požehnané
a to nielen vianočné dni!
Jozef Dúc,
rímskokatolícky farár

A megszületendő Megváltó hozza el minden ember szívébe
fényét. Adja meg a békét és a szeretetet minden jóakaratú
embernek itt a Földön. Ragyogjon családjainkra fényes arca,
mely bevilágítja szeretetének melegével minden ember lelkét.
Engedjük meg, hogy legyen mindenkinek Isten áldásával kísért boldog karácsonya.
Csaba Mikus, káplán

V poslednej dobe veľa premýšľam o nádeji. Často sa
mi stáva, že kamkoľvek sa
obrátim, stretávam ľudí,
ktorí nemajú nádej.
Objavujú sa v televíznych
novinách, v časopisoch i vo
filmoch. Stretávam ich v obchode, dokonca aj v cirkvi.
Ľudia sa snažia nájsť nádej
pre svoje životy a nejako
vyplniť prázdnotu, ktorú pociťujú. Zvlášť po príjemných
vianočných sviatkoch, keď
sa znova začne “kolobeh
života”. Určite tiež počúvate
vety ako: „Dúfam, že tento
nový rok to bude lepšie, dúfam, že zajtra vyhrám Keno“
alebo „dúfam, že mi vyjde
nová práca.”
Hovoríme o nádeji v Novom
roku ako o svojom prianí.
Ale čo sa stane s našou
„nádejou“, keď veci nevyjdú
tak, ako sme si priali?
Raz sa Ježiš a jeho žiaci
plavili na loďke cez Jazero
a On spal. Spustila sa veľká
búrka, loď sa napĺňala vodou. Strachu nebolo málo.
Zobudili Ježiša s plačom
na krajíčku: Zachráň nás,
hynieme! On vstal, pohrozil
vetru i moru a oni sa utíšili.
I my všetci - bez rozdielu
viery ci neviery plávame
týmto svetom a životom.
Búrka sa nám nevyhne, nikdy nemá presný scenár,
ako bude prebiehať. Nepodlieha žiadnym zákonitostiam, aby sme sa mohli
na jej vyčíňanie pripraviť.
Keď sa nebo nášho pokojného života zrazu zatiahne a namiesto slniečka sa
do nás oprie studený vietor,
taký prudký, že s nami zametá, podliehame panike
a máme pocit, že nielen
priatelia ale aj Pán Ježiš
na nás zabudol.
Nevieme, ako dlho sa učeníci strachovali, kým konečne na Neho zavolali: Majstre hynieme! Ale urobili to.
Koľko ľudí sa ocitlo v podobnom nebezpečenstve,
koľko ľudí sa v chorobe či
v inom nešťastí obracalo
k Bohu, ale odpoveď ne-
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prišla. Boh akoby nepočul.
Učeníkov však vypočul
a stal sa zázrak. Ježiš utíšil
búrku a prišiel pokoj.
Keď vo svojom živote čelíme problémom, skúškam,
prechádzame nejakým utrpením, alebo keď sme si
zo všetkých síl niečo priali
a nesplnilo sa to, môže sa
stať, že všetko chceme
zo zúfalstva vzdať.
Učeníci
si
uvedomili,
že majú nádej - v Ježišovi Kristovi. To isté platí aj
pre nás. Pokiaľ sa nám
zdá, že situácia, v ktorej
sme sa ocitli, nemá východisko, sme v koncoch,
že žiť ďalej už nemá zmysel,
mali by sme si uvedomiť,
že Boh nám môže pomôcť
z každej situácie! Že nás
dokáže ochrániť a ukázať
nám východisko a nádej
do budúcnosti. Že život
s Ním nielenže má zmysel,
ale je naplnený úžasnými
vecami, kvôli ktorým stojí
za to žiť! Je napísané: „Hospodin podopiera všetkých
padajúcich a pozdvihuje
všetkých skľúčených“
(Ž 145,14). On sám je Tým,
kto dáva nádej.
Čo keby Ježiš nebol v loďke s učeníkmi? Alebo keby
si učeníci povedali: „Toto
zvládneme sami, už sme
s Ježišom kadečo prežili,
už nás predsa nemusí vodiť
za ručičku,“ a nechali by
Ježiša na brehu? Našťastie
to nespravili. Boli zachránení nielen preto, že sa
s prosbou obrátili na Ježiša, ale predovšetkým preto,
lebo s Ježišom plávali.
Iba s Ním bude naša plavba
bezpečná, aj v hroznej búrke, pretože Ježiš nám bude
vždy nablízku a On nám
pomôže v každej situácii.
Aj Tebe.
Skrze Ježišovo narodenie
a smrť na kríži, ktorou
zaplatil za naše hriechy,
máme nádej. Nádej a uistenie, že nie sme osamotení
ani v tomto roku.
Tibor Jančík,
evanjelický farár
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Mikuláš na ZŠ J.G. Tajovského
Naša základná škola aj tento rok
privítala v triedach sv. Mikuláša.
Dlhoročná tradícia, chvalabohu,
má svoje pokračovanie. Medzi prvých patril bývalý žiak Pavol Š.
Žezlo po ňom prebral učiteľ telocviku Viktor M. a tento rok sa vžil
do mikulášskej postavy tiež učiteľ
telocviku Patrik S. Ráno, 4.12. sa
zišli štyria čerti (Dominika, Lenka,
Sveťa, Tonka), štyria anjeli (Stelka,
Tatiana, Natália a Hanka) a jeden
pomocník Mikuláša (Sebastian)
aj s Mikulášom v priestoroch knižnice. Vedenie školy sa postaralo
o mandarínky pre všetkých žiakov
a sladkosti pre prvákov.
Zážitok to bol ohromný. Nezaobišlo sa to totiž bez hlučných prejavov
čertíc a utišujúcich slov anjelov.
O historickom pôvode sv. Mikuláša
oboznámil deti pomocník Sebastian. Po veršíkoch a pesničkách detí
Mikuláš povedal pár povzbudivých
slov a obdaroval všetkých sladkosťami. Zodpovednej úlohy postavy
sv. Mikuláša sa nášmu novému kolegovi podarilo úspešne zhostiť.
Monškov
Superstar
Aktivita oddelení v školskom klube
je nevyčerpateľná. Prvácke oddelenia 2.3.4. a 7. pripravili pre deti
a s deťmi súťaž Superstar.
Vystúpenia boli rozmanité. Od
tanca, spevu a karaoke až po hru
na hudobných nástrojoch. Bolo
vidieť, že si rodičia i pani vychovávateľky dali na príprave záležať
a výsledok bol nasledovný:
1. Miesto – Miška Heringešová –
3.odd. – Pieseň Superstar + tanec
2. Miesto - Imitácia skupiny ABBA
– 7.odd.
3. Miesto – speváčky – 2.odd. – pieseň Mandolína
4. Malá telocvičňa sa po celé popoludnie 4.12.2015 ozývala potleskom
a povzbudzovaním súťažiacich.
Monškov
Vianočné trhy
Školský klub detí mal na seneckých
vianočných trhoch svoj stánok,
v ktorom pani vychovávateľky predávali výrobky detí z ŠKD. Výťažok
z predaja použijú pri ďalšej činnosti
školského klubu. Deti tak výrobky nielen vyrobili, ale dostali sa aj
k niekomu, koho potešili a zároveň
získali svojou šikovnosťou aj peniažky, ktoré si spoločne v klube
užijú.
MO

Mestský Mikuláš

Mikuláš, usmievajúca sa anjelica a namosúrený čert opäť zavítali do seneckých materských škôl, aby zistili, či boli detičky dobré,
či si zaslúžia sladkú odmenu, alebo skôr karhanie od čerta. Mikulášova misia sa neskončila v škôlkach, poobede sa prechádzal po
vianočných trhoch na Námestí 1. mája. Na
pódiu pred MsKS sa producíroval ešte jeden
čert, ktorý neprišiel s najlepšími úmyslami,
ale polepšil sa a stal sa anjelom. Na záver sa
rozsvietili svetlá veľkého vianočného stromčeka Senčanov.

V Labyrinte boli zatiaľ ocenené najlepšie práce prihlásené do celomestskej výtvarnej súťaže „Senec - mesto, v ktorom žijem“. Senec
postupne mení svoju komunikačnú stratégiu, beží projekt tvorby nového loga mesta,
s čím súvisela aj téma výtvarnej súťaže. Deti
sa mohli takto vyjadriť, čo pre nich Senec
znamená. Takmer 40 autorov zo základných,
stredných a umeleckých škôl získalo vo viacerých kategóriách umiestnenie, alebo čestné uznanie. Výstava zo súťažných exponátov
bola otvorená do 12. decembra.
-red-

Vianočné trhy v MŠ Kollárova

Dňa 8.12.2015 sa v MŠ na Kollárovej
v Senci uskutočnili aj tento rok Vianočné
trhy. Detičky s pani učiteľkami sa na trhy
veľmi dobre pripravili. Vyrobili rôzne krásne darčeky, ktoré pani učiteľky predávali
vo svojich stánkoch. Podával sa vianočný
punč, piekli oplátky a varila kapustnica.
Súčasťou trhov bol aj kultúrny program,
o ktorý sa postarala ZUŠ pani Madaraszovej. Krásnu predvianočnú atmosféru trhov
ukončila tombola, ktorej hlavnou výhrou
bol kapor Karol.
RH

Konvergencie
V Labyrinte sa 25. novembra uskutočnil práve
jedinečný koncert v spolupráci s Konvergenciami. Vystúpili špičkoví interpreti Jozef Lupták
(violončelo), Boris Lenko (bandoneón, akordeón), Marian Svetlík (husle), Martin Ruman (viola) a Milan Paľa (husle). Diváci si mohli vypočuť
skladby hudobných majstrov Johanna Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena, ale
aj improvizácie či tangá Astora Piazzolu. MO

Miestny odbor Matice slovenskej
v Senci
Vás pozýva na

Trojkráľový koncert
ktorý bude 6. januára 2016 o 16:00
v evanjelickom kostole v Senci.
V programe vystúpi:
* vokálna skupina S K L O
z Bratislavy – v ich interpretácii
zaznejú duchovné skladby rôznych
storočí, koledy a vianočné piesne
* Ženský spevácky zbor
pri MO Matice slovenskej v Senci
Vstupné dobrovoľné.
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Vianočné trhy

