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22. apríla bude Deň Zeme. Senčania mali možnosť prejaviť svoj
vzťah k Zemi aj jarným upratovaním. 4. a 5. apríla môžu opäť
pripraviť otiepky zviazaných konárov pred svoje domy, odkiaľ ich
mestský traktor pozváža.

Senecké školy a škôlky oslávia Deň Zeme úpravou svojich
areálov a okolia školy, prechádzkami, besedami či tvorivými
dielňami. Výsledkom ich práce budú aj novovysadené stromy
či dokonca aj video.

Senecké leto a Veľký letný karneval
Termín najväčšieho podujatia,
Seneckého leta, je už známy 11. júna. Otvorenie letnej turistickej
sezóny bude opäť stáť za to. Bohatý kultúrny program a nádherný
ohňostroj. Tento rok sa podarilo
pritiahnuť Celeste Buckingham,
ktorá bude na Seneckom lete vystupovať po prvýkrát.
Lístky - identifikačné náramky sa
oplatí kúpiť už v predpredaji, kedy
budú stáť 5 eur pre každého. Priamo na vstupoch na Slnečné jazerá sa v čase konania Seneckého
leta budú kupovať už za 8 eur.

Prosíme všetkých vodičov motorových vozidiel, aby 11. júna
nechali svoje autá radšej doma.
Ak sa predsa len rozhodnú prísť
motorizovane, záchytné parkovisko bude na severnej strane Slnečných jazier a to bezplatne.
Milovníci masiek a kostýmov sa
môžu tiež tešiť na Veľký letný karneval, ktorého termín je už tiež
stanovený - 24. júna. Čas letí ako
voda, preto si už teraz môžete
začať pripravovať masky. Najkreatívnejších účastníkov budú čakať
hodnotné ceny.
MO

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva
v Senci
7. apríla 2016 o 9:00
Hotel Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk
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Zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017
Na základe novely školského zákona
č. 245/2008 bol vyhlásený na seneckých
základných školách zápis do 1. ročníka pre
školský rok 2016/2017 v nasledovných termínoch:
- na ZŠ Tajovského 15.4.2016 od 14:00
do 18:00 a 16.4.2016 od 8:00 hod. do 12:00,
- na ZŠ Mlynskej 15.04.2016 od 14:00
do 18:00 a 16.04.2016 od 8:00 do 12:00,
- na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
15.4.2016 od 15:00 do 18:00 a 16.4.2016
od 08:00 do 12:00.
Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia
spolu s dieťaťom.
Na zápis je potrebné priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu

- potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
- ak je výkon rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise
zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
V súlade s ustanovením zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien bolo vydané VZN č. 6/2015 o školských obvodoch základných škôl mesta Senec (www.senec.sk), kde si rodičia
v prípade nejasností môžu zistiť, do ktorého
školského obvodu sú na základe bydliska
zaradení.
Ďalšie potrebné informácie nádjete vo VZN
č. 5/2015 o povinnom zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pri zjazde z diaľnice do Bratislavy budujú retenčnú nádrž
Retenčná nádrž bude slúžiť ako záchytná
nádrž pre dažďové vody, ktoré budú následne cez existujúcu dažďovú kanalizáciu
(v regulovanom množstve) odvádzané do
verejnej dažďovej kanalizácie. Celkový navrhovaný objem nádrže by mal byť po vykonaní definitívnych úprav a plánovaných
zmien 27 067m3. Jej tvar bude obdĺžnikový s celkovou dĺžkou 361,1 m a v premennej šírke od 32 až do 42 m, pričom jeho
hĺbka bude v priemere dosahovať 6,00 až
7,00 m pod úrovňou jestvujúceho terénu.
Koruna hrádze bude spevnená štrkovou
vrstvou, kde teleso hrádze bude súčasne tvoriť aj teleso budúcej obslužnej komunikácie.

Nádrž - dno a svahy budú opevnené
tesniacou fóliou, ktorá bude vsadená
do jestvujúceho terénu po odstránení humusu a podorničnej vrstvy, za podmienok
zachovania uľahlosti ponechaných podložných vrstiev a s vytvorením vyrovnanej
základovej škáry, ktorá bude zhutnená
na požadovanú nosnosť.
Miesta viac namáhané sa upravia tak,
aby sa na nich nevyskytovali žiadne ostré
predmety, ktoré by mohli poškodiť tesniacu fóliu a zároveň v týchto kritických
miestach ako aj na dne nádrže bude uložená geotextília, ktorá bude chrániť fóliu
pred poškodením.

Ako sa v Senci volilo?

nečakané vzostupy a pády, ktoré značne
skomplikovali vznik novej vlády, nad ktorej stabilitou už teraz visia otázniky. Veľkým prekvapením bolo vypadnutie KDH
z parlamentu. Najviac diskusií vyvolal postup strany Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko do parlamentu. ĽSNS nie je
prvou stranou Mariana Kotlebu, viedol aj
stranu Slovenská pospolitosť – Národná
strana (SP-NS), ktorú 1. marca 2006 rozpustil Najvyšší súd SR.
V čase uzávierky Senčana bolo známe
o vznikajúcej vláde, že strany Smer-SD,
SNS, Most-Híd a Sieť podľa premiéra Roberta Fica načrtli princípy koaličnej zmluvy, ktorá má byť podpísaná ešte pred
ustanovujúcou schôdzou parlamentu.
• Strany pravdepodobnej novej koalície
získali v Senci nasledovný počet hlasov:
Smer-SD –1237, Most-Híd – 1201, Sieť –
561, SNS – 545.
• Strany tvoriace novú parlamentnú opozíciu si u nás viedli lepšie ako koalícia:
SaS – 1773, OĽANO-NOVA – 1298, Sme
rodina – 927, ĽSNS – 505.

Parlamentné voľby prebiehali v Senci
v pokojnej atmosfére. Jediným rušivým
momentom bol poobedňajší výpadok
elektriny v okrsku číslo 6, v mestskej
časti Svätý Martin. Na pomoc prišli hasiči s elektrickým agregátom. Seneckému volebnému obvodu patrí zaujímavé
prvenstvo. Tu bola zaznamenaná najvyššia účasť voličov, až na úrovni 69,02 %,
v parlamentných voľbách 2016. Možno
Senčania vidia zmysel demokratických
inštitúcií a chápu súvislosť medzi voľbami a kvalitou života v krajine, rovnako
ako obyvatelia celého Bratislavského
kraja, ktorý s výsledkom 66,41% drží
prvenstvo vo volebnej účasti medzi krajmi. Celková volebná účasť v tohoročných
parlamentných voľbách bola na úrovni
59,8 %. Vyššia účasť bola až pred dvanástimi rokmi, v roku 2002, kedy dosiahla 70,1%. Výsledky volieb priniesli
viaceré prekvapenia, veľké zmeny v preferenciách strán oproti minulým voľbám,

Mestská polícia
chytila devianta
Dňa 18.3.2016 o 18:00 hliadky Mestskej
polície zadržali sexuálneho devianta,
ktorý už dlhšiu dobu pôsobil na ulici Fándlyho a Tajovského. Jednalo sa o 35-ročného štátneho občana Srbskej republiky, ktorý je ubytovaný v Senci. Uvedená
osoba bola odovzdaná štátnej polícii
na ďalšie riešenie. Mestská polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa podieľali
na pátraní po tejto osobe.

Zeleň vs. čierne skládky
Mesto Senec rieši a postupne likviduje
čierne skládky na svojom území. Prosíme obyvateľov, aby zbystrili svoju pozornosť a všímali si, kto tieto skládky tvorí.
Za likvidáciu skládok totiž platíme všetci - z našich daní. Informácie odovzdajte Mestskej polícii alebo pracovníkom
Oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. Pri zisťovaní totožnosti
tvorcov čiernych skládok už pomáhajú aj
fotopasce. Podľa nového zákona sa už
udeľujú aj vyššie pokuty.
K zeleni ešte jedna užitočná informácia
- prebiehajúce orezy mestskej zelene
sa uskutočnia maximálne do 15. apríla –
do tvorby zelených listov. V orezoch sa
následne môže pokračovať až po úplnom
vytvorení listov.

• Na záver hlasy dvoch významných strán
histórie samostatného Slovenska, ktoré
teraz neprekročili prah parlamentu: SMK
– 603, KDH – 292.
VCs

Foto: Gábor Agárdy
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„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať platobné výmery
za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane
V čase od 21. apríla, vrátane soboty
23. apríla, do 28. apríla 2016 si budú môcť občania prevziať platobné výmery naraz za daň
z nehnuteľností aj za komunálny odpad,
aj za ostatné miestne dane. Zároveň bude
k dispozícii pracovisko pokladne. Platby
môžu občania realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického odboru – oddelenia
príslušných daní a poplatku ako aj pokladne
k dispozícii denne od 7.00 do 18.00 hod. nepretržite, v sobotu 23. apríla od 08.00 do 12.00
hod, t.j. aj počas obedových prestávok.
Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie
na poštovnom a žiada občanov o ústretovosť, aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si
osobne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci
možností si aj vysporiadať daňové povinnosti.
Ďakujeme.
Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky
Počas „Dlhého týždňa“ budú pracovníci MsÚ a brigádnici realizovať anketu s občanmi mesta Senec na tému biologický odpad. Keďže vstúpil do platnosti zákon o odpadoch, nie je možné dávať biologicky rozložiteľný odpad do zmesového odpadu.
Týka sa to najmä obyvateľov rodinných domov, ktorí majú záhradky alebo trávniky a tým pádom tvoria zelený odpad (konáre,
pokosená tráva, lístie...). Mesto dáva svojim občanom na výber, či chcú kompostovať alebo zbierať tento odpad do špeciálnych nádob. Počas „Dlhého týždňa“ teda môžete rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude riešiť biologický odpad v Senci.
Komu nevyhovuje zapojiť sa do tejto ankety počas Dlhého týždňa, môže si jednoducho nájsť anketové otázky na www.senec.sk
a odpoveď poslať na mailovú adresu kolozsvariovav@senec.sk.