Tradičná zabíjačková hostina primátora
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a jeho priatelia opäť
pozvali Senčanov na tradičnú
predvianočnú zabíjačkovú hostinu pred MsKS, kde zároveň
prebiehajú aj vianočné trhy. Na
12. decembra síce sneh nenapadol, ale bolo dosť chladno,
takže nechýbala autentická
zabíjačková atmosféra. Tým
najpodstatnejším boli čerstvé
zabíjačkové špeciality, pripra-

Vianočné trhy dostali v Senci nový šat. Iné usporiadanie
stánkov, nová bohatá svetelná výzdoba, čečina, kultúrny
program, vianočná hudba a sedenie pre návštevníkov - aj tieto
zmeny sú prísľubom, že mesto
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vené pod taktovkou mäsiarskeho majstra Františka Šušlu.
V stánkoch podávali kapustnicu, guláš, cigánsku, tlačenky,
klobáse, nespočetne veľa jaterníc, krvavničiek a zabíjačkovej
kaše a k tomu víno, aj varené,
pivo i čaj. Námestie 1. mája
sa úplne zaplnilo ľuďmi, ktorí
si dopriali kulinárske zážitky a
výborne sa bavili v kruhu svojich priateľov a známych. VCs

bude každý rok vylepšovať vianočnú náladu na námestí, aby
sa Senčania mohli stretnúť pri
mestskom vianočnom stromčeku, aby si kúpili vianočný
torvar a s priateľmi vypili varené víno či vianočný punč. MO

„Učíme moderne, učíme (sa) radi“ Operačný program vzdelávanie na GAB v Senci

Ministerstvo školstva vedy,
výskumu a športu SR vyhlásilo
výzvu
Operačného programu vzdelávanie
na predkladanie projektov
na
tému
Premena
tradičnej školy na modernú
pre Bratislavský kraj. Senecké gymnázium bolo so svojím
projektom „Učíme moderne,
učíme (sa) radi“ úspešné
a na modernizáciu vzdelávania v prírodovedných predmetoch získalo nenávratný
finančný príspevok vo výške
takmer 113000,- EUR spolufi-

nancovaný z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho
rozpočtu SR s 5% spoluúčasťou, ktorú pokryl zriaďovateľ
školy, Bratislavský samosprávny kraj.
Ciele projektu – skvalitniť
vzdelávanie žiakov a zvýšiť
ich záujem o oblasť prírodovedných predmetov za súčasnej podpory vzdelávania
učiteľov – snažíme sa dosiahnuť implementáciou nových
didaktických
prostriedkov
do vyučovacieho procesu,
inovovaním obsahu a metód

vzdelávania a modernizáciou
laboratórií. Aktivity boli plánované na 18 mesiacov. Začali vo februári 2014 a trvali
do konca novembra 2015.
Laboratóriá fyziky, chémie
a biológie sme zariadili modernými pomôckami, špeciálnymi zostavami systému
VERNIER na zber a vyhodnocovania dát tak, že sú riadené počítačom. Vytvorili sme
učebňu na kolaboratívne interaktívne vyučovanie a novú
multimediálnu učebňu.
Na rozšírenie odborných znalostí a získanie kompetencií
pedagógov s cieľom efektívnej práce so zavedenými prvkami a systémami modernizácie, absolvovali pedagógovia
v rámci projektu akreditované
vzdelávania zamerané na:
• prácu s kódovanou interaktívnou knihou a interaktívnym
perom
• využitie interaktívnej tabule,
multimédií a digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

• prácu so systémom zberu
a spracovania dát pomocou
laboratória
podporovaného
počítačom
• metodiku tvorby školských
experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím
laboratória
podporovaného
počítačom
• kolaboratívne interaktívne
vyučovanie
Výstupom projektu, okrem
modernizácie
laboratórií,
sú vytvorené a inovované
učebné texty a materiály,
metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiaka
v súčinnosti s interaktívnymi
kódovanými knihami, interaktívne cvičenia a edukačné videosekvencie. Všetko na vybrané prírodovedné témy modernizovaných predmetov.
„Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú
spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ“
RNDr. Jozef Radzo
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Vianoce sociálne odkázaných rodín
V spoločenskej sále Strednej odbornej školy na Kysuckej ulici aj
tento rok sa zišli Senčania, ktorým
naše mesto pomáha v hmotnej núdzi. Odbor sociálnych vecí mesta
Senec sa 3. decembra 2015 postaralo o pekné popoludnie pre nich.
Žiaci a učitelia ZUŠ Senec navodili
svojím umením vianočnú atmosféru. Program moderovala Helena
Čajková. K prítomným sa prihovo-

ril viceprimátor Dušan Badinský
s prianím šťastných a veselých Vianoc. Nasledovalo podávanie tradičnej kapustnice. Na záver pracovníčky odboru sociálnych vecí rozdali
balíčky potravinovej pomoci, ktoré
obsahovali okrem základných potravín aj sladkosti a 3 kilá ovocia.
Mesto pripravilo 110 balíčkov, ktoré
boli doručené aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť na posedení. VCs

Čo sa deje so separovaným odpadom z mesta
Boli sme sa pozrieť na Červenom majeri, kde je nielen
skládka, ale aj dotrieďovanie
separovaného odpadu z nášho mesta. Sklo a papier sa ďalej nedotrieďujú.
Sklo sa zhromažďuje až
sa naplnia 2 veľkokapacitné
kontajnery, je expedované na
spracovanie do Trnavy. Zbierame autosklá, obalové a tabuľové sklá.
Do skla nepatria: zrkadlá,
keramika, porcelán, drôtené
sklá, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
žiarivky.
Papier sa lisuje a následne
expeduje na spracovanie.
Zbierame kartóny a papierové
obaly, noviny, časopisy, zošity.
Do papiera nepatria: mokrý,
mastný, znečistený, asfaltový, dechtový, voskový papier,
použité plienky, hygienické
potreby.
Najzložitejšie je to s plastmi,
s nimi sa zbierajú aj kovové

obaly a kombinované viacvrstvové obaly (tzv. Tetrapak).
V malej triediarni sa ručne
dotrieďujú na nasledovné
kategórie:
kovy;
tetrapaky;
nápojové plastové fľaše podľa
farieb;
fľaše z jedlých olejov;
ostatné plastové fľaše (napr.
z pracích a čistiacich prostriedkov, kozmetiky);
zmesné fólie (napr. igelitové
tašky, stavebné fólie, obaly
z potravín);
kelímky a vaničky z potravín,
kvetináče;
penový polystyrén
veľké pevné plasty (napr. nárazníky, bedničky, vaničky).
Následne sa takmer každá
kategória zvlášť zlisuje. Keď
sa nazbiera dostatočné množstvo, odváža sa na spracovanie. Ako je veľa kategórií, tak
je aj veľa spracovateľov a nie
je ľahké napísať, čo kde skončí. Napr. veľké pevné plasty

Medzi plastami môžeme vytriediť...

a ostatné plastové fľaše odoberá firma Romag v Senci.
V podstate môžeme do plastov
vložiť všetko plastové, ale niektoré robia problém, resp. nie
je možné umiestniť ich na trhu,
takže končia na skládke. Napr.
plastové fľaše z mlieka, záhradné hadice, CD nosiče, mäkké
plasty z PVC, vaničky z mäsa
(ak nie sú vymyté), nápojové
fľaše potiahnuté etiketou kopírujúcou tvar fľaše. Ak vaničky
vymyjeme a obtiahnutú fóliu
dáme z fľaše dolu, nájdu si svoje uplatnenie aj mimo skládky.
Uvedomme si, že triedený
odpad prechádza rukami ľudí.
Rešpektujme ich dôstojnosť
a zdravé pracovné podmienky.
Nedávajme do triedeného odpadu príliš znečistený odpad
a to, čo tam nepatrí.
Pamätajme už pri nákupoch,
že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Kupujme
to, čo skutočne potrebujeme
a uprednostňujme recyklovateľné obaly.

Do triedeného odpadu ani
do zmesového odpadu nepatria obaly z nebezpečných
látok. Obaly z ropných látok
(motorové oleje) odovzdajte
na hociktorej čerpacej stanici.
Od nového roku je možnosť
odovzdať na čerpacích staniciach aj jedlé oleje a tuky. Ostatné obaly z nebezpečných
látok aj so zvyškami nebezpečných látok je možné odovzdať na Kalinčiakovej ulici
počas jarného a jesenného
upratovania.
Upozornenie pre prevádzkovateľov kuchýň a reštaurácií: podľa §83 zákona
č.79/2015 Z.z. sú povinní
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky
rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, pochádzajúceho z ich činnosti. Tento
odpad sa zakazuje ukladať
do nádob určených obcou
na zber komunálneho odpadu.

Neprikladáme k plastom - nespracovateľné plasty
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Vzhľadom k tomu, že k občanom mesta Senec sa dostali nepravdivé a zámerne zmanipulované informácie
o pridelených dotáciách, uverejňujeme úspešné projekty a poskytnuté sumy za roky 2010 až 2015.
Mesto Senec
PhDr. Gabriella Németh
Dotácie 2010
podpredsedníčka BSK

2010
1.

Mesto Senec

Rekonštrukcia mestské múzea

6 000 €

2.

OZ Nezábudka

Výstavba DSS pre ťažko zdravotne postihnuté deti

6 000 €

3.

Farský úrad Senec

Rekonštrukcia kostola

Dni Alberta Molnára
Szencziho

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na
Slovensku

1 400 €

Revitalizácia ihriska materskej školy

1 000 €

4.
5.

Mesto
Senec
MŠ Alberta
Molnára
Szencziho

Dotácie 2011

1.

1.

2.

Maď.spol a kult.zväz na Oblastný výbor Senec, XLII. Dni Alberta Molnára
Slovensku Csemadok
Szencziho

Výstavba zariadenia Dom Nezábudka - domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých

Prezentácia dávnej minulosti Senca a jeho okolia

3 500,00 €

1 200,00 €

3.

Mesto Senec

4.

Základná škola sv.
Alberta Molnára
Szencziho

Ozdravenie a ochrana životného prostredia

900,00 €

5.

Materská škola A. M.
Szencziho

Vytvorenie podmienok na rozvíjanie pohybových
spôsobilostí detí preškolského veku vybudovaním
ihriska

800,00 €

1 000,00 €

Náš príbeh (predstavenie životných príbehov 3
TENENET, občianske
zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne
prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS združenie
filmové spracovanie)

1 000,00 €

2.

Slovak Doublebass
Club, občianske
združenie

Senčania Senčanom "Hudba je staršia, než ľudská
reč" - Hudobný benefičný maratón - propagácia
koncertov, plagáty, prenájom pódia,
fotodokumentácia

2 000,00 €

3.

Školský športový klub
O.Z., občianske
združenie

International Basket Cup 2015 - letná a zimná
edícia medzinárodného basketbalového turnaja materiálne zabezpečenie, medaile, ceny, prenájom
priestorov

2 000,00 €

MŠK Senec, občianske
združenie

Materiálna základňa mládež, organizácia ml.
športových podujatí

6.
7.
8.

Nezábudka - združenie
na pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými v
Turni

Dotácie 2012

Dotácie 2015
2015

3 200

2011
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9.

ZŠ s VJM Alberta
Interaktívna tabuľa a interaktívne softvéry
Molnára Szencziho v
SenciAlberta
ZŠ s VJM
Vybavenie prírodopisnej učebne - nákup notebooku,
Molnára Szencziho v
softvéru, dataprojektoru, mikroskopu ...
Senci
Mestské kultúrne
Slnečný festival; podpora CR novátorskymi
stredisko v Senci
aktivitami - bábk. Divadlo, pouličné divadlo

10.

ŠK GaFuGa, OZ

11.

Mesto Senec

12.
13.
14.

1 500 €
2 500 €
2 300 €

Účasť na domácich a zahraničných turnajoch Organizaácia regionálneho športového podujatia
Oprava a údržba miestnej komunikácie

Mesto Senec

Projekt naša škôlka náš kraj
Modernizácia a rozširovanie kapacít materskej školy
Fándlyho 20
Projekt naša škôlka náš kraj
Modernizácia a rozširovanie kapacít materskej školy
Fándlyho 2

Mesto Senec

Projekt 50 centov

Mesto Senec

2 000,00 €

2 300 €
24 826,09 €
4 000,00 €

4 000,00 €
9 000,00 €

Výzva
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na
podporu kultúry pre rok
2016!!! Žiadosti môžete
zasielať do
01.02.2016!!!

2012
1.

Nezábudka - Združ. na
pomoc rod. so zdrav.
postih. deťmi a mladist.
v Turni

Výstavba zariadenia Dom Nezábudka - domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých

3 000,00 €

2.

Slovak Doublebass Club

Musica Perennis Iuventutis/Večná hudba mladých hudobný maratón

1 000,00 €

3.

Základna škola Alberta
Molnára Szencziho v
Senci

Revitalizácia školského dvora

2 000,00 €

4.

Mesto Senec

TENENET o.z.

Dotácie na rok 2013

podpora tvorby nových pracovných miest pre
zdravotne postihnutných ľudí

Prerušenie prevádzky v materských školách v Senci

1.

TENENET o.z.

Precíťte skrytý rozmer našej ľudskosti

1 000,00 €

2.

Základná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským

Vytvorenie vonkajšieho športového ihriska

2 500,00 €

3.

Školský športový klub
GAB Senec

GABBO Cup 2013 - IV. ročník basketbalového
turnaja

Klub absolventov a
priateľov Spojenej
školy s vyučovacím
jazykom
Nezábudkamaďarským
- združenie

Vytvorenie odbornej učebne na vyučovanie
odborných predmetov odboru učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo

2 000,00 €

Vytvorenie rehabilitačnej miestnosti v podkroví
zariadenia

1 000,00 €

Vybavenie interiéru dvoch nových tried MŠ
Kysucká 9, Senec pre 36 detí

7 000,00 €

5.

6.

na pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými
detmi a mladistvými v
TURNI
Mesto Senec

Dotácie 2014

500,00 €

2014
1.

TENENET

Spevom k pochopeniu - obrazová a zvuková
produkcia, prenájom priestorov

1 500,00 €

2.

Klub absolventov a
priateľov Spojenej
školy s vyučovacím
jazykom maďarským

Pamätná kniha k 55. výročiu Spojenej školy s VJM
Senec - vytlačenie pamätnej knihy s doručením do
školy

2 300,00 €

3.

ZŠ s VJM Alberta
Molnára Szencziho v
Senci

Rekonštrukcia fasády - odstránenie havarijného
stavu

5 000,00 €

4.

GaFuGa, O.Z.

Účasť na medzinárodnom turnaji, organizovanie
športových podujatí

1 300,00 €

5.

ŠK SFM Senec

Medzinárodný mládežnícky turnaj vo futbale

4 000,00 €

6.

Futbalová miniliga
Senca

Revitalizácia areálu ZŠ Mlynská a podpora športu
mládeže

1 000,00 €

7.

Slovak Doublebass
Club

Senčania Senčanom "Vietor z juhu" - Noc v
múzeu/Hudobný benefičný maratón

2 500,00 €

8.

9.

Nezabúdka - združenie
na pomoc rodinám so Výstavba zariadenia Dom Nezábudka DSS, 2. etapa
- podkrovné priestory
zdravotne posihnutými
deťmi a mladistvými
Materská škola Košická
Vybavenie interiéru dvoch nových tried MŠ
40 Senec
Košická, Senec pre 30 detí

Prázdniny na školách sú do 7. januára 2016. Nástup žiakov do školy
pre ZŠ Mlynská je 8.1.2016.
ZŠ J. G. Tajovského a ZŠ s VJM A. M. Szencziho 8. januára 2016 udeľuje riaditeľské voľno. Nástup žiakov do školy pre ZŠ J. G. Tajovského
a ZŠ s VJM A. M. Szencziho je 11.1.2016.

800,00 €

2013

4.

Prázdniny v základných školách v Senci

1 500,00 €

5 000,00 €

Materské školy Fándlyho, Košická, Kysucká a Slnečné jazerá prerušujú
prevádzku počas vianočných prázdnin do 7.1.2016. Prevádzka materských školách bude obnovená 8.1.2016.
V MŠ Kollárova bude prevádzka bude obnovená 4 .1.2016 a v MŠ s VJM
A. M. Szencziho 11.1.2016.

Zmena zápisu do 1. ročníka ZŠ a MŠ
Novelou školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole od 1. apríla do 30. apríla.
Zápis detí do prvých ročníkov na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec sa uskutoční spravidla v piatok
od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00, ktoré sú v nasledujúcom týždni po 10. apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Ak na niektorý deň zápisu pripadnú prázdniny alebo mimoriadne voľno, namiesto tohto dňa sa na zápis určuje ďalší piatok a sobota po prázdninách alebo po poskytnutom dni voľna.
Presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľ základnej školy
najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste
v škole a na internetovej stránke školy.
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky a na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky podávanie žiadosti o prijatie detí
do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 30. apríla
do 31. mája. Presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľka
materskej školy na verejne prístupnom mieste v škole a na internetovej
stránke školy.
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Mestské kultúrne stredisko Senec

KULTÚRNE PODUJATIA

KINOSÁLA

ÍRSKA KLIATBA
1.2. pondelok o 19:00 14,- Eur
Šťastný nový rok 2016 prajeme
všetkým návštevníkom
Mestského kultúrne strediska v Senci.

KINO - KINOHITY

vstupenky si môžete zakúpiť
v predpredaji MsKS

KNIŽNICA

BOD ZLOMU
Ich jediným
zákonom
je gravitácia.
Adrenalín v 3D.

SENČAN január 2016

LABYRINT

KONCERT DUCHOVNEJ
HUDBY A SLOVA
13.1. streda o 19:00
Vstupné dobrovoľné

Účinkujú:
Zuzana Szabó - spev,
Barnabás Kollárik - klarinet,
Renáta Ruttkayová - klavírny sprievod,
Petra Mazúchová - klavírny sprievod,
Helena Čajková - slovo
Zaznejú diela majstrov: A. Dvořák,
G. Pierné, B. Kovács, K. Zoltánné Zs.
Dóra, Ch. M. Widor, Žalmy, M. Rúfus,
P.O. Hviezdoslav, S. Veigl.

BIBLIA NA CESTÁCH
CREED

Adonis je pod
Rockyho vedením
na najlepšej
ceste získať svoj
vlastný titul, ale
má okrem talentu
aj srdce pravého
bojovníka?

PIATA
VLNA

Vlna sa blíži...
dokážeme
ju prežiť?

ĽADOVÁ SEZÓNA

Animovaná
komédia ponúka
veľkolepé zábavné
dobrodružstvo.

Unikátna putovná výstava
pre deti i dospelých.
Galéria Labyrint, 2. poschodie

od 11.1. do 29.1.
v pracovných dňoch okrem
stredy od 10:00 – 18:00
Vstup voľný

Kontakt a rezervácia pre školy:
Mestská knižnica Senec,
tel.: 024592 3507
Kniha kníh, ktorá:
- je o láske, nádeji a istote
- dokáže povzbudiť a posilniť
- odhaľuje najväčšie tajomstvá všetkých čias
- približuje históriu a budúcnosť
- ponúka východisko z ťažkých životných situácií
- dáva praktické a cenné rady pre plnohodnotný život
- je najčítanejšou, najpredávanejšou
a najrozšírenejšou knihou na svete
HISTORICKÉ SLOVENSKÉ A ZAHRANIČNÉ
BIBLIE - UNIKÁTNE NOVODOBÉ A NAJNOVŠIE
BIBLIE - BIBLIE PRE DETI, ŠTUDIJNÉ, HISTORICKÉ - DOPLNKOVÉ MATERIÁLY, MAPY, CD,
DVD, PREDNÁŠKY, VÝKLADY, DISKUSIA

BUWKO
A SNIWKO

23.1. sobota o 16:00 2,50 Eur

Divadlo ZáBaVKa

Nová interaktívna rozprávka o Perinčanoch z dielne divadla ZáBaVKa, je určená
všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa radi
smejú, spievajú a chcú sa naučiť klaunské
triky. Divadelná zábavka je zameraná na
rozvoj zručností, obratnosti ale aj detskej
beseda so spisovateľom
fantázie a predstavivosti. Dôraz kladie
Tiborom Eliotom
predovšetkým na hru (zábavku),
aby sa aj deti mohli stať aktérmi zázračROSTASOM
ného príbehu vo vysnívanom svete Periny
13.1. streda o 17:00
a vytvoriť spolu s Buwkom a Sniwkom
Vstup voľný
fantastickú klauniádu. Deti sa stávajú súséria prednášok
časťou divadelného predstavenia, naučia
sa chodiť na koturnách či chodúľoch, ale
NENECHAJTE MOZOG
dozvedia sa aj, aké zamestnania existujú
ZLENIVIEŤ
a čo treba urobiť preto, aby sme mohli byť
Tréning pamäti a koncentrácie pre seniorov
tým, čím chceme.