Čo s biologickým odpadom?
Na jednej strane vieme, že pôda v celosvetovom merítku stráca svoju úrodnosť. Ak nebudeme naspäť dopĺňať odobrané živiny, časom sa vyčerpá. Zistilo sa
tiež, že umelé hnojivá nie sú dostatočnou
náhradou.
Na druhej strane je problém s narastajúcim množstvom odpadu, ktorý končí
na skládkach. Veľkú časť z neho tvorí
práve biologický odpad. V podmienkach
skládky sa rozkladá biologický odpad
takmer bez prístupu kyslíka a vzniká
z neho tzv. skládkový plyn. Ten je tvorený
najmä metánom, čo je jeden zo skleníkových plynov.
Preto sa pracuje na koncepciách triedenia a zberu biologických odpadov
s následným spracovaním. V posledných
rokoch bolo podporované budovanie
kompostární. Podľa nového zákona o odpadoch od roku 2016 majú obce a mestá
povinnosť vykonávať zber biologického
odpadu. V meste Senec sa to bude zatiaľ
týkať rodinných domov, kde každá domácnosť musí mať nádobu na bioodpad
alebo kompostér.

Avšak triediť môžeme už dnes! Biologický odpad môžeme voziť na zberný dvor.
Dvakrát v roku je zabezpečený zvoz konárov v celom meste. Zo zberného dvora
si ho odváža spracovateľ. Pre majiteľov
záhrad a zelených plôch je najlepšie zužitkovať bioodpady kompostovaním.
Kompostovanie je jedinečný, jednoduchý a generáciami overený spôsob
na využitie biologického odpadu. Ten je
v odpade z domácností váhovo zastúpený 40-60%ným podielom. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost - organické hnojivo, ktoré
je ideálne pre pestovanie rastlín. Takto
môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich späť do pôdy,
z ktorej sme ich predtým pri pestovaní
odobrali. Kompostovať je možné všetky
biologické odpady zo záhrad, domácností a chovu hospodárskych zvierat.
Miešaním rôznych surovín vyrovnávame
jednostrannosti, čo sa týka obsahu živín
a aj štruktúry kompostovaného materiálu.

Kompostovaním
• Môžeme spracovať až polovicu odpadu z domácnosti, čím klesajú náklady
na zvoz a ukladanie odpadu na skládku.
• Znižujeme emisie z dopravy.
• Pomalším zapĺňaním skládky, oddialime záber pôdy pre budovanie novej.
• Znižujeme produkciu skleníkových plynov.
• Vyrobíme si vlastný kompost - ideálne hnojivo pre každú záhradu.
Kompostovanie je skutočná recyklácia,najmä keď živiny ostávajú na jednom
mieste. Pri kompostovaní nevznikajú
žiadne odpady, čo sa nedá povedať o recyklácii skla, plastov ani kovov.
Podrobnejšie informácie a rady o domácom kompostovaní si môžete prečítať napríklad v brožúrke Prieteľov Zeme: www.
priateliazeme.sk/spz/publikacie/domace-kompostovanie-brozura
Nezabúdajme: o suroviny a živiny uložené na skládkach okrádame ďalšie generácie.
MG
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Euro deťom n.f. pomáha

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu
Oblastná organizácia CR Región Senec
a Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
sa po dvoch veľtrhoch cestovného ruchu
FERIEN MESSE vo Viedni a GO REGIONTOUR v Brne prezentovali na ďalších výstavách vo februári a marci: ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave, HOLIDAY WORLD
v Prahe a DOVOLENÁ A REGIÓN v Ostrave. Všetky tieto výstavy navštívilo spolu
vyše 250 tisíc návštevníkov. Propagáciou
mesta Senec, Slnečných jazier, podnikateľských subjektov a obcí združených
v OO CR chceme prispieť k zvýšenej návštevnosti nášho regiónu nielen počas
letnej sezóny, ale po celý rok. Návštevníci výstav sa informovali na ubytovacie

kapacity, na možnosti trávenia voľného
času s deťmi, na novinky pred letnou sezónou, dôchodcovia sa pýtali na termálne kúpaliská v našom okolí. Okrem letnej
turistickej sezóny sa návštevníci zaujímali
najmä o vinárske cesty, turistické a cyklistické trasy, historické pamiatky a gastronómiu nášho regiónu. Propagovali sme
náš región ako ideálne miesto na oddych
pri vode a v lesoch Malých Karpát. Poukázali sme aj na možnosti výletov do blízkych hlavných miest: Bratislava, Viedeň
a Budapešť. V máji sa zúčastníme regionálnej výstavy v Trenčíne, ktorá je zameraná na cestovný ruch a gastronómiu.
Ing. Róbert Podolský

V marci 2016 nezisková organizácia Euro
deťom n.f. zorganizovala v rámci projektu:
„POMÁHAJTE NÁM POMÁHAŤ!“ hneď
dve benefičné podujatia na pomoc a podporu zdravotne postihnutých detičiek.
6. marca pri príležitosti MDŽ organizovalo
Euro deťom n.f. v spolupráci s Labyrint Senec charitatívnu akciu Deň krásy a zdravia.
Záujemkyne sa mohli hýčkať v rukách vizážistky, kaderníčky, manikérky, masérky,
zmerať si tlak a cukor, počúvať prednášky
o zdraví, strave, esenciálnych olejoch,
dentálnej hygiene, pohybe a zdravom životnom štýle a popri tom vychutnávať kávičku s koláčikom a občerstvenie.
O pár dní neskôr 23. marca sa uskutočnil
v spolupráci s MSKS Senec - Charitatívny
koncert Euro deťom n.f. so Samuelom Tomečekom (víťaz Superstar 2014 - TOP 10,
Milujem Slovensko RTVS dostal do TOP
3 - ocenenie OTO 2016), ktorý myšlienku
pomoci a podpory chorým detičkám poňal obrovským gestom - venoval im honorár.
Výťažok z oboch akcií poputoval pre zdravotne postihnuté detičky. Ďakujeme všetkým. Aj vďaka nim môžeme zabezpečiť
deťom rehabilitácie, zdravotné pomôcky
a lieky. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!
Martina Jančovičová

Ďalšie cyklistické trasy

Fotka je aj na www.senec.sk, kde si ju môžete zväčšiť.

Po okruhu (A) okolo Slnečných jazier budú
do konca mája tohto roku v našom regióne
označené ďalšie 2 cyklistické trasy: okruh
(B) Senec-Reca-Senec s odbočkou na Kráľovú pri Senci v dĺžke cca 15 km a okruh
(C) Reca-Nový Svet-Reca v dĺžke cca 7 km.
Na cyklistickú trasu Senec-Pezinok vybudovanú v roku 2015 je možné sa napojiť
z námestia v Senci a z areálu Slnečných
jazier. Tieto trasy budú slúžiť nie len obyvateľom nášho regiónu, ale aj návštevníkom, ktorí k nám prichádzajú počas letnej
turistickej sezóny. Realizátorom značenia sú OO CR Región Senec v spolupráci
s mestom Senec, Správou cestovného ruchu Senec s. r. o. a členmi Cyklokoalície Pezinok. Prehľadná mapa bude záujemcom
k dispozícii v Turistickom informačnom centre v Tureckom dome a počas letnej sezóny
na hlavných recepciách Slnečných jazier.
Ing. Róbert Podolský
riaditeľ OO CR Región Senec
riaditeľ SCR Senec, s.r.o.
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Ochrana lesov pred požiarmi
Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere.
Príroda sa prebúdza a nás to láka najmä
do lesa, našich záhradiek či vinohradov.
Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac
požiarov spôsobených činnosťou ľudí
v prírode používaním otvoreného ohňa.
Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom
prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. Práve spaľovanie odpadu
z vinnej révy a iných prírodných porastov je
najnevhodnejším spôsobom ich likvidácie.
Súčasne spaľovaním odpadu dochádza
k porušovaniu zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako
v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov
Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom
prostredí. V okrese Pezinok zasahovali
príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov.
V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17
požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy
a suchých porastov.
Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
nevypaľovali porasty a nezakladali oheň
na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej
prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách,
ktoré sa často nachádzajú v blízkosti
lesných porastov. Občania často spaľujú
odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad
rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia
okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály
dozor pri spaľovaní a prostriedky určené
na likvidáciu prípadného požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo
na skládku.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov,
čo môže byť kvalifikované ako priestupok
alebo trestný čin. V prípade porušenia
povinností fyzických osôb vyplývajúcich
zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže
okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR
a v priestupkovom konaní až do výšky
331 EUR.
mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

SPEKTRUM/INZERCIA
Vyhlásenie
Dňa 3.3.2016 v nezávislom denníku NOVÝ
ČAS na strane 30 - 31 redaktor Marián
Wallner uviedol nepravdivú informáciu,
že som ja, Alexander Matlák predal ŠK
SFM Senec.
Nikdy som nebol majiteľom OZ ŠK SFM
Senec a nikdy som nepredal občianske
združenie ŠK SFM Senec a nemám ani vedomosť o tom, že by niekto iný občianske
združenie ŠK SFM Senec niekomu niekedy predal.
Dňa 4.6.2013 som na základe vlastného
rozhodnutia odstúpil z funkcie predsedu
Výboru občianskeho združenia ŠK SFM
Senec, rovnako v tento deň bolo demokraticky zvolené nové vedenie združenia a od
tohto času nevykonávam žiadnu funkciu
v seneckom ani v slovenskom futbale.
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Dňa 21.6.2013 som zápisnične odovzdal
bezplatne všetko, čo občianske združenie malo novému vedeniu OZ ŠK SFM
Senec.
Od redakcie denníka Nový Čas a od novinára Mariána Wallnera som žiadal zákonným spôsobom prostredníctvom advokátskej kancelárie uverejnenie opravy
nepravdivej informácie, ako aj priznanie
všetkých mojich práv priznaných Tlačovým zákonom.
Dňa 15.3.2016 denník NOVÝ ČAS
na strane 28 uverejnil OPRAVU, o ktorú som ho žiadal a v ktorej potvrdil,
že v uverejnenom článku dňa 3.3.2016
uviedli nepravdivé tvrdenie ohľadne predaja ŠK SFM Senec mojou osobou.
Ing. Alexander Matlák

Mesto Senec sa po tretíkrát prihlásilo
celonárodnej
Meesto Senec saa po do
druhý
k
krát
prihlásillo dosúťaže
celoslo
ovenskej súťťaže

DO
D PRÁC
CE NA BICYKL
B
LI

DO PRÁCE NA BICYKLI
Zap
pojte sa aj vy!

Zapojte sa aj vy!

Podporte biccyklovanie v nnašom meste, prispejte k zd
dravšiemu životnému prostrrediu a zároveň hrajte o zauj
ujímavé ceny.