27.1. streda o 10:00

Vstup voľný

SENČAN január 2016

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko Senec

Prednáška

PhDr. Elena Kurincová

BOJISKÁ A VOJNOVÁ
KAŽDODENNOSŤ

C.K. 72. PEŠIEHO PLUKU
28.1. štvrtok 19:00

MOJIM NÁRODOM
- PRÍBEHY Z VEĽKEJ VOJNY
„Népeimhez“ – történetek
a nagy háborúból

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA
A SENECKO
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Sú určené pre vekovú kategóriu
od 3 mesiacov do 19 rokov.
Vyučovanie prebieha v malých
skupinkách od 4 do 8 detí, v ponuke
sú taktiež kurzy pre jasličky a škôlky.
Deti zbožňujú učenie v Helen Doron
English. Aj vaše deti majú možnosť učiť
sa metódou Helen Doron v MsKS Senec,
v priestoroch Labyrintu na 2. poschodí.
Momentálne máme otvorené kurzy
pre deti od 3-11 rokov. V prípade
dostatočného záujmu však vieme
otvoriť nové a pokryť aj ďalšie vekové
kategórie.
Pondelok: od 16:10 – 16:55;
17:05 – 17:50; 18:00 – 18:45
Streda: od 16:15 – 18:00
Kontakty: Tel. 0904 355 804
Email: senec@helendoron.sk
Web: www.helendoron.sk

A Szenc környékiek és az
első világháború

Výnimočné výstavy, vďaka ktorým nakniha o Senci do každej rodiny
hliadnete do života vojakov na frontoch
v 1.svetovej vojne. Uvidíte množstvo
spomienkových predmetov, fotografií,
dokumentov, zbraní, autentické filmové
Publikácia odzrkadľuje výsledky dvojdňozábery ... Navštívte túto pútavú expozíciu
vej interdisciplinárnej konferencie
a zoznámte sa s vtedajším vojnovým
z novembra 2012 zameranej na známe
dianím, s osudmi a príbehmi účastníkov
i neznáme hodnoty Senca. Jej príspevz nášho regiónu.
ky nielenže sumarizujú doteraz známe
25.11. 2015 – 29.04. 2016
vedomosti, ale poväčšine ich výrazne
posúvajú dopredu v daných tematických
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu
v slovenskom i maďarskom jazyku.

SENEC STÁROČIA
MESTA

Literárna hodina s obľúbeným
autorom detských kníh

Jánom ULIČIANSKYM
pre deti 1. stupňa ZŠ.
Vstup voľný

PRIPRAVUJEME

Stretnutie

KURZY V LABYRINTE

s Johnom
NICHOLSONOM,

Helen Doron English

je celosvetová inštitúcia s 30-ročným
úspechom v učení angličtiny detí
každého veku. Viac ako 1,5 milióna
študentov rozpráva po anglicky vďaka
Helen Doron English.
Prečo Helen Doron English? Pretože
naše vyučovanie, najlepšie vo svojom
odbore, je vyvinuté skúsenými expertmi
v učení angličtiny a je vyučované
našimi špeciálne vyškolenými učiteľmi.
Heleninou túžbou bolo, a dodnes
zostáva, maximalizovanie schopností
učenia, a vytváranie prvotriednych
vyučovacích programov pre deti.
Helen a jej vývojový tím pokračujú
v priekopníckej činnosti v oblasti
vyučovania cez emocionálny, fyzický,
kreatívny a intelektuálny rast. Využívajú
pritom najnovšie technológie, aby boli
kurzy pre deti lákavé.

autorom knihy Gorila
25.2. štvrtok o 19:00

Mgr. Pavol Rusnák

VEĽKÁ VOJNA
A JUHOZÁPAD SLOVENSKA
so zameraním na Uhorskú
kráľovskú vlastibranu
prednáška v mestskom múzeu

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka
11:00 – 12:00
LABYRINT 		
8:00 – 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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Výborná Pippi od SZUŠ R. Madarászovej

Súkromná základná umelecká škola R. Madarászovej v Senci uviedla
2. decembra v kultúrnom dome svoj
pôvodný muzikál Pippi dlhá pančucha podľa knihy Astrid Lindgrenovej.
V hlavnej úlohe sa predstavila Terka
Bálintová a žiaci hudobno-dramatického a tanečného odboru. Scenár
a réžia Milana Manka, hudba Petra
Pätoprstého a choreografie Jany Pod-

hornej divákov pobavili a udržali v pozornosti počas celého predstavenia.
Vtipné dialógy rozosmiali najmä detské publikum. Kreatívne farebné kulisy a oblečenie účinkujúcich prispeli
k veselej nálade predstavenia, ktoré
presvedčilo o tom, že SZUŠ R. Madarászovej vie pripraviť kvalitné a zábavné dielo, ktoré si diváci obľúbia.
Text a foto: MO

„Mojim národom!” – Príbehy
z veľkej vojny, Prvá svetová
vojna a Senecko
V Mestskom múzeu boli otvorené 25. novembra dve navzájom sa doplňujúce výstavy,
vďaka ktorým nahliadneme do života vojakov
na frontoch 1.svetovej vojny. Expozície obsahujú množstvo spomienkových predmetov,
fotografií, dokumentov, zbraní, autentické
filmové zábery a ďalšie materiály. Pri príležitosti stého výročia vypuknutia I. svetovej vojny
sa naskytla možnosť poukázať na stále ešte
ukryté materiály v zbierkach a fondoch. S týmto cieľom bola zostavená i putovná výstava
Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a ďalších slovenských múzeí pod názvom „Mojim národom!“
Príbehy veľkej vojny.
Putovná výstava je obohatená menšou výstavou zameranou na Senec a jeho okolie.
Pri príprave výstavy Prvá svetová vojna a Senecko využilo naše múzeum zdroje získané
v zbierkotvornej činnosti počas svojej 5 ročnej existencie. Časť predstavených exponátov
sú zapožičané od rodín zo Senca i okolia.
Výstava bude otvorená do 29. 04. 2016. GS

Jozef Banáš a Ľuboš Jurík nám predstavili svoje najnovšie knižné prírastky

Na pozvanie OZ Moje Mesto a Mestskej
knižnice v Senci prišli 25. novembra Jozef
Banáš a týždeň na to Ľuboš Jurík na besedu so seneckými čitateľmi do Mestskej
knižnice v Senci. Moderátorkou oboch
stretnutí bola Jana Turanská, poslankyňa
MsZ Senec.
O novinke Jozefa Banáša sa novinár
Daniel Forgács vyjadril takto: „Za najvtipnejšiu Banášovu knihu som doteraz
považoval Idiotov v politike. Táto iskrivá
demotivačná správa však Idiotov prekonala. Na Dementoch som sa nasmial
do popuku. Autor v nich okrem Slovenska stihol rozstrieľať na franforce USA
a zidealizovať si Rusov.“ Hovorilo sa aj
o skoršie vydaných knihách. Román Velestúr je tiež z tohoročnej úrody a prináša

silný príbeh o tom, že skutočný zmysel
života sa oplatí hľadať. Politický thriller
Zóna nadšenia z roku 2008 je jeden z najprekladanejších slovenských románov.
Je to do veľkej miery aj autobiografický
román a spolu s knihou Zastavte Dubčeka a Sezóna potkanov tvorí politickú trilógiu Jozefa Banáša. Kód 9 a jeho voľné
pokračovanie Kód 1 vyvolávajú diskusie
predovšetkým pre autorov neortodoxný
pohľad na Ježiša a na cirkev, ale zároveň
patria aj medzi jeho najpredávanejšie
a najoceňovanejšie knihy. Jozef Banáš
cez prizmu svojich diel pútavo a vtipne
predstavil aj svoj pohľad na Slovákov
a na domácu a svetovú politickú scénu.
************************************
Apropo pre stretnutie s Ľubošom Juríkom
poskytla jeho kniha o Alexandrovi Dubčekovi, ktorá vyšla v novembri pod názvom
Rok dlhší ako storočie. Termín uvedenia
novinky na knižný trh určite nebol náhodný, keďže pred dvadsiatimi tromi rokmi, 7. novembra 1992, zomrel v pražskej
nemocnici na Homolke politik a štátnik
Alexander Dubček, najvýraznejšia osobnosť Pražskej jari. Ľuboš Jurík vyštudoval
žurnalistiku a bol redaktorom viacerých
renomovaných periodík. Od roku 1992
do roku 1997 bol hovorcom predsedu

Národnej rady SR. Od roku 1998 je šéfredaktorom mesačníka Euroreport Plus.
Je laureátom viacerých literárnych cien.
Ľuboš Jurík sa ujal slova s ospravedlnením, že sa necíti byť príliš zábavným rozprávačom, ale čas strávený s ním mu nedal za pravdu. Svoje príbehy zo zákulisia
politiky a o zážitkoch so slávnymi ľuďmi,
s ktorými viedol rozhovory, podával mimoriadne pútavo a vtipne. Jeho najnovší
román Rok dlhší ako storočie je kombináciou literatúry faktu a beletristickej fikcie,
obsahuje aj mnohé úplne nové informácie o Alexandrovi Dubčekovi, ktoré neboli
dosiaľ publikované. Kniha dosiahla nevídaný úspech na knižnom trhu, behom
mesiaca bol celý náklad vypredaný a už
sa pripravuje jej ďalšie vydanie.
VCs
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Ministerstvo školstva ocenilo Mgr. Evu Jonášovú
Za mimoriadne výsledky, humánny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti udelilo Ministerstvo školstva, vedy
výskumu a športu SR čestné uznanie Mgr. Eve Jonášovej, riaditeľke MŠ Kollárova 23, Senec.
Čo všetko je potrebné k tomu, aby sa
z učiteľa stal najlepší učiteľ? Na túto
otázku a mnohé iné si prišli zodpovedať pedagogickí a odborní zamestnanci
na konferenciu k projektu „Rozširovanie
skúseností najlepších učiteľov – EduArt“,
ktorého realizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konferencia sa konala 24. a 25. novembra 2015
v Banskej Bystrici. Počas nej boli prezentované príklady osvedčených metód
v praxi pedagogických zamestnancov škôl
a školských zariadení, zároveň najpríkladnejší pedagogickí a odborní zamestnanci rezortu školstva boli ocenení za svoj
prínos. Na základe návrhov z MŠVVaŠ
SR, Metodicko-pedagogického centra,
Štátnej školskej inšpekcie, štátnej správy
v školstve a školských samospráv bolo
ocenených 29 pedagogických zamestnancov a 7 odborných zamestnancov
z materských, základných, špeciálnych,
umeleckých a stredných škôl, internátov
či centier pedagogicko-psychologického
poradenstva. Ocenenia odovzdal v zastúpení ministra školstva Marian Galan,
generálny riaditeľ sekcie regionálneho
školstva MŠVVaŠ SR. Medzi ocenenými
bola Mgr. Eva Jonášová, riaditeľka MŠ
Kollárova 23, Senec.
• Ako ste zareagovala na ocenenie?
Správa prišla z Metodicko-pedagogického centra. Neveriacky som sa nad tým
pousmiala a pomyslela som si, že zatiaľ
sa nechystám do dôchodku, pretože
takéto ocenenia väčšinou prichádzajú
na sklonku profesionálnej kariéry. Napo-

kon ma uistili, že to nesúvisí s vekom ani
s dĺžkou praxe, je to ocenenie tvorivých
učiteľov, ktorí spravili kus práce, v prípade materských škôl v oblasti elementárnej predškolskej pedagogiky.
• Čím ste si vyslúžili toto ocenenie?
Je to ocenenie práce celého nášho kolektívu, ktorú komplexná inšpekcia nedávno veľmi pozitívne hodnotila z hľadiska odborného výkonu pedagógov,
z hľadiska kvality riadenia, ale vyzdvihla
aj príjemnú klímu na pracovisku. Zapájame sa do rôznych projektov, do mestských a regionálnych súťaží. Aktuálne

Vianočný šachový turnaj
11. decembra 2015 sa uskutočnil Matičný
vianočný šachový turnaj žiakov a študentov
seneckých škôl.
Súťažiaci hracím systémom každý s každým
zohrali spolu 15 partií, pričom každý jednotlivec zohral 5 partií. Po skončení prvého
kola skončili rovnakým ziskom 4,5 bodu dve
súťažiace. Vo vzájomnom zápase stratili pol
boda. O poradí na prvých dvoch miestach
rozhodol ďalší vzájomný zápas.
Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. miesto Renáta Koloditsová,
Gymnázium A. Molnára
2. miesto Evelína Tomovics,
Gymnázium A. Molnára
3. miesto Adam Balogh,
ZŠ Tajovského

riešime projekt „Bezpečne na ceste“,
v rámci ktorého sme získali finančné prostriedky na realizáciu dopravného ihriska,
ktoré by malo byť hotové teraz v decembri. Ako prvá škola v Senci sme získali
pitnú fontánku z projektu „Modrá škola“
v spolupráci z BVS. Na modernizáciu
školskej jedálne sme získali dotáciu
10000,- eur z Ministerstva školstva. Zapojili sme sa aj do medzinárodného projektu „Stáže českých pedagógov v školách
na Slovensku“. Podporujeme kreditné
vzdelávanie našich pedagogických pracovníkov. Nabádame ich, aby si spravili atestáciu. Máme tu 5 vysokoškolsky
vzdelaných učiteliek a takpovediac lámeme aj ďalšie kolegyne, aby sa dali na
štúdium. Organizujeme aktivity aj pre rodičov.
• Ako vidíte budúcnosť škôlky?
Máme 190 detí v deviatich triedach
o ktorých sa stará 30 zamestnancov. Naša
súčasná kapacita je maximálne využitá,
ale nedokáže uspokojiť všetky žiadosti
o prijatie. Chystáme sa na realizáciu nadstavby, kde pribudnú tri triedy, ktoré rozšíria našu kapacitu o 75 miest pre deti,
pribudnú aj 6 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci. Projekty sú hotové,
už sme vybrali aj zariadenie. Organizačné zabezpečenie počas prestavby máme
premyslené, už len čakáme, že sa to
v januári spustí. Musím vyzdvihnúť ústretovosť mesta Senec. Je to vidno na vybavení našej škôlky, ale aj na ohodnotení našich zamestnancov, čo vytvára základ pre
navodenie príjemnej pracovnej klímy. VCs

Ničí Ťa každodenné státie v bratislavských zápchach?
Vieš krimpovať RJ45? Odstránenie vírusu, či inštalácia operačného systému a jeho aktualizácií
je pre Teba hračkou?
Ak Ťa technika baví a rád by si
pracoval v teame, kde pracujeme
s najnovšími technológiami, ozvi
sa nám na praca@e-net.sk alebo
na 02 / 20 20 20 28.
Ponúkame
prácu
technika
na plný úväzok v meste Senec,
u operátora, ktorý sa dlhodobo
drží v TOP 5 slovenských internetových operátorov.
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Karácsonyi vásár meglepetésekkel
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola hagyományos karácsonyi vására két meglepetéssel is szolgált. A diákok az emeleti
folyosókon felállított standjaikon ezúttal is kínálták süteményeiket és kézműves portékájukat, az előcsarnok azonban új
funkciót kapott. A Magyar Tudomány Csarnoka nyílt itt meg,
amelyben olyan tudósok kaptak helyet, akik magyar iskolából
indulva sikeres nemzetközi karriert futottak be. Bauer Győző
orvosprofesszor, akadémikus is kiváló példa erre, aki elmondta, hogy csak az anyanyelven közvetített tudás képes igazán
megnyitni a gyermeki értelmet a világ csodái előtt. Matus
Mónika, az iskola igazgatója és Bauer Győző együtt vágták
át a nemzeti színű szalagot, megnyitva ezzel a kilenc tudós
munkásságát feldolgozó poszterekből álló állandó kiállítást,
amely az iskola diákjainak egyhónapos projektmunkája eredményeként valósult meg. A vendégekre még egy meglepetés
várt. Strešňák Gábor a Városi Múzeum vezetője bemutatta
az Adalékok Szenc helytörténetéhez című kiadvány most
megjelent második kötetét, amely a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola és a Városi Múzeum közös szervezésében évente
megtartott helytörténeti diákkonferenciák anyagának a második részét foglalja össze. A vendégek ezután megnézték az
alapiskola diákjainak kis karácsonyi műsorát, majd elvegyültek a vásári forgatagban.
VCs

A magyar gimisek sakksikerei
Kolodits Renáta és
Hervai Szandra az alma
matere jóhírét is öregbítette november végén
Pécsett az Összmagyar
Nemzeti
Diákbajnokságon. Renáta ezen a
versenyen már 2011ben Kőszegen és idén
Pécsett is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
Elsős iskolatársa Hervai
Szandra a Kárpát-medencei mezőnyben a
kiváló harmadik helyezést érte el. Kolodits
Renátáról, a Szenczi
Molnár Albert Gimnázium negyedikes diákjáról sakk berkeken kívül kevesen tudják,
hogy tehetséges és sikeres sakkozó. Tíz évesen a Mészáros
László vezette szakkörben kezdett el sakkozni. 2009-ben már
szlovákiai országos bajnok lett a 12-évesek korcsoportjában
és még abban az évben kijutott az Olaszországban megrendezett Európa-bajnokságra. Azóta már háromszoros szlovákiai bajnok és részt vett a korcsoportos világbajnokságon Görögországban és Szlovéniában. Mégis legnagyobb sikerének
a legrangosabb hazai gyermek-sakkbajnokságon, a Memoriál
Ondreja Rintela emlékversenyen 2011-ben elért első helyét
tekinti, mivel az akkor 38-adszor megrendezett verseny történetében Renáta volt az első, aki lányként lett a verseny győztese. A jövőjéről így beszélt: „Fél éve van saját edzőm, Farkas
Gábor galántai sakkmester, aki sokat segít a felkészülésben.
Nem titkolt célom megszerezni a nemzetközi női sakkmesteri címet, ehhez 2100 élőpont kell, de már mintegy 2000-nél
tartok. Az érettségi után a Comenius Egyetem Természettudományi Karán földrajzot szeretnék tanulni.” Gratulálunk és a
terveihez sok sikert kívánunk!
VCs
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Vianočné trhy s prekvapeniami

Tradičné vianočné trhy ZŠ Alberta Molnára Szencziho spestrili
dve prekvapenia. Na chodbách prvého poschodia, tak ako vždy,
žiaci ponúkali sladké dobroty a ručne vyrobené darčekové predmety, ale vstupná hala dostala novú funkciu. Otvárala sa tu Hala
maďarskej vedy, kde dostali miesto vedci, ktorí na základoch
z maďarských škôl si postavili medzinárodnú vedeckú kariéru.
Győző Bauer, profesor medicíny a akademik je žijúcim príkladom takejto životnej dráhy. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že
len vedomosti sprostredkované v materinskom jazyku dokážu
otvoriť dokorán detskú myseľ na zázračný svet. Mónika Matus,
riaditeľka školy a Győző Bauer spoločne prestrihli pásku a otvorili stálu výstavu zo zarámovaných násteniek znázorňujúcich
dielo deviatich vedcov. Nástenky spracovali žiaci školy v rámci
mesiac trvajúceho projektu. Na návštevníkov čakalo ešte jedno
prekvapenie. Gábor Strešňák, vedúci Mestského múzea predstavil druhý diel zborníku „Adalékok Szenc helytörténetéhez“
(Príspevky k regionálnej histórii Senca), ktorý spracováva príspevky z konferencií mladých regionálnych historikov, ktoré organizuje ZŠ A. M. Szencziho v spolupráci s Mestským múzeom.
Hostia si pozreli ešte vianočný program žiakov školy a potom sa
už nechali uniesť atmosférou vianočných trhov.
VCs

Šachové úspechy gymnazistiek
Renáta Koloditsová a Sandra Hervaiová robili dobré meno aj
svojej alma mater v Pécsi koncom novembra na Všemaďarskej
národnej študentskej turnaji. Renáta na tejto súťaži už aj v roku
2011 v Kőszegu a teraz v Pécsi vystúpila na prvú priečku víťazov.
Sandra Hervaiová obsadila výborné tretie miesto v konkurencii študentov z celej Karpatskej kotliny. O Renáte Koloditsovej,
študentky štvrtého ročníka Gymnázia A. M. Szencziho málokto
vie, mimo komunity šachistov, že je talentovanou a úspešnou
šachistkou. Ako desaťročná začala hrať v šachovom krúžku pod
vedením Lászlóa Mészárosa. V roku 2009 už vyhrala Majstrovstvá Slovenska vo vekovej kategórii 12 ročných a zúčastnila sa
aj Majstrovstiev Európy v Taliansku. Odvtedy je už trojnásobnou
majsterkou Slovenska a zmerala si sily aj so svetovým výberom
na Majstrovstvách sveta v Grécku a v Slovinsku. Za svoj najväčší úspech však považuje víťazstvo na 38. ročníku Memoriálu
Ondreja Rintela, na najrenomovanejšom slovenskom šachovom
turnaji mládeže do 16 rokov, kde v roku 2011 zvíťazila ako prvé
dievča v histórii turnaja. O svojej budúcnosti sa vyjadrila takto:
„Asi pol roka mám osobného trénera, šachového majstra Gábora Farkasa z Galanty, ktorý ma pripravuje na súťaže. Mojím
neskrývaným cieľom je stať sa medzinárodnou šachovou majsterkou, k čomu potrebujem 2100 bodov a už mám cca 2000
bodov. Po maturite sa chystám na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, chcem študovať geografiu.” Gratulujeme
a prajeme jej veľa ďalších úspechov!
VCs
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„Muszkaföldön” - új sikerkönyv