Prihlásiť
P
sa
a môžete do
d 27.4.2015.

Podporte bicyklovanie
v našom meste,hoprispejte
k zdravšiemu životnému
Súťaž bude prebiehaať počas celéh
mesiaca mááj 2015.
prostrediu a zároveň hrajte o zaujímavé ceny.
Zaregistrovať sa m
môžu všetky fiirmy, organizáácie, občianskee združenia a inštitúcie na území
mesta S
Senec,
Prihlásiť sa môžete do 26.4.2016. ú
ktoré vytv
voria
2 – 4 čle
enné tímy. mesiaca máj 2016.
Súťaž bude prebiehať
počas
celého
Bližšie
in
nformácie, štaatút sa
súťaže,
reg
gistračný
form
mulár
ako aj organizácie,
prriebežné výsleedky počas
súťťaže nájdete
nna stránke
Zaregistrovať
môžu
všetky
firmy,
občianske
združenia
www.dopracena
w
aleb
bo www.senec.sk
k.
a inštitúcie na území
mestaabicykli.eu
Senec,
ktoré vytvoria
2 – 4 členné tímy.
Bližšie informácie, štatút súťaže, registračný formulár
ako aj priebežné výsledky počas súťaže nájdete
na stránke www.dopracenabicykli.eu alebo www.senec.sk.

Veľkonočné trhy
Od piatka 18. marca do zeleného štvrtka boli na námestí pred kultúrnym domom Veľkonočné trhy. Senčania si tu mohli kúpiť korbáče, veľkonočnú výzdobu, záhradné amfory,
bižutériu... Rozvoniavajúca cigánska pečienka lákala návštevníkov k stánkom s občerstvením, kde si mohli dať aj alko a nealko nápoje.
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Žiaci ZUŠ Senec víťazia

Súkromná ZUŠ Ateliér

Dňa 18. februára 2016 sa v Modre konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
v umeleckom prednese poézie a prózy
a tvorbe divadiel poézie. Súťažilo sa v štvrtej a piatej kategórii. Naši žiaci z triedy Mgr.
art. Zuzany Bírešovej sa umiestnili takto:
Peter Podolský – 1. miesto
Erik Šupčík – 2. miesto
Mária Košecká – 3. miesto
Vo štvrtok 10.3.2016 sa žiaci speváckej
triedy pani učiteľky Evy Casanovej, Dis.
art, zúčastnili 19. ročníka súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza. V kategórii do 12 rokov získal Dušan Varga zlaté
pásmo a v najmladšej kategórii do 9 rokov
Andrej Kanišák strieborné pásmo. Súťažiacich korepetovala Mgr.art. Ilona Takácsová.
Všetci sa tešíme z ich úspechu. ZUŠ Senec

Súkromná Základná umelecká škola,
Ateliér má v tomto školskom roku veľa
pekných aktivít. V apríli pripravujú v Labyrinte výstavu „Pocta Albínovi Brunovskému“ k jeho nedožitým 80. narodeninám. Bude tu vystavených aj niekoľko
originálov jeho grafík ako aj niekoľko
prác jeho žiačky Jitky Bezúrovej.
„S deťmi sme vytvorili peknú kolekciu
prác inšpirovaných ilustračnou aj grafickou tvorbou Albína Brunovského,“
hovorí pani maliarka. Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy, ktorá bude 8.
apríla o 17:30 v Galérii Labyrint.
Na základe dlhodobej spolupráce s
primárkou Preventívneho centra OÚ
sv. Alžbety v Bratislave na jej žiadosť
pripravuje ZUŠ Ateliér už po druhý raz
výstavu v Cykle „Umenie pre život“. „S
primárkou Kállayovou spolupracujeme
aj na ďalšej akcii, ktorá sa bude konať
v októbri v Bratislave pri príležitosti medzinárodnej konferencie Europa Donna,
kde vytvoríme kolekciu prác na tému
„Čo by mamičke urobilo radosť“. Výstava sa bude inštalovať v Primaciálnom

Deň otvorených dverí
pre rodičov
na seneckom gymnáziu
Gymnázium Antona
Bernoláka v Senci pozýva rodičov
žiakov 5. ročníka
ZŠ zo Senca a okolia na Deň otvorených dverí, ktorý sa
uskutoční v utorok
5. apríla 2016 o 17.oo hod. Rodičov oboznámia s kritériami prijímacích skúšok,
s podmienkami štúdia a s mimovzdelávacími aktivitami školy.
V školskom roku 2016/2017 bude škola
otvárať jednu triedu prímu pre 28 žiakov
v osemročnej forme štúdia a jednu triedu
1. ročníka pre 30 žiakov v štvorročnej forme štúdia.
Kritériá a podmienky prijatia na GAB
v Senci sú na www.gab.sk

SOLAR
Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
Dátum: 30. 3. 2016 o 18:00
Miesto: ZŠ A. Molnára Szenciho
Prednáša: Pavel Gabzdyl,
Hvězdárna a planetárium Brno (CZ)
Téma: MESIAC STÁLE NEZNÁMY
Mesiac je jedným z najepšie preskúmaných vesmírnych telies apredsa aj
dnes dokáže zaskočiť ako laikov, tak
odborníkov.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

paláci.“ doplnila Akademická maliarka
Jitka Bezúrová.
Pri tejto príležitosti by sme radi pozvali
aj deti od 5 rokov až po 18 na I. termín
prijímačiek do našej Súkromnej ZUŠ,
Ateliér, ktoré budú 19. mája vo štvrtok
od 14:00 do 18:00.
SZUŠ Ateliér

Zdravý chrbátik – projekt proti chorobám chrbtice detí
Na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
sa uskutočnilo 7. marca školenie pedagógov materských škôl a základných
škôl prvého stupňa v rámci projektu
Zdravý chrbátik. Občianske združenie
Za zdravší život dostalo zelenú na školách okresu Senec pre realizovanie tohto unikátneho projektu prebiehajúceho
pod záštitou Ministerstva školstva a Národného športového centra. Na projekte sa podieľajú odborníci zdravotníctva
z oblasti spondylochirurgie, neurochirurgie, ortopédie, rehabilitácie, fyzioterapie, a taktiež z oblasti pedagogiky.
Hlavným odborným garantom projektu
je prednosta Neurochirurgickej kliniky
v ÚVN SNP - FN v Ružomberku Doc.
MUDr. Róbert Rusnák, PhD. Projekt funguje už 3 roky a jeho cieľom je prevencia
voči ochoreniam chrbtice detí spôsobeným nevhodným držaním tela. Na úvod
školenia odborníci vyšetrili dvadsať

žiakov, medzi ktorými sa našlo až šesť
takých, ktorí by mali navštíviť ortopéda.
Inštruktori potom predstavili pedagógom metódy, prostredníctvom ktorých
môžu hravou formou naučiť deti, ako
sa starať o svoj chrbátik. Súbory cvičení obsahujú aj tanečné prvky vyberané
v spolupráci s profesionálnym umeleckým súborom Lúčnica. Zaujímavé a pútavé sú aj cvičenia s fitloptami, kde sú
zapojené do vytvárania zostáv aj prvky
čoraz populárnejšej zumby, jumpingu,
či jogy. Atraktívny cvičebný program
tvorí hravý model cvičenia, ktorý zvládne každé dieťa. Občianske združenie
Za zdravší život okrem vedomostí odovzdaných pedagógom odovzdalo aj 26
fit - lôpt a 13 fit - vankúšov hostiteľskej
škole, ktoré poslúžia deťom na cvičenie
a na udržiavanie správneho držania tela
počas sedenia.
Zdroj: ZŠ s VJM A. M. Szencziho
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Uhol pohľadu Jozefa Sakáloša
Fotografia je umenie i veda zároveň, dáva
autorovi, nielen možnosť sebarealizácie,
ale aj schopnosť vyniknúť jedinečným
okamihom, špecifickým pocitom prejaviť odvahu, ukázať nepoznané, predstaviť svet z rôznych uhlov pohľadu. Presne
také sú i fotografie amatérskeho fotografa
Jozefa Sakáloša predstavené v expozícii
poskytujúcej prierez jeho doterajšej tvorby pod názvom Uhol pohľadu. Vernisáž
výstavy sa konala v prvý marcový piatok
v MsKS Senec v Galérii LABYRINT. Výstava zachytáva kontrasty nežnej prírody
a moderných miest a veľkomiest, krásu,
ktorú objavil pri potulkách počas domácich a zahraničných pracovných ciest
i dovoleniek s rodinou. Pani Sakálošová
si manželovu prvú výstavu vzala komplet
pod svoje krídla a jeho dcéra Linda, flautistka a študentka Universität für Musik
und darstellende Kunst v Grazi, sa spolu
s priateľom postarala o hudobný doplnok
vernisáže. Jozef Sakáloš je absolvent STU
Bratislava, rodák z Prievidze, je ženatý,
má dve dospelé deti a v súčasnosti býva
v blízkej Kráľovej pri Senci. Jeho ďalším

SCHUDNITE TAM,
KDE CHCETE !!
LPG - LIPOMASSAGE
od Endermologie

Tajomstvo štíhlejšieho tela - pomocou
patentovaného ošetrenia prístrojom LPG.
Lipomassage - zaberie tam, kde diéta
a cvičenie zlyhajú. Pravidelné cvičenie,
zdravá diéta a plány na schudnutie...
Už ste skúsili všetko. Aby ste sa zbavili
nepohľadných tukových vankúšikov,
ale ten zatvrdnutý tuk stále nezmizne!
Teraz sa Vám to podarí. Lipomassage je
nechirurgické riešenie pre pretrvávajúci tuk,
celulitídu a uvoľnenú, ochabujúcu pokožku.
Tajomstvo Lipomasage spočíva v
tukových bunkách. Lipomassage aktivuje
lipofýzu - štiepenie a uvoľňovanie tukov v
jadre tukovej bunky.
Lipomassage: zoštíhľuje, tvaruje,
spevňuje.
Zoštíhľuje: spúšťa lipolýzu a spôsobuje

veľkým koníčkom je cyklistika. K fotografii
sa dostal už v útlom detstve, keď spolu s
otcom, amatérskym fotografom vyvolával fotky. Diela prezentované v Labyrinte
odzrkadľujú autorov perfekcionizmus, sledovanie nových trendov a techník fotenia,
skúšanie nových kompozícií a práce so
svetlom. Známy pána Sakáloša vystihol
podstatu jeho diel slovami: „Tvoje fotky

delenie a uvoľňovanie mastných
kyselín.
Spevňuje: stimuluje, posilňuje
sieť kolagenových a
elastanových vlákien pre
spevnenú pokožku s
dobrým tonusom.
Tvaruje: rozbíja
uložené
tukové
zásoby,
vyhladzuje
priehlbinky.