Kőrös Zoltán „Muszkaföldön” című könyve az elbeszélt történelem műfajába sorolható. Korpás Árpád idegenvezető,
publicista a szerzővel közösen mutatta be a művet december
9-én a Törökházban szép számmal egybegyűlt közönségnek.
A szerző hatalmas munkát végzett, mintegy 200 interjút rögzített Dél-Szlovákia nyugati részéből származó emberekkel,
akik megjárták a II. világháború alatt a szovjet hadifogolytáborokat. Köztük volt Hideghéty Flórián Egyházfáról és Varga Gusztáv Szencről, akik jelen voltak a könyvbemutatón is.
A könyv első része 38 visszaemlékező elbeszéléseinek részletein keresztül mutatja be a szovjet hadifogság jellegét.
A második részben három túlélő teljes történetét olvashatjuk.
Kőrös Zoltán képekkel, magyarázatokkal, táblázatokkal és
egyéb kiegészítésekkel segíti az olvasót a tájékozódásban.
A könyv olvasmányos, azonban a tartalmát tekintve nem
könnyed olvasnivaló, mert a jóérzésű olvasó lelkét megérintik
az elbeszélt sorsok. Az első kiadás pár hét alatt teljesen elfogyott, az utánnyomott példányok december 17-től kerülnek a
pultokra.
VCs
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„Muszkaföldön” - nový bestseller
Kniha Zoltána Kőrösa „Muszkaföldön” patrí do žánru vyrozprávanej histórie (oral history), ktorú publicista a sprievodca cestovného ruchu Árpád Korpás 9. decembra spolu s autorom predstavil návštevníkom Mestského múzea. Autor vykonal obrovskú
prácu, keď spracoval výpovede približne 200 respondentov
z južného Slovenska, ktorí zažili sovietske zajatecké tábory počas II. svetovej vojny. Na predstavení knihy boli prítomní aj dvaja
priami svedkovia, Gusztáv Varga a Flórián Hideghéty, ktorí rozprávali o svojich skúsenostiach zo zajatia. V prvej časti knihy
sa nachádzajú časti príbehov 38 respondentov, ktoré vykresľujú
pomery v sovietskom zajatí. V druhej časti sú celé príbehy troch
zajatcov. Autor pridal fotografie, tabuľky, vysvetlivky a ďalšie
pomôcky pre orientáciu čitateľov. Text je písaný ľahko stráviteľným jazykom, ale nie je ľahkým čítaním, pretože vyrozprávané
príbehy uchopia citlivého čitateľa za srdce. Prvé vydanie tejto
knihy bolo vypredané behom pár týždňov. Dotlač sa dostane
na pulty kníhkupectiev od 17. decembra.
VCs

Adventný koncert Ghymesu v Senci

A Ghymes adventi koncertje Szencen
Nagy fába vágta a fejszéjét a Szenczi Molnár Albert Alapiskola, amikor iskolai kórusuk Szőcs Anett vezényletével a Kossuth-díjas Ghymes együttessel adott Mendika címmel közös
adventi jótékony célú koncertet a Szent Miklós templomban.
A koncert Németh Gabriella pozsonyi alispán és az MKP alelnöke védnöksége alatt, valamint a Pozsonyi Magyar Intézet
támogatásával valósult meg. Mikus Csaba, templomunk káplánja kifejezte reményét, hogy a koncert elősegíti a lelki felkészülést a karácsonyra. Németh Gabriella kiemelte a koncert
jótékony célját, amely az adventi időszakban különös jelentőséget kap. Végül Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója intézett lélekhez szóló szavakat az egybegyűltekhez.
A Ghymes dalaira a sajátos stílus jellemző, melynek meghatározója Szarka Tamás irodalmi értékű szövegvilága és zeneisége, melyet tökéletesen egészít ki testvére, Szarka Gyula népzenei alapú szerzői zenéje. A ráadásként felhangzott Ghymes
- himnusz méltó módon zárta a koncertet. A bevétel 1258,euró volt, amely a Szenczi Molnár Albert Alapiskola karácsonyi
gyűjtését segíti.
Agárdy Gábor

Žiacky zbor základnej školy A. M. Szencziho pod taktovkou
Anett Szőcs sa odhodlal na neľahkú úlohu, keď spolu so skupinou Ghymes, nositeľom Kossuthovej ceny uskutočnil v kostole
sv. Mikuláša adventný benefičný koncert pod názvom Mendika.
Patronát nad podujatím prevzala Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK a podpredsedníčka SMK. Koncert podporil aj
Maďarský inštitút v Bratislave. Csaba Mikus, kaplán seneckej
farnosti poprial prítomným, aby koncert prispel k ich duchovnej príprave na Vianoce. Gabriella Németh vyzdvihla benefičný cieľ koncertu, ktorý v adventnom období nadobúda zvláštny význam. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave vyzdvihol nevyhnutnosť zachovania maďarskej kultúry
a duchovných hodnôt. Skladby Ghymesu sú známe svojím charakteristickým štýlom reprezentovaným textami literárnej hodnoty Tamása Szarku a autorskou hudbou inšpirovanej ľudovou
hudbou jeho brata Gyulu Szarku. Ako prídavok zahraná hymna
Ghymesu dôstojnou bodkou za podujatím. Výťažok koncertu,
1258 ,- euro, poputuje do vianočnej zbierky ZŠ A. M. Szencziho.
Gábor Agárdy

A Csemadok Ünnepváró műsora

Csemadok - Očakávanie sviatku

A Csemadok helyi alapszervezete december 13-án bemutatta Ünnepváró műsorát, amelyen felléptek a Szenczi Molnár
Albert Óvoda nagyovisai, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
és a Szenczi Molnár Albert Közös Igazgatású Gimnázium és
Szakközépiskolai diákjai és tanárai, valamint a Csemadok és
az Alapiskola mellett működő Möggyes népi gyermektánc�csoport a Pósfa zenekarral együtt. A műsor bevételét a Csemadok jótékony célra fordítja.
Agárdy Gábor

Mestská organizácia Csemadoku zorganizovala 13. decembra
program v znamení očakávania sviatku. Na podujatí vystúpili
veľkáči MŠ Alberta Molnára Szencziho, žiaci, študenti a pedagógovia ZŠ A. M. Szencziho a Spojenej školy s VJM A. M.
Szencziho. Ľudová tanečná skupina „Möggyes” pôsobiaca pod
patronátom Csemadoku a ZŠ A. M. Szencziho predviedla svoje
choreografie za spoluúčinkovania skupiny Pósfa. Výťažok venuje Csemadok na dobročinné účely.
Gábor Agárdy
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Timon Calek, Hana Maldonado, Ben Podhorský,
Adam Lehocký, Marco Horváth, Lea Ružovičová,
Viktória Klein, Nela Urbancová, Richard Farkas,
Viktória Mókošová, Emma Meszárošová, Alica
Valovičová, Tomáš Račko, Oliver Šmálik, Sebastián Adám, Eliška Šurmanová, Miroslav Knapp,
Michel Dömény, Lukáš Vrabeľ, Adam Žabka.

17.decembra uplynulo 8
rokov od smrti našej milovanej matky, babičky Heleny
Demovičovej
rod.
Stupkovej. Spomína Pali
s rodinou.
Dňa 2.1.2016 uplynulo 20
rokov od úmrtia nášho milovaného manžela a otca
Júliusa Poóra a zároveň
80. výročie nedožitých narodenín. S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Manželstvo uzatvorili
Patrik Ágh – Bianca Groncsáková
Blahoželáme jubilantom
Dňa 18. januára oslávi 90.
narodeniny naša drahá
mama Božena Michaleková. Ku krásnemu životnému
jubileu jej všetko najlepšie,
veľa zdravia a rodinnej pohody zo srdca želajú dcéry,
synovia, zaťovia, nevesty,
21 vnúčat, 24 pravnúčat
a 4 pra-pravnúčatá.
Jednota dôchodcov
Ing. Brigita Glončáková (65)
Marie Horváthová (65)
Galina Lajtmann (65)
Mária Chalúpková (70)
Mária Šupalová (70)
Prof. Ing. Ján Grolmus, CSc. (75)
Klub dôchodcov
Galina Lajtmann (65)
Prof. Ing. Ján Grolmus, CSc. (75)
Navždy nás opustili
Kvetoslav Osvald (1952), Klára Brnová (1952),
Eva Michaleková (1959), Juliana Rošková (1924),
Imrich Hegyi (1946), Jiří Štefan (1950), Anna Pavleová (1930), Dávid Kováč (1989), Mária Csikmáková (1940)

Ďakujeme všetkým, ktorí
sa 11.11.2015 prišli rozlúčiť
s mojím drahým manželom, dedkom, pradedkom,
Mgr. Ladislavom Szabom. Ďakujeme priateľom, známym, susedom
a celému pedagogickému
zboru, ktorí nám svojou
sústrasťou a kvetinovými
darmi pomohli zmierniť náš veľký žiaľ a bolesť.
Smútiaca rodina.
Dňa 26.11.2015 sme sa poslednýkrát rozlúčili
s našou milovanou Evou Michalekovou, rod. Poórovou.
Za prejavenú sústrasť ďakuje smútiaca rodina.
2015 november 26-án végső búcsút vettünk a mi
szeretett Michalek Évánktól (szül. Poór). A gyászoló
család köszöni az együttérző üzeneteket és részvétnyilvánításokat.

Odsudzujeme extrémizmus a teroristické útoky
v Európe!
Dňa 11.12.2015 v Senci sa
uskutočnila Členská schôdza
ZO SZPB Senec, kde členská základňa hodnotila svoju
činnosť za rok 2015 a vyjadrila svoje stanovisko k dianiu
vo svete.
Sme znepokojení s udalosťami
posledných mesiacov a týždňov. Európu zachvátil fanatizmus a teroristické útoky, ktoré
sú symboly proti ľudskosti.
Slová o krehkom mieri sa už
nezdajú byť metaforou a vojnové konflikty medzi štátmi tlejú tak intenzívne, že nemožno
uhádnuť čo bude zajtra.
Po 70. rokoch je tu opäť hrozba
vojenského konfliktu, ktorý by
mal pre ľudstvo katastrofálne
následky, kde by neboli víťazi
len porazení.
Stop vojne!
Dúfame, že na oboch stranách
veľmocí z víťazí zdravý rozum,
a spoločnou silou, porazia terorizmus v európskom prostredí.
Nech aspoň v našich rodinách
(nielen počas sviatkov) vládne
pokoj, láska, tolerancia a radosť z blízkosti z našich najmilších.
L. Nedvědová tajomníčka
ZO SZPB Senec

Vianočné posedenie Klubu dôchodcov

Nová technika pre DHZ Senec

Tohoročné vianočné posedenie Klubu dôchodcov
sa konalo 16. decembra
v SOŠ na Kysuckej ulici.
Prítomní na úvod povstali
a zaspievali koledu Tichá
noc a vedúca klubu Helena Majorová v dvojjazyčnom príhovore popriala
prítomným radostné prežitie Vianoc, sviatku pokoja, mieru
a lásky. V kultúrnom programe vystúpil Spevácky zbor a recitátori klubu dôchodcov. Viceprimátor Dušan Badinský zdôraznil, že mesto Senec bude aj naďalej podporovať aktivity
klubu a zároveň poprial radostné prežitie sviatkov a šťastný
nový rok. Prednostka MsÚ Jarmila Répássyová sa prihovorila
aj v maďarskom jazyku. Vyzdvihla jedinečnú silu vianoc, ktoré
dokážu zmeniť ľudí a taktiež popriala seniorom pekné, v láske
prežité sviatky, veľa šťastia a zdravia v novom roku. Program
bol zavŕšený krásnym Vianočným koncertom zboru Radosť.
Po večeri nasledoval voľný program pri živej hudbe. VCs

Na priestranstve pred hlavným vchodom do Mestského
kultúrneho strediska bolo 16.
decembra popoludní rozostavaných 9 nablýskaných hasičských prívesov. Našťastie sa
nejednalo o hasičský zásah,
ale o slávnostné odovzdanie
protipovodňových prívesov
dobrovoľným hasičským zborom mesta Senec, Malacky, mestskej časti Bratislava Staré Mesto a obciam Blatné, Častá, Modrá,
Šenkvice, Malé Leváre a Plavecký Štvrtok. Prívesy prišiel osobne
odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.
Novú hasičskú techniku pridelilo Ministerstvo vnútra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia v rámci projektu „Aktívne
protipovodňové opatrenia“, ktorého cieľom je zlepšiť pripravenosť
Slovenska na zvládnutie povodní. Do rúk dobrovoľných hasičov
sa dostala moderná technika, ktorá výrazne zvyšuje účinnosť ich
protipovodňových zásahov, hoci si všetci si želáme, aby sme nikdy nemuseli takúto techniku použiť.
VCs
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Gabriel Agárdy – senecký lokálpatriot
Mnohostrannú osobnosť Gabriela Agárdyho málokto vidí ucelene. Obchodní partneri oceňujú jeho originálne a spoľahlivé
riešenia elektroniky pre vodohospodárske diela, návštevníci stránky www.szenc.sk sa tešia z jeho fotoreportáží zo seneckých podujatí, členovia katolíckej obce si vážia jeho prácu v prospech seneckej farnosti či filiálke v Turni, kde pôsobí ako
organista. Od mladosti je aktívnym členom Csemadoku. Bol poslancom NR SR, poslancom a podpredsedom BSK
a od 1998 do 2014 poslancom MsZ v Senci. Je ženatý, otec štyroch detí.

• Kam až siahajú vaše korene?

Moja rodina žije v Senci od roku 1760.
Vtedy sa sem presťahoval môj pra-praotec z Bavorského mestečka Algau.
Z toho pochádza priezvisko Algayer, čiže
Algaučan. Môj otec sa tak volal dovtedy,
kým sa nedostal do ruského zajatia počas II. svetovej vojny. Je to príbeh hodný
na románové spracovanie, za akých okolností si otec zmenil priezvisko z nemecky
znejúceho Algayera na Agárdyho, aby si
zachránil život. Takto vznikla vetva Agárdyovcov, ktorého som pokračovateľom
od roku 1950, kedy som sa narodil.

• Aké boli roky mladosti?

Základnú školu s vyučovacím jazykom
maďarským som absolvoval v Senci.
Strednú elektrotechnickú školu som vyštudoval v Bratislave na Zochovej ulici
a akosi prirodzene som pokračoval na
Fakulte elektrotechniky SVŠT, kde som
získal diplom z rádiotechniky a konštrukcie elektronických obvodov. Medzitým
som sa intenzívne venoval aj hudbe.
Od svojich šiestich rokov hrám
na husliach. Rok pred maturitou sme dali
dokopy päťčlennú skupinu Orion, kde
som striedal basgitaru a husle. Čoskoro
sme sa stali úspešnou a žiadanou hudobnou formáciou, ktorá sa udržala na scéne
takmer 20 rokov. Hrávali sme aj v hoteli
Kyjev v Bratislave.

• Ako sa Vám darilo v dospelosti?

Jeden môj profesor viedol odbor výskumu v koncernovom podniku Tesla Elektroakustika a po získaní diplomu ma tam
pozval pracovať. Mal som zaujímavú
robotu, ktorá ma inšpirovala, až som sa
po ôsmich rokoch prepracoval na pozíciu
hlavného konštruktéra. V roku 1975 som

sa oženil a vtedy ešte len s dvoma deťmi
sme bývali na 7. poschodí v družstevnom
byte na Košickej ulici v Senci. Žiaľ, bolo
na dennom poriadku, že u nás netiekla
voda. Paradoxne táto okolnosť hrala dôležitú rolu v tom, že som sa preorientoval
na vodárenstvo. Nadviazal som kontakt
s vedením oblastných vodární, aby som
zistil príčiny nevyhovujúceho stavu dodávok vody. Napokon som predložil vedeniu podniku elaborát s riešením rádiového riadenia objektov vodárenského systému Senca a okolia. Dospelo to k tomu,
že 1. januára 1983 som nastúpil do Západoslovenských vodární a kanalizácií. n.p.
s tým, že mám vytvoriť odbor automatizácie vodárenských systémov. Nasledovalo
rušné obdobie plné zmysluplnej práce,
ktoré sa skončilo v roku 1991, kedy nový
riaditeľ zrušil niekoľko odborov a viacerí
sme sa osamostatnili. S ďalšími dvoma
kolegami sme založili Protelcont s.r.o.,
ktorý dodnes pôsobí v oblasti navrhovania a realizácie automatizovaných vodárenských systémov.

• Čo Vás priviedlo do politiky?

Pred nežnou revolúciou som sa nezaujímal o politiku. Som veriaci a snáď netreba pripomenúť, že akú dôležitú úlohu
hrali kresťanskí aktivisti a veriaci ľudia
v revolučnom procese. Vtiahla ma tá atmosféra do diania natoľko, že som sa stal
jedným zo zakladajúcich členov Maďarského kresťanskodemokratického hnutia. V roku 1990 som sa stal poslancom
SNR. Bolo to výnimočné a veľmi hektické
obdobie, ktoré sa podpísalo aj na zhoršení môjho zdravotného stavu. V ďalšom
volebnom období som už nekandidoval
za poslanca, ale naďalej som pôsobil
vo vrcholových štruktúrach MKDH,
až do roku 1998, kedy došlo k zlúčeniu
maďarských strán do SMK. Vtedy som sa
začal viac zapájať do komunálnej politiky. V 1998 som sa stal poslancom MsZ
v Senci a zotrval som v zastupiteľstve až
do roku 2014. Medzitým od 2001 do 2005
som bol poslancom BSK a v ďalšom volebnom období aj podpredsedom BSK.
Našiel som sa v tejto práci, ktorá si vyžaduje silné zakorenenie v spoločenskej
štruktúre mesta. Som lokálpatriotom,
robím pre mesto s prirodzenou osobnou
zanietenosťou aj teraz, hoci už nie som
poslancom.

• Čomu sa venujete v súkromí?

Som už 40 rokov ženatý. Pri mojej údajne
neľahkej povahe všetko môžem ďakovať
mojej jedinečnej manželke. Máme štyri
deti a päť vnúčat. Keby som sa venoval
len vnúčatám, mal by som čo robiť celý
deň. Už som na dôchodku, ale denne
pracujem zopár hodín v Protelconte.
Mám doma husle, aj elektronický organ,
na ktorom hrám pre svoje potešenie
a cvičím liturgické skladby, pretože som
organistom turnianskej filiálky a sem-tam
vypomáham aj v Senci. K organu som sa
dostal za kurióznych okolností. V roku
1968 k nám prišiel večer na Silvestra vtedajší prelát Gyula Harsányi a oznámil mi,
že od nasledovného dňa som kantorom
v Turni. Nikdy som predtým nehral na organe, ale cez noc som sa naučil skladby, ktoré som 1. januára zahral. Bol som
kantorom aj v Senci od r. 1973 až do roku
1991. V Turni som znovu organistom, odkedy som na dôchodku. Samozrejme sa
zapájam do života seneckých kresťanov.
Pomáham spolu so synom Miklósom
s opravami a rekonštrukciami na budove kostola a s obnovou elektroniky
a mechaniky kostolných zvonov. Fotografovanie je mojím koníčkom od detstva.
V súčasnosti fotím predovšetkým senecké kultúrno - spoločenské podujatia. Teší
ma, keď sa mi podarí zachytiť zaujímavý
moment alebo portrét. Súbory fotografií
zverejňujem na portáli www.szenc.sk,
ktorý funguje aj s podporou mesta Senec. Webstránku sme vymysleli a spustili
v roku 2007 spolu s dcérou Zuzkou, ktorá
spracovala jej grafickú podobu. Je toho
stále veľmi veľa, čo vyplní každú minútu
môjho dňa.
VCs
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Mikuláš s Piccardom
V nedeľu 6.12.2015 pri príležitosti
sviatku Mikuláša sa rozhodli potápači
z Piccardu Senec potešiť tých najmenších, zorganizovali mikulášsky program

a taktiež pripravili balíčky pre všetky deti.
Na koči dorazil aj samotný Mikuláš, anjel
a čert, ktorí potešili rovnako dospelých,
ako aj malé ratolesti. Návštevu prijal aj pán

primátor Karol Kvál so svojou vnučkou.
Na záver sa potápači v rámci výcviku
ponorili do studených vôd Slnečných jazier.
Piccard Senec