,,S Lipomassage je moje telo štíhlejšie tam,
kde chcem, bez operácie ! “

Bez injekcií, bez operácie !!
LPG - Liftmassage
od Endermologie

Tajomstvo mladšej a pevnejšej pokožky,
prirodzený lifting tváre pre hĺbkové
spevnenie pleti. S vekom sa pokožka
začína stenšovať. Začínajú sa objavovať
prvé viditeľné známky starnutia ako sú
vrásky, ryhy, ovisnuté kontúry a rozšírené

majú dušu.“ A skutočne, jeho fotografie
sa vás dotknú tak, že budete chcieť aspoň
vo sne vidieť tie nádherné výjavy a prežiť
tam niečo neopakovateľné, čo z každej
fotografie vyžaruje. Predajná výstava
v Labyrinte trvala do konca marca. Ak ste
ju nestihli, diela vám autor rád sprístupní,
stačí sa kontaktovať e-mailom: naska@
home4art.sk
Mgr. Zuzana Szabóová

póry. Liftmassage je unikátna technika,
ktorá bez chirurgického zásahu obnovuje
pevnosť pokožky tváre. Liftmassage
opätovne aktivuje produkciu kolagénu
a navracia tak pleti mladistvú pružnosť,
spevňuje ovisnuté kontúry sánky, tonizuje
starnúcu pokožku a vyhladzuje ryhy a
vrásky. Už od prvého ošetrenia budete
vidieť a cítiť výrazný rozdiel.
Liftmassage: odvodňuje, vyhladzuje,
spevňuje, zoštíhľuje.
Odvodnenie: najnižšia intenzita je zvlášť
vhodná pre pokožku zadržiavajúca vodu.
Vyhladenie: stredná intenzita vyhladzuje
ryhy a vrásky a oživuje unavenú pokožku.
Spevnenie: vysoká intenzita pomáha
obnoviť zrelú a povolenú pokožku a je
ideálna pre pozdvihnutie ovisnutých kontúr
tváre.
Zoštíhlenie: ošetrujúca hlavica s valčekmi
uvoľňuje svaly tváre a redukuje a tvaruje
oblasti s usadeným tukom na tvári.
,,Liftmassage je pravidelným cvičením
pre moju pleť a vďaka nej je moja tvár
žiarivejšia, pevnejšia a plná bez operácií
alebo injekcií !”
NEPREMEŠKAJTE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ
OD 1.4.2016 - DO 31.5.2016
ZĽAVA AŽ 20% !!!!
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Literárna súťaž v ŠKD ZŠ Tajovského Senec
V našom školskom klube sa aj mesiac marec rozbehol v súťažiach. Pre 1. ročníky to
11. marca bolo zaujímavé. Sedem oddelení
sa popasovalo v literárnej súťaži s otázkami,
skladačkami, kreslením, preberaním hrachu,
fazule a šošovice. Ako v rozprávke. Majka Nováková pripravila pre deti rozprávkovú súťaž,
ktorá bola pekná, zaujímavá a inšpirujúca.
Pre také množstvo detí je to náročné.
A výsledok?
• oddelenia 7, 6, 2, 1 to bola cena útechy
• 3.miesto si vysúťažilo 4.oddelenie
• 2. miesto si odnieslo 3.oddelenie
• 1. miesto zaslúžene patrilo 5. oddeleniu.
Týmto sa literárny marec nekončí a ďaľšia zaujímavá a náročná práca čaká „družinárov“
v literárnej tvorbe, ktorú už niekoľko rokov má
na starosti MonSkov a zapája sa do nej všetkých 20 oddelení ŠKD.
K literárnej tvorbe prajeme veľa úspechov
a gramatickej a hlavne obsahovej nápaditosti.
MonSkov
K ďaľšej zaujímavej tvorivosti žiakov patrí literárny projekt Európa v škole. Pod týmto názvom sa už v tomto školskom roku uskutočnil
63. ročník.

Projekt sa už od roku 1953 organizuje pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu,
Európskej komisie a MŠkolstva, vedy, výskumu a športu SR. Mottom tohoto ročníka je:
“Žiť spoločne v mieri.“
V kategórii od 6-9 rokov sa v školskom kole
umiestnil na 1. mieste s témou „Je fajn, že ste
tu s nami“ žiak 2. ročníka Samko Kubičina
a zaistil si postup do okresného kola. A tu je
jeho lit. tvorba:
Na naše sídlisko sa prisťahovala nová rodina.
Sú štyria - mama, otec a dvaja bratia. Zoznámil
som sa s nimi na ihrisku. Zaujala ma ich reč
a tmavá pleť. Zistil som, že chlapci hovoria jazykom, ktorý nepoznám. Hovorili aj po anglicky, ale aj trochu po slovensky. Postupne sme
sa skamarátili.
Starší z bratov sa volá Khaliq a začal chodiť
do tej istej triedy ako ja. Ja mám v triede veľa kamarátov. Predstavil som Khaliqa spolužiakom,
ktorí boli zvedaví a veľa sa nového spolužiaka
pýtali. Naučili ho veľa nových hier. Khaliq spolužiakom rozprával o Ghane, o jazyku, ktorým
hovoria doma. Ghana je štát v Afrike a tam sa
narodil. Je tam stále teplo, najviac prší v máji
a v júni. Novým spolužiakom pomáhal s an-

gličtinou a oni jemu so slovenčinou. Niekedy
to bola zábava!
Ja som si Khaliqa veľmi obľúbil, lebo výborne
tancuje a je veľmi zábavný. Khaliq chodí veľmi
rád ku mne na návštevy. Ochutnal nové jedlá,
užili sme si spolu párty. Khaliq naučil deti super tanec. Najväčšia zábava bola v zime. Khaliq sneh nepoznal. Kamaráti mu ukázali guľovačku, sánkovačku a spolu ochutnali sneh.
Všetci sa tešia na šibačku. Pôjdu spolu vyšibať
dievčatá a zoberú aj brata Khaliqa.
Ja by som išiel rád do Afriky, kde by som tiež
spoznal nových kamarátov. Bolo by úžasné,
keby si všetci na zemeguli pomáhali.
V tejto istej kategórii sa témou „Dievčatá to
zvládnu tiež“ popasovala žiačka 2. ročníka
Selenka Sikorjaková a tiež sa umiestnila na 1.
mieste v školskom kole. A tu je jej príbeh:
Kde bolo tam bolo, v jednej dedine žila rodina
Flindrová. Bola to správne založená rodina.
Mama Gréta, otec Vlado, syn Janko a dcéra
Anička.
Jedného dňa, keď kohút v susedovej záhrade
zakikiríkal, otecko si dal zavolať syna Janka,
nech mu pomôže namaľovať skrinku. PREČO

Srdečne vás pozývame na 3. ročník

Deň otvorených dverí

na pristávacej a vzletovej dráhe športových zariadení
na ploche Senec - 3. ročník

• letové ukážky
• vyhliadkové lety
• prehliadka lietadiel
• občerstvenie

30.4.2016 od 10:00 sobota

pristávacia a vzletová plocha - ČERVENÝ MAJER

Vstup zdarma!
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NEZAVOLAL ANIČKU? Veď to dievčatá zvládnu tiež!
Anička prišla za oteckom a pýta sa: Otecko, prečo si zavolal Janka
a nie mňa? Lebo toto nie je práca pre dievčatá, povedal otecko. Anička ho poprosila, aby jej dovolil tiež maľovať skrinku. Otecko dovolil
a bol milo prekvapený, ako to Anička krásne zvládla.
Poobede povedal dedko Jankovi, nech vylezie na rebrík a oberie čerešne.
PREČO NEZAVOLAL ANIČKU? Veď dievčatá to zvládnu tiež!
Anička už má predsa 9 rokov! Dedko by bol prekvapený, koľko stromov už má prelezených.
Anička prišla za dedkom a pýta sa: Dedko, prečo si zavolal Janka
a nie mňa? Lebo chlapci lezú po stromoch, povedal dedko. Anička ho
poprosila, aby jej dovolil vyliezť po rebríku na strom a oberať čerešne. Dedko to Aničke dovolil a bol veľmi prekvapený, ako vrtko liezla
po strome, rovnako dobre, ako jej brat.
Večer chcel Janko vytlačiť obrázok na projekt školy, ale nefungovala
tlačiareň. Zavolal otecka, ale ten musel súrne odísť do práce. Tak poprosil mamu Grétku, či by mu neporadila. A mamka to zvládla! VEĎ
DIEVČATÁ TO ZVLÁDNU TIEŽ!
Z tohto rozprávkového príbehu je ponaučenie, aby aj dievčatá dostali
rovnakú príležitosť vyskúšať si prácu o ktorej si ostatní myslia, že by
ju nezvládli.
Ja sa volám Selenka, mám 8 rokov a som veľmi rada, že mi moji rodičia umožnia robiť všetko to, čo aj môjmu bratovi: hrať futbal, liezť
po stromoch, či rýľovať záhradu. Rovnako môj brat môže s mamkou
a so mnou piecť medovníky alebo prišívať gombíky. Zazvonil zvonec
a môjmu príbehu o rodine Flindrovcov je koniec.
Srdečne blahoželáme a sme na našich mladých literátov pyšní.
V ďaľšom kole im držíme palce.
MonSkov

Míľa pre mamu
Aj tento rok Vás MC Senecké slniečko
spolu s Úniou materských centier a mestom Senec
pozýva na rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční
7. mája 2016 o 15:00 – 18:00
na Námestí 1. mája a Lichnerovej ul.,
kde vám predvedú svoj talent deti seneckých škôl a škôlok,
či súborov. Vaše deťúrence si môžu zasúťažiť po celej pešej
zóne Lichnerovej a spolu s Vami lúštiť tajničku. Čaká Vás
opäť bohatá tombola, krášlenie od Mary Kay, ukážky Prvej
pomoci... Príďte
aj Vy vzdať hold
všetkým mamám
symbolickou míľovou prechádzkou.
Podujatím Vás
budú sprevádzať
Miroslava Belancová a Michal
Domonkos.
Tešíme sa na Vašu
účasť!
mamičky a dobrovoľníčky z MC
Senecké slniečko

SPEKTRUM/INZERCIA
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Príďte nás navštíviť
a vybrať si z novej
modelovej rady
bicyklov pre rok 2016!
Kedy? Od utorka do piatka od 9:00 do 18:00
a v sobotu do 14:00.
Sídlime pri kruhovom objazde oproti Bille. Sme obchod
s detskými bicyklami, juniorskými, horskými, krossovými,
cestnými, ale aj mestskými a skladacími bicyklami.
Okrem toho tu nájdete aj kolobežky a široký sortiment
cyklistických doplnkov a oblečenia.
Bicykle osvedčených značiek ako AUTHOR alebo LIBERTY,
ale aj bicykle značiek, s ktorými ste sa možno ešte nestretli,
ale určite vás zaujmú. Napríklad športové bicykle PELLS,
skladačky BROMPTON a STRIDA, detské odľahčené bicykle
FROG a EARLY RIDER
Personál v obchode vám pomôže zorientovat sa medzi rôznymi typmi bicyklov, aby ste vedeli vybrat najvhodnejší pre vás
či vaše dieťa. Máme aj servis bicyklov a parkovanie pozdĺž
Bratislavskej ulice na odstavnom pruhu.
Náš obchod na kruhovom objazde je od roku 2016 aj partnerom DHL tzv. „Parceshopom“ - čiže ak nemáte možnosť
stretnúť sa s kuriérom, ktorý vám nesie balík, môžete si ho
dať doviezť k nám a vyzdvihnúť, keď vám to bude vyhovovať.
senec@bikeandcity.sk, tel.: 0948 975 18 5, www.bikeandcity.sk

INZERCIA SENČAN

• noviny sa roznášajú do schránok vždy tak, aby ich
do prvého dňa v mesiaci mala každá senecká domácnosť.
• uzávierka májového čísla je 19. apríla
Cena plošnej inzercie: 1,25 eura/cm2
1/1 strana 398 eur, 1/2 strany 215 eur
1/3 strany 148, 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
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Riadková inzercia
• Predáme 3 izbový byt v zrubovom 4bytovom dome vo Vysokých Tatrách Horný Smokovec, s rozlohou 93,97 m2. Byt má
vlastnú plynovú kotolňu. Cena 100 000 eur. Kontakt: 0903616073;
0905547203.
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

KINO – KINOHITY

SENČAN apríl 2016

SENČAN apríl 2015
KNIŽNICA
NOC S ANDERSENOM
Pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ
1.4. piatok o 18:00

SENECKÁ RUKA

AGÁVA

5.4. utorok o 18:00 4,- Eur

PAT A MAT VO FILME
8.4. piatok o 18:00 4,- Eur
10.4. sobota o 15:30 4,- Eur

Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou
2.4. sobota
divadelné predstavenie
Ochotníckeho divadla z Jelky
6.4. streda o 19:00 4,- Eur
Predpredaj vstupeniek v MsKS Senec
a u členov výboru ZO CSEMADOK.
4.6. (szerda ) 19.00 Jókai Színjátszó
Társulat László Miklós: Illatszertár című
színművét adja elő a Szenci Városi
Művelődési Központban.
Jegyelővétel a kultúrházban és
a CSEMADOK vezetőségi tagjainál.
Beléptidíj 4,- Eur
Koncert

HONZA NEDVĚD

SPOTLIGHT

9.4. sobota o 18:00 4,- Eur
10.4. nedeľa o 18:00 4,- Eur

13.4. streda o 19:00 11,- Eur

Beseda so spisovateľkou

JANOU BENKOVOU

13.4. streda o 17:00 Vstup voľný

Absolventský Koncert tanečného
odboru Súkromnej ZUŠ
R. Madarászovej

RETRO TANCE

Koncerty pre verejnosť:
20.4. streda o18:00 6,- Eur
22.4. piatok o 18:00 6,- Eur
23.4. sobota o 13:00 a o 15:30 6,- Eur

KRÁĽ ČITATEĽOV

LONDÝN V PLAMEŃOCH

Vedomostná súťaž
pre žiakov ZŠ
20.4. streda o 9:00

KINOSÁLA

MÁRIOU VRKOSLAVOVOU
- ŠEVČÍKOVOU

14.4. štvrtok o 18:00 4,- Eur
15.4. piatok o 20:00 4,- Eur

Beseda so spisovateľkou pre deti

27.4. streda o 10:00 Vstup voľný

LABYRINT
Prezentácia knihy
3.4. nedeľa o 16:00
4.3. 16:00
(vasárnap)
könyvbemutató

Divadelné predstavenie

VER(EJ)NÝ
MILENEC

25.4. pondelok o 19:00 14,- Eur
hudobno zábavný program
divadelná nedeľa

PINOKIO

divadlo zo šuflíka
3.4. nedeľa o 15:30 3,- Eur

NA VLNÁCH
MELÓDIÍ

Marika Godová, Anton Čukan a hostia
27.4. streda o 19:00 5,- Eur

HODINKA S ...
Talkšou Moniky Macháčkovej
a jej hosťa Jána Koleníka
6.4. streda o 19:00 4,- Eur
Hrajú: Vladimír Kubalák – gitara,
Barnabás Kollárik - klarinet
Kapacita hľadiska je limitovaná!

SENČAN apríl 2016

SENČAN apríl 2015

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

POCTA ALBÍNOVI
BRUNOVSKÉMU

K jeho nedožitým 80. narodeninám
Súkromná ZUŠ, Ateliér.
vernisáž 8.4. piatok o 17:30 Vstup voľný
Vystavené budú okrem detských prác aj
originály grafiky majstra Akad. maliara
Albína Brunovského a jeho žiačky
Akad. maliarky Jitky Bezúrovej, riaditeľky
SZUŠ, Ateliér.
Výstava trvá od 8.4. do 29.4.2016

23.4. sobota 9:00 - 17:00
„Pekné, ale nepotrebujem...
Funkčné, ale nepoužívam...“
Je vám ľúto vyhodiť veci, ktoré sú stále
v dobrom stave, no vy sami ich už
nepotrebujete?
Môžete nimi urobiť radosť niekomu inému.
Viac informácií o Zóne bez peňazí nájdete
na Facebook-u,
dana.cajkova@gmail.com,
0905 143 412.

„Népeimhez“ - történetek a nagy
háborúból

PRVÁ SVETOVÁ
VOJNA A SENECKO

A Szenc környékiek és az első
világháború
25.11. 2015 – 29.04. 2016

16.4. sobota o 16:00 2,50 Eur
Magický príbeh o bratoch Grimmovcoch,
ktorých rozprávky sú známe po celom
svete. Predstavenie je vhodné
aj pre školákov.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

PÁSMO ĽÚBOSTNEJ POÉZIE
18.5. streda o 18:00 Vstup voľný

HODINKA S ....
Monika Macháčková
spolu s vami vyspovedá
herečku nitrianskeho
divadla Andreja Bagara
Evu Pavlíkovú.
4.5. streda 4,- Eur
Májovú výstavu

EMÍLIE HODASOVEJ,

textilnej výtvarníčky a maliarky,
rodáčky z Bratislavy
a členky profesionálneho združenia
výtvarných umelcov
- Umeleckej besedy slovenskej.
Vstup voľný

NOC LITERATÚRY 2016

Prednáška

ASPEKTY VOJNOVÉHO
ZÁZEMIA

21.4. štvrtok o 18:00
A háborús hátország nézőpontjai
(Mgr. Gabriela Dudeková,
PhD. – Mgr. Batalka Krisztina)
Slovensko – maďarská diskusia historičiek
o vplyve prvej svetovej vojny na rodinu,
práva a postavenie žien v spoločnosti,
na vysoké školstvo a o iných témach.
Diskusia so simultánnym prekladom.
Szlovák – magyar történészek párbeszéde
az első világháborúnak a családokra,
a nők társadalmi helyzetére, a korabeli
főiskolai helyzetre kifejtett hatásairól
és hasonló témakörökről. Szimultán
fordítással kísért rendezvény.

27.4. streda o 19:00 4,- Eur
Milan Nikolić (Husle),
Michaela Škriečková Nikolić (Cello),
Michela Mastro (Klavír).
Kapacita hľadiska je limitovaná!

PRIPRAVUJEME

Ďalšie stretnutie z cyklu

MOJIM NÁRODOM - PRÍBEHY
Z VEĽKEJ VOJNY

GEFÜHLSWELTEN - Trio Mi
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MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Posledná možnosť návštevy výstav!!!

GRIMMOVCI
ZAKLIATI BRATIA

11

Prednáška
28.4. štvrtok o 19:00
RNDr. Mirko Bohuš, PhD.:
Slovenská poézia
minulosti a ochrana
vtákov dneška
– Inšpirácie

11.5. streda 18:00 - 23:00
3. ročník celoeurópskeho podujatia
odhaľujúceho aktuálne podoby
súčasnej európskej literatúry
i nepoznané priestory
európskych miest.