Vianočné štafety
V sobotu sa konali tradičné
plavecké preteky na 25m
bazéne „Vianočné štafety“
na novom mieste v Čilistove.
Na tejto súťaži sa zúčastnili v hojnom počte aj senecké deti, ktoré štartovali
pod klubmi Azeta, Piccard
a Sport club Senec.
V doobedňajších hodinách
plávali ročníky 2005 a 2006
poobede najmladšie deti ročníkov 2007 až 2009. Každé
dieťa mohlo absolvovať dva
individuálne štarty a jednu
štafetu.
Atmosféra bola veľmi priateľská a uvoľnená.
Na záver každého poldňa
deti tradične lovili ovocie
a guličky a ako každý rok aj
živých kaprov. Svoje úlovky
si mohli zobrať domov.
Výsledky, medailové umiestnenia detí z menovaných klubov zo Senca:
50m voľný spôsob, žiaci
3. miesto Martin Bakuš Pk
Azeta

50m motýlik žiačky
2. miesto Markéta Fiedorová
Piccard Senec
50m znak žiaci
2. miesto Martin Kubica
50m znak žiačky
1. miesto Markéta Fiedorová
Piccard Senec
25m prsia žiačky
2. miesto Isabel Krišková
Sport club Senec
25m motýlik žiaci
2.miesto Tomás Botta Pk
Azeta
25m motýlik žiačky
3. miesto Timea Schwartzová
Sport club Senec, získala tiež
3.miesto kraul
SPORT CLUB Senec reprezentoval aj Richard Schwartz
v kategórii C a získal 7.miesto
na 50m kraul a 5.miesto 50m
motýlik.
Reprezentovali tiež Tamarka
Tringelová, Kristína Bachratá
a Klára Mészárosová.
Na štafete bojovali a získali
5.miesto.

Mladí potápači zo SPORT CLUB Senec opäť s medailami
14. novembra sa plutvoví plavci zúčastnili preteku „43.
ročníka Memoriál Petra Ladiča v Bratislave“, kde sa
prvýkrát predstavili aj naši začínajúci plutvoví plavci
pod vedením trénerky Martiny Szabóovej. Boli úžasní, vyplávali si umiestnenia v prvej desiatke a patrí im veľké ďakujem.
Dvojnásobný majster Slovenskej republiky v plutvovom plávaní Matej Sninčák získal vo svojej kategórii v disciplíne 100 m
BF 1. miesto, 25 m RP 2. miesto, 50 m a 100 m PP 3. miesto.
5. decembra sa konalo v Bratislave „Finále ligy mládeže a Slovenského pohára 2015“ a naši plutvoví plavci Terézia Kučárová, Matej Sninčák, Ondrej Žec a Róbert Rothbauer dokázali,
že sú jeden tím a spoločnými silami si vyplávali krásne
2. miesto v štafete 4 x 100m.
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Senecké delfíny súťažili na Plaveckých nádejach 2015
Plavecký klub DELFÍN Senec
sa s najmladšími plavcami
na prvú adventnú nedeľu,
29. novembra 2015, zúčastnil najmilšej plaveckej súťaže
Plavecké nádeje 2015 pre deti
narodené v roku 2007 a mladšie, ktorú organizuje každoročne Bratislavský plavecký
zväz, v spolupráci s J&T.
Tento rok v bazéne Element
Rezort v Aqua Aréne Čilistov Šamorín, deti bojovali so svojimi rovesníkmi z Komárna,
Senice, Nitry, Piešťan, Košíc
Pezinka a Bratislavy. Viaceré
deti boli na svojich prvých
ozajstných pretekoch a všetky deti bez rozdielu v bazéne
bojovali ako draci. Pochvala
patrí týmto deťom:
Hugo a Alex Čarský, Lukáš
Juhász, Lukáš Mačutek, Branislav Blaščák, Peter Haník,
Samko Balázs, Sára Marcosová, Natália Pavlovičová,
Mia Štrbíková, Timea Margitfalvi.

Z pretekov prišli deti ovešané
medailami a diplomami.
Krásne umiestnenia získali:
Hugo Čarský - 2.miesto
na 25m voľný spôsob,
5 miesto 25m znak
Alex Čarský - 1.miesto 25m
znak, 1.miesto 25m voľný
spôsob
Všetky deti sa výrazne zlepšili
a v širokej konkurencii obstáli
na výbornú. Veď len nedávno
sa v našom plaveckom klube
učili základom plávania ako
malé nesmelé žubrienky. Seriózna a systematická práca
s deťmi prináša ovocie.
V tomto veku nie sú u detí dôležité výsledky, dôležité je, že
plávanie u nich vyvoláva dobrý pocit a vytvára pozitívny
vzťah k športu.
Plavecký klub DELFÍN Senec už roky poskytuje deťom možnosť pozitívneho
a zmysluplného využitia voľného času. Počas celého
roka organizujeme pre deti

začiatočnícke a zdokonaľovacie kurzy, v skupinách plávanie kondičné, rehabilitačné
a športové, plavecké kurzy
pre deti MŠ a ZŠ.
Všetko s kvalifikovanými trénermi plávania, ktorých navyše deti milujú.
Ďakujeme všetkým rodičom
za ochotu, podporu a trpez-

livosť a deťom za obrovskú
bojovnosť.
Tešíme sa na ďalšie plavecké
zápolenia v roku 2016 a všetkým ľuďom prajeme v Novom
roku veľa zdravia a šťastia.
PaedDr. Valéria Pipišková
trénerka
www.pkdelfinsenec.webnode.sk

Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2015

19. septembra sa skončila preteková
sezóna chovateľov poštových holubov
v Senci za rok 2015. Preteková sezóna
sa skladala z 22 pretekov na tratiach
od 150 do 750 km v rámci súťaží majstrovstiev Slovenska. Chovatelia poštové holuby na preteky nasádzajú v Senci a auto s klietkami holubov prevezie

na miesto štartu preteku, kde je naraz
vypustených niekoľko tisíc (a v rámci
národných pretekov Slovenska i niekoľko desať tisíc) holubov, ktoré letia najkratšou cestou na svoje holubníky. Nasádzanie holubov na preteky a konštatovanie doletov sa vykonáva snímacími
zariadeniami a čipmi, ktoré majú holuby

na nohe. Výsledky sú spracované podľa
rýchlostí doletov a víťazi z každého preteku sú holuby s najvyššími rýchlosťami
v dvadsiatich percentách z nasadeného
počtu holubov. V súťažiach majstrovstva
Slovenska sú jednotlivé kategórie víťazov vypočítané z koeficientov, ktoré holuby dosiahli v jednotlivých pretekoch.
Výsledky sú dostupné na internetovej
stránke www.postoveholuby.sk.
Víťazmi za rok 2015 sa stali v jednotlivých kategóriách títo chovatelia:
Majster klubu František Horváth,
2. Miesto Štefan Podmanický 3. miesto
Karol Bauer. Majster krátkych tratí Karol
Bauer. Majster stredných tratí a majster
dlhých tratí František Horváth. Majster
mladých holubov Karol Bauer. Výkonný
holub Karol Bauer, výkonná holubica
Karol Bauer, ESO holub Štefan Podmanický.
Výbor ZO Senec i touto cestou všetkým víťazom gratuluje a do pretekovej
sezóny 2016 praje všetkým svojím členom dobré zdravie a veľa chovateľských
a pretekových úspechov a Letu zdar. Zároveň ďakujeme Mestskému úradu v Senci za pridelený príspevok, ktorý nám veľmi pomohol pri našej pretekovej činnosti.
Výbor ZO Senec
Foto: holubar.sk
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Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov
Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko
Senec, Správa cestovného ruchu Senec,
Senecké ľadové medvede – SPORT CLUB
Senec, Ľadové medvede Bratislava v spolupráci s klubom potápačov Piccard Senec už po 18-ty krát srdečne pozývajú divákov na tradične prvú športovo-kultúrnu
akciu v novom kalendárnom roku v Senci
- Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov, ktoré sa uskutoční v stredu 6.1.2016

od 13:30 na pláži pod Hotelom Senec
na severnej strane Slnečných jazier.
Po slávnostnom nástupe o 14:00 sa otužilci ponoria do studených vôd Slnečných
jazier.
Organizátori pripravili aj v nadchádzajúcom
ročníku pre divákov niekoľko prekvapení:
• Diváci sa budú môcť zabaviť a súčasne
zahriať v rytme krásnych hip-hopových tanečníc z tanečnej školy F’dance;

O dobrú náladu a zábavu sa postarajú
aj ľadové medvede, ktoré si s chuťou zaplávajú v studenej vode Slnečných jazier
ale aj DJ Robo Matejka, ktorý ponúkne
kvalitnú hudbu. Pre divákov je pripravené chutné občerstvenie a výborný čaj na
zahriatie.
Otužilci sa tešia na všetkých divákov,
ktorí ich prídu podporiť a stráviť príjemné
sviatočné popoludnie na Slnečné jazerá.

Dominika Feketová a Tomáš Tanka vyhrávajú na Slovensku i vo svete
Tanečnému páru Dominike Feketovej
a Tomášovi Tankovi sa aj v druhom polroku výborne darilo. Vyhrali Slovenský pohár
2015, získali 1. miesto spomedzi 50 súťažiacich párov na International Open Košice
a 3. miesto na International Open Graz.
Finálové umiestnenia vybojovali na World
Open v Maďarsku, v Poľsku a v Bratislave.
Na World Cup Werzlar, kde sa zúčastnilo
29 krajín sveta a každá krajina môže nominovať len jeden najlepší pár krajiny, získali
8. miesto. Vo svetovom rebríčku sú momentálne na 36 priečke.
Blahoželáme a sme hrdí, že Senčanka
Dominika Feketová úspešne reprezentuje
Slovensko vo svete v tejto nádhernej športovej disciplíne, ktorá je tvrdým športom
a zároveň elegantným umeleckým zážitkom
pre publikum.
Dominiku a Tomáša podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj.
MO
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