NOC MÚZEÍ 2016

21.5. sobota 15:00 – 23:00
Séria podujatí spojená
s otvorením výstavy

„Nevítaní návštevníci,
alebo dopady
klimatickej zmeny“
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Aktuálnymi témami nabitá divadelná Tália
Za poslednú divadelnú sezónu sa v Bratislavskom kraji urodilo tak veľa detského divadla, že krajská prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou
Táliou sa konala celé tri dni od 16. do 18.
marca v Msks Senec.
Energiou nabité, nápadité a inovatívne
predstavenia detí doslova ohúrili porotu,
ktorá sa vyslovila, že bolo nesmierne ťažké rozhodnúť, kto je víťazom. ,,Najväčšou
devízou bolo jednoznačne neuveriteľné
množstvo aktuálnych tém, ktoré sú aktuálne a závažné a textov, ktoré sú kvalitné.
Naozaj sme mali obrovský problém vybrať
víťaza,“ povedala členka poroty Martina
Majerníková. Jej kolegami boli Alexandra
Štefková a Patrik Lančarič.
Porota hodnotila v kategóriách dospelí deťom a detská dramatická tvorivosť.
V kategórii dospelí deťom sa zúčastnili
dva súbory- Divadlo Gong s inscenáciou
Lietajúci Santini a tí získali prvé miesto
a Divadlo Agapé z Modry, ktorí získali druhé miesto s návrhom na postup
na celoslovenské kolo súťaže s inscenáciou Drotári, ktorú napísal ich režisér a pedagóg Martin Žák. V detskej dramatickej
tvorivosti bolo 14 súborov. Mnohé insce-

nácie sa podľa slov poroty naozaj vydarili,
hovorili o témach, ktoré deti naozaj trápia
a to spôsobom veľmi pútavým a hravým.
Najviac porotu očarila inscenácia Štúdia
mladých Divadla na hambálku Milosrdný
čas podľa textu Dušana Dušeka. Druhé
miesto získal súbor Traje de teatro z Malaciek s inscenáciou Prečo je Záhorie pupkom sveta. Vtipná a presvedčivá výpoveď
detí o nás a Záhorákoch a našich či ich
slabostiach a radostiach si získala nielen
divákov ale aj porotu a preto aj oni postupujú na celoslovenskú súťaž v Šali. Tretie
miesto si rozdelili tri súbory, ktoré porotu
aj divákov zaujali pálčivými témami a za-

ujímavým divadelným spracovaním a to
senecký detský divadelný súbor Mačky pri
ZUŠ v Senci s inscenáciou Snehová kráľovná, bratislavský súbor LaNo s inscenáciou Pennacovej predlohy Ako psi a taktiež
bratislavský Čiarový kód s predstavením
o trápeniach mladých ľudí DaSiNaMaBaViSaSaDoDo 2015.
Tri dni nabité divadlom a láskou k nemu
sa určite navždy vryjú do pamäte mladých
tvorcov, získali nové skúseností ale aj priateľstvá a my veríme, že vo svojom nasadení budú pokračovať a divadlom meniť svet
k lepšiemu. Nabudúce sa príďte pozrieť aj
vy!
Zuzana Bírešová

SENČAN apríl 2016
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Senecký básnik a pedagóg Jozef Fedor oslavuje jubileum - 70 rokov
• Ako sa cíti sedemdesiatnik?
Skoro ako mladík, len s ťarchou skúseností. Záleží od uhla pohľadu. Keď
som bol prvákom na strednej škole
na hodine literatúry, práve sme preberali
Sládkoviča pri básnickej otázke „a čo je
mladosť? Dvadsaťpäť rokov?“ a menuje
vo svojej reflexii fyzické znaky mladosti.
Ja, 16-ročný mládenec som 25-ročného
už nepokladal za mladého.
• Ako to boli tie skúsenosti?
Som povojnové dieťa. Chvalabohu vojny som sa nedožil a nedožijem (dúfam).
Máme dlhší čas mieru ako naši predkovia. To neznamená, že v Európe nebola
vojna. Bola, a aká! A vo svete?! Ani nám
však veľa nechýbalo v auguste 1968.
Moja generácia vtedy vstupovala do života dospelých, bola okúzlená politickým
odmäkom v roku 1968 a bola ochotná
brániť sa proti agresorom. Keby bolo
k tomu došlo, viete si predstaviť, čo by sa
dialo? Darmo, svet bol rozdelený železnou oponou.
No a potom prišla tvrdá normalizácia.
Poučenie z krízového obdobia. Aj začínajúci učitelia boli politicky preverovaní. Najdôležitejšia otázka: „Súhlasíte

so vstupom bratských vojsk za ochranu
socializmu?“ Moje NIE, možno vtedy naivné, ma sprevádzalo v osobnom posudku na všetkých školách, v ktorých som
pôsobil. Z Čadce do Trnavy a potom
do Bernolákova. Tam to skončilo. „Nežná revolúcia.“ Veľký sen, ktorý sa mi na-

plnil. A potom prišiel druhý - vyhlásenie
Slovenskej republiky. Takéto udalosti
prežije máloktorá generácia.
• Na ktorej strednej škole ste pôsobili
najdlhšie?
Práve na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci,
od roku 1982. Už dva roky som „nepracujúcim dôchodcom“ a šťastný starý otec
na plný úväzok.
• Píšete, ste literárne činný...
Áno, píšem poéziu. V 2. polovici 90.-tych
rokov som znova vstúpil do literárneho
diania. Publikoval som v Literárnom týždenníku (dnes dvojtýždenníku), v Slovenských pohľadoch, v Literike, v rozhlase,
v televízii. Vyšli dve básnické knižky Ostrie a Hra času. Bol som prijatý
do Spolku slovenských spisovateľov. Pripravujem ďalšiu s pracovným názvom
Znovuzrodenie.
• Čo si želáte do budúcna?
Aby bol pokoj v Európe a vo svete. Aby
to „druhé veľké sťahovanie národov“
nedestabilizovalo náš svet. Aby moje
dve deti boli naďalej úspešné a aby som
sa ešte mohol tešiť zo svojich troch vnúčat.

Marec mesiac knihy - program v knižnici pokračuje aj v apríli
Marec bol vyhlásený za Mesiac knihy
v roku 1955 na počesť slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, významného
šíriteľa slovenskej knižnej kultúry, ktorý
sa narodil aj zomrel v marci. Knižnice sú
čitateľom k dispozícii po celý rok, v marci však, rovnako ako príroda, aj knižnice
aktivizujú svoju činnosť. Týždeň slovenských knižníc v prvé marcové dni, počas
ktorého okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, rôzne formy diskusií
a besied o literatúre, ale aj nové formy
práce s knihou, veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre detských
aj dospelých čitateľov. Do Mestskej knižnice v Senci zavítal 1. marca novinár
a autor literatúry faktu Ivan Szabo. Detské obecenstvo zaujal rozprávaním o ďalekých krajinách, ktoré navštívil. Streda
2. marca patrila obľúbenému básnikovi
Tomášovi Janovicovi, výnimočnému autorovi satirickej poézie a prózy pre dospelých, deti a mládež. Tibor Hujdič, alias
Ujo Mrkvička prišiel do knižnice 3. marca
vo štvrtok a predviedol svoju jedinečnú
schopnosť zaujať deti od najmladšieho
veku až po deviatakov. Ďalším populárnym seneckým podujatím Mesiaca knihy
je Knižná nedeľa, ktorá pripadla na 20.
marca. Noví čitatelia sa mohli bezplatne

zapísať do knižnice a zábudlivým čitateľom boli odpustené upomienky, ak počas
knižnej nedele vrátili knihy po prekročení výpožičnej doby. Knihovníčky viedli
tvorivé dielne na výrobu veľkonočných
ozdôb a deti prišiel zabaviť aj šašo Maroš. Bodkou za Mesiacom knihy dáva
1. apríla Noc s Andersenom pre druhá-

kov až štvrtákov seneckých základných
škôl, kedy deti prespávajú v knižnici. Knihovníčky zoberú večer deti na Slnečné
jazerá, pôjdu hľadať poklad a vzhľadom
na bláznivý dátum, má byť úplne všetko naruby. Je to zábava a veľké dobrodružstvo.
Mesiac knihy sa síce končí, ale program
v knižnici pokračuje aj v apríli.
VCs
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Egy nap - három tanulmányi verseny
A 2016. március 10-én a Közös Igazgatású Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Magyar Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
diákjai egyszerre három helyszínen, három különböző témakörben szálltak versenybe és lettek sikeresek:
• A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a GTK
Hallgatói önkormányzata harmadszor rendezte meg Komáromban az Üzleti Terv Versenyt. Iskolánk vállalkozói szakának diákjai Deák Imre és Kaprinay Dániel a GOOOD megnevezésű
gyakorlóvállalatukat mutatták be. Üzleti tervükkel elnyerték az
OTP Bank különdíját.
• A Biblia Olimpia esperesi fordulóján Galántán lett első iskolánk bibliaszakértő csapata Labai Vivien, Simon Dóra és Záreczky Mária részvételével.
• Ezen a napon iskolánkban is zajlott egy verseny, a Poznaj
slovenskú reč kerületi fordulója. Az óvodapedagógia és nevelői
szakot tanuló diáklányaink Szabó Krisztina és Szitka Mária képviselték iskolánkat. Szitka Mária harmadik helyezettként részt
vesz majd júniusban a verseny országos fordulóján.
VCs
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jutók a következők:
VERS - I. kategória: 1. - Algayer Mia, II. kategória: 1. - Korpás
Lilla, 3. - Korpás Johanna, III. Kategória: 2. - Zeman Tamás,
3. - Fülöp Lívia és Éliás Viktória, IV. kategória (a gimnazisták
korcsoportja): 1. - Kulcsár Klára, 2. - Farkaš Eszter, 3. - Simon
Bence.
PRÓZA - I. kategória: 2. - Pongrácz Tamás és Sillo Dominik, II.
kategória: 2. - Szőcs Ákos, 3. - Zeman Dávid, III. kategória: 1. Bartos Roland, 3. - Rovensky Emma, IV. kategória: 1. - Simon
Dóra, 2. - Gál Dominika, 3. - Pongrácz Emese és Záreczky
Mária.

Recitačná súťaž Mihálya Tompu

Superštvrtok vedomostných súťaží
Študenti Spojenej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho sa
zúčastnili a boli úspešní 10. marca 2016 na troch vedomostných
súťažiach v troch rôznych tematických okruhoch:
• Ekonomická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho a Samospráva
študentov Ekonomickej fakulty UJS usporiadala v Komárne Súťaž podnikateľských plánov. Študenti nášho študijného odboru
Škola podnikania Imre Deák a Dániel Kaprinay predstavili svoj
cvičný podnik GOOOD. Ich podnikateľský plán získal mimoriadnu cenu OTP Banky.
• Náš tím v zložení Vivien Labai, Dóra Simon a Mária Záreczky
obsadili v Galante prvé miesto dekanského kola Biblickej olympiády.
• Krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa uskutočnilo
na pôde našej školy. Študentky učiteľstva pre materské školy
a vychovávateľstva Krisztina Szabó a Mária Szitka reprezentovali
našu školu. Mária Szitka obsadila tretie miesto a získala tým právo zúčastniť sa v júni celoštátneho kola súťaže.
VCs

Tompa Mihály Szavalóverseny
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya idén is
meghirdette az amatőr vers- és prózamondás, verséneklés és
lírai színpadok műfajának országos versenyét, a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenyt. Az idei negyedszázados jubileumi évfolyam járási fordulója a Szenczi Molnár
Albert Alapiskolában március 3-án zajlott. A korosztályos kategóriák első három helyezettje részt vehet a verseny kerületi
fordulóján, amely április 1 -jén kerül megrendezésre, ugyancsak a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. A szenci tovább-

Oblastný výbor Csemadoku v Rimavskej Sobote aj v tomto roku
vyhlásil Celoštátnu súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie
a prózy, v prednese zhudobnenej poézie a v interpretácii lyrizovaných inscenácií. Okresné kolo štvrťstoročného jubilejného ročníka súťaže sa konalo 3. marca v ZŠ Alberta Molnára
Szencziho. Do krajského kola postúpili súťažiaci v štyroch vekových kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach.
Krajské kolo sa uskutoční 1. apríla, opäť v ZŠ Alberta Molnára
Szencziho. Postupujúci zo seneckých škôl sú nasledovní:
POÉZIA - I. kategória: 1. - Mia Algayer, II. kategória: 1. - Lilla
Korpás, 3. - Johanna Korpás, III. kategória: 2. - Tamás Zeman,
3. - Lívia Fülöp a Viktória Éliás, IV. kategória (gymnazisti): 1. Klára Kulcsár, 2. - Eszter Farkaš, 3. - Bence Simon.
PRÓZA - I. kategória: 2. - Tamás Pongrácz a Dominik Sillo, II.
kategória: 2. - Ákos Szőcs, 3. - Dávid Zeman, III. kategória: 1.
- Roland Bartos, 3. - Emma Rovensky, IV. kategória: 1. - Dóra Simon, 2. - Dominika Gál, 3. - Emese Pongrácz a Mária Záreczky.

Szóvirág - Angol nyelvű drámaverseny
Hanko Krisztina tanító néni színjátszói a Beauty is a Beast
című színművel bejutottak a Jazykový kvet angol nyelvű
drámaverseny országos elődöntőjébe. Pozsony megyét két
csapat képviseli, egyikük a Szenczi Molnár Albert Alapiskola
színjátszó csoportja lesz. Az országos elődöntőt április elején
Pozsonyban rendezik nyolc iskolai színtársulat részvételével.

Jazykový kvet - dramatická súťaž
v anglickom jazyku
Divadelníci učiteľky Krisztiny Hanko postúpili do celoštátneho
semifinále dramatickej súťaže v anglickom jazyku Jazykový
kvet. Bratislavský samosprávny kraj reprezentujú dva súbory,
medzi nimi aj herci zo ZŠ A. M. Szencziho. Celoštátne semifinále, za účasti ôsmich školských divadelných súborov, sa uskutoční na začiatku apríla v Bratislave.
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Az 1848-as forradalomra emlékeztünk
A Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc
évfordulóján Pozsony megye, a Szenci Városi Múzeum, a
Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a Közös Igazgatású Sz. M.
A. MTNy Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Csemadok képviselői megkoszorúzták a Kisfaludy sírokat a szenci
temetőben. Kisfaludy István néptanító a szabadságharc idején a szenci nemzetőrök parancsnoka volt, főhadnagyi rangban tevékenyen részt vett a forradalomban. Strešňák Gábor
a múzeum képviseletében elmondott beszédében utalt jelenünkre is: „Az 1848-as forradalom sikerei fölött érzett örömbe üröm is vegyül amiatt, hogy az önállóságát kivívó ország
nem tudott mit kezdeni a keretein belül felnövekvő, izmosodó
többi nemzet ébredésével. Ez sajnos a mai napig megosztja
tájainkon 1848 értékelését. Pedig jó lenne, ha végre nem a
19. századi nacionalizmus határozná meg még ma is az itt
élők egymással szembeni befogadó vagy elfogadó képességét. Jó lenne, ha generációról – generációra nem azzal szembesülnénk, hogy a történelem megismétli önmagát.” Délután
busz indult Szencről Pozsonyba azokkal, akik csatlakoztak
a Petőfi-szobornál megtartott hagyományos Medikus-kerti
megemlékezés résztvevőihez. Agárdy Gábor így írt az eseményről: „A rövid megnyitó kultúrműsor után az ünnepi beszédet Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartotta. Utána a
társadalmi, kulturális, oktatási és politikai szervezetek koszorúztak. A hideg, szeles és esős idő ellenére mintegy négyszázan lehettünk. Végezetül elénekeltük nemzeti imánkat. A
hagyományhoz híven a szenciek felálltak egy közös fotóra a
megkoszorúzott szobor előtt.”
VCs

SPEKTRUM
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časnosti: „Do radosti nad úspechmi revolúcie v roku 1848 sa
mieša aj horkosť, keď si spomenieme na to, že vybojovaný samostatný štát sa nevedel vysporiadať s obrodeneckými hnutiami
iných národov Uhorska. Táto skutočnosť je príčinou rozdielnych
hodnotení revolučného roku 1848 v našich končinách. Bolo by
dobré, keby už nacionalizmus 19. storočia prestal determinovať
našu spôsobilosť vzájomného porozumenia. Bolo by taktiež žiaduce, keby sme neboli konfrontovaní z generácie na generáciu
s opakujúcou sa históriou.“ Poobede bol pristavený autobus
pre tých, ktorí sa chceli zúčastniť tradičnej spomienkovej slávnosti v Bratislave, v Medickej záhrade pri soche básnika revolúcie,
Sándora Petőfiho. O tomto podujatí napísal Gábor Agárdy takto:
„Po krátkom úvodnom kultúrnom programe predniesla slávnostný prejav Éva Czimbalmosné Molnár, veľvyslankyňa Maďarska.
Potom nasledovalo kladenie vencov predstaviteľov kultúrnych,
spoločenských a vzdelávacích organizácií. Napriek chladnému
a daždivému počasiu sa na slávnosti zúčastnilo približne štyristo ľudí. Na záver sme zaspievali našu národnú modlitbu. Senčania, verní tradíciám, sa ešte zoradili pred ovenčenou Petőfiho
sochou pre spoločnú fotku.“
VCs

Foto: Agárdy Gábor

MEGMARADT, MÉG ITT ÉL
VOLT, NEM IS OLYAN RÉG EGY GYÖNYÖRŰ RÓZSA,
BÓDÍTÓAN NYÍLOTT MINDIG SOK-SOK ÉVBEN,
VONZÓN ILLATOZOTT, MÉHEK SZÁLLTAK RÓLA,
MINDENKI SZERETTE! ITT ÉLT, NEM MESÉBEN.

Spomíname na revolúciu z roku 1848
15. marca, v deň výročia revolúcie a boja za slobodu a nezávislosť v roku 1848, položili vence k hrobom Kisfaludyovcov
predstavitelia reprezentujúci BSK, Mestské múzeum v Senci,
senecké školy s VJM a mestskú organizáciu Csemadoku. Učiteľ István Kisfaludy bol počas revolúcie veliteľom seneckej Národnej stráže v hodnosti nadporučík. Gábor Strešňák, vedúci
Mestského múzea v Senci vo svojom príhovore sa dotkol aj sú-

ÉKE A NAGY KERTNEK SZERETVE ÉS ÓVVA …
NEM BÁNTOTTA SENKI DRÁGA RÓZSABOKROT!
ISTEN ÍGY AKARTA, HOGY SZIRMAIT SZÓRVA
TELEVÉNYKÉNT FÖLDRE, CSAK ÖRÖMÖT OSZTOTT.
AZTÁN MÉGIS MI LETT VÉGZETE, HALÁLA?
ÍRIGY KEZEK TÉPTÉK VIRÁGGAL, GYÖKÉRREL,
ELVETTÉK, ELVITTÉK, DE EGY SZÁL RÓZSÁJA
MEGMARADT, MÉGIS ÉL! FELTÁMAD TÖKÉLLYEL!
„LEHULLOTT MAGVÁBÓL NÖVÉNY KEL ÉLETRE:
RÓZSALIGETÜNKNEK SOHA NEM LESZ VÉGE!”
Mgr. Katona Roland

Beiratkozási értesítő

Zápis detí do 1. ročníka

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a jövendő elsősök beíratása a 2016/17-es tanévre
április 15-én délután és 16-án délelőtt lesz. Április 15-én 15:00
órától 18:00 óráig várjuk a gyerekeket szüleikkel együtt népmesei és kézműves foglalkozásainkra, valamint 15:15 órakor a
Kuttyomfitty Társulat meseelőadására: a János vitézre. Április
16-án 8:00-tól délig várjuk a kedves szülőket és a gyerekeket.

Vedenie ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho oznamuje rodičom,
že zápis budúcich prváčikov pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční 15. apríla poobede a 16. apríla doobeda. Deti spolu s ich rodičmi radi privítame 15. apríla od 15:00 do 18:00, kedy budú pre
nich pripravené tvorivé dielne a od 15:15 predstavenie rozprávky
János vitéz v podaní súboru Kuttyomfitty Társulat. 16. apríla sa
budeme tešiť na návštevu rodičov s deťmi od 08:00 do 12:00.
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Matej Balázs, Ester Vančo,
Milan Brezina, Zoja Dedíková,
Gréta Zelmanová, Paulína Kolenová,
Klára Kristína Žiaková, Richard Jankó,
David Lauda, Marína Valachová,
Matteo Schwarc, Tomáš Bulavčiak,
Zaina Elizabeth Režňáková

Zosobášili sa
Loránt Matus – Petra Vargová
Miroslav Zaťko – Zuzana Szabadosová

Blahoželáme jubilantom

Dňa 16. marca uplynulo 7 rokov čo nás
navždy opustila naša
drahá dcéra, sestra, mamička, krstná
mamička,
babička
Adriana Felvidékyová, rod. Kissová.Kto
ste ju poznali, venujte jej prosím spolu
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Csendben mentetek el, de szívünkben
tovább
éltek.
Fájdalommal emlékezünk
szüleinkre
Futó
Kálmánra, aki 10

Jednota dôchodcov
éve február 24-én és
feleségére született
Laczkó Ilonára, aki
5 éve, április 3-án távozott el családunk
köréből. Emléküket
örökké őrző gyermekeik családjukkal.

Anežka Zelmanová (60), Mária Glausová
(70), Marta Lukačovičová (70), Eugen
Szalay (75)
Klub dôchodcov
Ľudovít Jáger (70),
Marta Lukačovičová (70)
Március 20-án ünnepelte 80-ik születése napját nénikém Magyarics,
született Rezník
Valéria. E szép ünnep alkalmából kívánunk minden jót,
erőt, egészséget,
hogy a jóisten még
sokáig éltessen családod körében! Éva

20.4.2016 si pripomíname 100. výročie
nedožitých
narodenín Štefana
Gábrisa a zároveň
8 rok úmrtia. Spomína dcéra s rodinou.
1.aprila
uplynie
rok, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, babka a prababka Rozália Horná. S láskou na ňu
spomína syn Peter
s rodinou. Prosím venujte jej s nami tichu

Navždy nás opustili
Beáta Bombalová (1960), Rudolf Horina
(1938), Ján Červenka (1930), Mária Pobiecká (1955), Ing. Tibor Pomich (1955),
František Časný (1961), Miroslav Tengeri
(1956), Štefan Mikulec (1938)
Dňa 4.3.2016 uplynulo 25 rokov, čo
nás navždy opustil
Štefan Farbula. S
láskou spomínajú
manželka Helena,
synovia Ján, Štefan a dcéry Elena,
Marta, Anna a Iveta
s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

spomienku.
Dňa 4. apríla uplynie 9 rokov, kedy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
František
Jánó.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa
20.3.2016
uplynú štyri roky,
keď nás po ťažkej
chorobe
opustil manžel, otec,
svokor, dedo Štefana Kopriva. Venujte mu prosím tichú
spomienku.
Dňa 24.3.2016
uplynie šesť rokov
od nečakanej smrti
môjho syna, brata,
švagra, strýca, otca
Štefana
Koprivu
ml. . Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Dňa 19. apríla sme si
pripomenuli 10. výročie úmrtia Michala Rekeňa. S láskou
na neho spomína
manželka a deti
s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Odišiel si kdesi
v diaľ, zostal nám
len smútok a žiaľ,
oči plačú, srdce
bolí, možno nám
čas rany zhojí. Dňa
9.3. sme sa navždy
rozlúčili s naším
drahým manželom,
otcom,
dedkom,
svokrom a bratom
MIROSLAVOM TENGERIM, ktorý nás
opustil vo veku 60 rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 27. februára
2016 uplynul rok,
čo nás navždy
opustila naša milovaná mama, manželka, sestra, babka Anna Vargončíková rod. Krajčovičová. Kto ste ju
poznali, venujte jej
tichú spomienku. Dňa 24. apríla o 18:30
bude slúžená omša za našu drahú zosnulú. Smútiaca rodina.
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Do Labyrintu na kus reči!
V marci senecký Labyrint odštartoval nový druh programu,
talkšou Hodinka s... Osobne nemám slovo talkšou najradšej,
ale zrejme najlepšie vystihuje, čo od neho môžu diváci očakávať.
Takže ak sa podarí, budeme sa pravidelne stretávať v Labyrinte, aby sme strávili čas s hosťami, ktorí prijmú moje pozvanie.
S ľuďmi, s ktorými sa poznám dlhé roky, alebo som sa s nimi
zoznámila pri svojej novinárskej práci. S mnohými vzájomné
sympatie prerástli pracovnú rovinu a stali sa mojimi priateľmi.
Už premiérová talkšou so Sväťom Malachovským ukázala, že to
bol dobrý nápad. Rozprávanie herca o rodine, práci, veselé príhody a vážnejšie myšlienky divákov zaujali. Spolu s ním sme sa
smiali, i premýšľali. Skvelý hudobný hosť, časť skupiny Beggar´s
Velvet tiež potešili.
Zoznam ľudí, ktorých by som chcela pozvať a predstaviť Senčanom tak, ako ich nepoznajú, je dlhý. Pochopiteľne, plánujeme dať
priestor aj rodákom, ktorí niečo zaujímavé dokázali.
Šiesteho apríla privítame naozaj exkluzívneho hosťa, člena činohry SND, Jána Koleníka. Verím, že budete mať príležitosť spoznať
Janka tak, ako ho poznám ja – ako skromného, vtipného, šarmantného rozprávača. Už teraz môžete premýšľať, na čo sa ho
opýtate! Pretože v talkšou Hodinka s … dostanú priestor i diváci.
Monika Macháčková, moderátorka programu

Rozhovor s aprílovým hosťom, JÁNOM KOLENÍKOM
• Poznáš mesto Senec, bol si tu už niekedy?
Áno, aj v aquaparku, aj na jazerách. Aj iba tak
na prechádzke... Neďaleko Senca sme dokonca aj
nakrúcali seriál ZOO.
• Senec je známy ako miesto letných radovánok,
aký máš vzťah k letným športom, zábavkám pri
vode, vylihovaniu na pláži?
Nevenujem sa letným športom, ale mám rád vodu
a pláže. Vyhľadávam však tichšie, relaxačné miesta, nerušené turistickým ruchom.
• Aká je tvoja ideálna predstava o oddychu?
Neobmedzený spánok bez budíka, dobrá a vtipná spoločnosť, cestovanie, dobrý hotel na tichom
mieste, štýlové kaviarne s nápadom, dobré reštaurácie, príroda, historické miesta, prechádzky, pravidelný pohyb alebo kino a dobrý film.
• Momentálne hviezdiš v seriáli ZOO, ktorý má
úspech u divákov, i veľkú mediálnu odozvu. Často
chcú od teba počuť rôzne zábavné historky zo zákulisia?
Najčastejšie sa ma pýtajú ako bolo v Afrike, ako sa
nakrúca so zvieratami, ktorého sa najviac bojím,
a ktoré je najmilšie. Afrika je očarujúca, zvieratá
su striedavo milé a nebezpečné. Najradšej mám
klokana a opicu a tigra ... vlastne všetky :-).
• Si členom hereckého súboru SND. Čo ťa najnovšie čaká tam?
Rok voľna, ktoré som si vypýtal od riaditeľa, pretože idem nakrúcať historický mysteriózny detektívny seriál na Gemer. Inak budem do Bratislavy
dochádzať a hrať to, čo už máme naskúšané.
• Ak by si mal Senčanov pozvať na predstavenie
do SND, ktoré by si vybral a prečo?
Timravin Bál, lebo aj napriek trpkosti sa môžu diváci zabaviť a neodídu z divadla zaťažení. Ale aj
Stoppardovu Arkadiu, z ktorej odídu múdrejší.
MM

Foto s tigrom: TV JOJ
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Víťazom XXXI. ročníka Seneckej latky je ZŠ J. G. Tajovského
2. Jakub Šimún, ZŠ Mlynská, 135cm
3. Jakub Hudák, ZŠ Tajovského, 135cm
Dievčatá
1. Ema Krutá, ZŠ Tajovského, 123cm
2. Andrea Múčková, ZŠ Nová Dedinka, 120
3. Simona Támová, ZŠ Nová Dedinka, 120
2003
Chlapci
1. Martin Vicena, ZŠ Mlynská, 145cm
2. Jakub Dulovický, ZŠ Tajovského, 145cm
3. Róbert Rothbauer, ZŠ Tajovského, 135
3. Filip Zámečník ZŠ Mlynská, 135cm
Dievčatá
1. Zuzana Popracová, ZŠ Tajovského, 130
2. Rebeka Kolková, ZŠ Tajovského, 130cm
3. Vanesa Hromadová, ZŠ Tajovského, 125

Senecká latka, tradičná atletická súťaž školskej mládeže o Putovný pohár
primátora mesta Senec sa konala 11.
marca 2016 v telocvični ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho. Turnaja v skoku
do výšky sa zúčastňujú žiaci všetkých vekových kategórií, zo všetkých seneckých
základných škôl a zo ZŠ Nová Dedinka,
kde učí Vladimír Chríbik, zakladateľ Seneckej latky a dlhoročný organizátor seneckého mládežníckeho športu. Dušan
Badinský, viceprimátor mesta Senec sa
prihovoril prítomným a podujal sa aj na
odovzdaní cien mladším žiakom za prítomnosti Antónie Párkány, zástupkyne riaditeľky ZŠ Szencziho a Alžbety Vinczeovej
zo Školského úradu mesta Senec. Dievčatá a chlapci súťažili zvlášť v siedmich vekových kategóriách. Putovný pohár primátora získala opäť s veľkým náskokom ZŠ
Tajovského. Druhú priečku obsadila ZŠ
Szencziho a o tri body slabším výsledkom
skončila ako tretia ZŠ Nová Dedinka
VCS

Výsledková listina z XXXI. ročníka Seneckej latky zo dňa 11.03.2016:
2000
Chlapci
1. Ján Kontár, ZŠ Szencziho 155cm
2. Roland Vitálos ZŠ Szencziho 155cm
3. Silvester Mihok ZŠ Tajovského 155cm
Dievčatá
1. Viktória Eliášová, ZŠ Szencziho 110cm
2. Kristína Lipčáková, ZŠ Tajovského 110
3. Iveta Kajošová, ZŠ Nová Dedinka, 108
2001
Chlapci
1. Ladislav Pavlovič, ZŠ Tajovského, 160
2. Kevin Bališ ZŠ Tajovského, 160cm
3. Patrik Gábriš, ZŠ, Mlynská, 155cm
3. Dionýz Sipos, ZŠ Szencziho, 155cm
Dievčatá
1. Veronika Múčková, ZŠ Tajovského, 130
2. Tímea Bilková, ZŠ Tajovského, 130cm
3. Nikola Mikitová, ZŠ Tajovského, 125cm
2002
Chlapci					
1. Šimon Piffko, ZŠ Tajovského, 145cm

2004
Chlapci
1. Samuel Piroška, ZŠ Mlynská, 125cm
2. Jakub Mališ, ZŠ Tajovského, 125cm
3. Adam Strnad, ZŠ Tajovského, 125cm
Dievčatá
1. Nela Kajanovičová, ZŠ Nová Dedinka, 120
2. Péterová Valentína, ZŠ Szencziho, 115
3. Veronika Balážová, ZŠ Tajovského, 115
2005
Chlapci
1. Samuel Sikorjak, ZŠ Tajovského, 125cm
2. Richard Koller, ZŠ Mlynská, 125cm
3. Sofka Leonard, ZŠ Szencziho 125cm
Dievčatá					
1. Barbora Vargová, ZŠ Nová Dedinka, 115
2. Veronika Baričáková, ZŠ Mlynská, 115
3. Sára Valkovičová, ZŠ Nová Dedinka, 110
2006
Chlapci
1. Jakub Tondra, ZŠ Tajovského, 120cm
2. Jonáš Javorský, ZŠ Tajovského, 115cm
3. Ladislav Antal, ZŠ Tajovského, 110cm
Dievčatá
1. Henrieta Selková, ZŠ Nová Dedinka, 100
2. Barbora Zverbíková, ZŠ Tajovského, 95
3. Cséplő Dóra Lea, ZŠ Szencziho, 95cm

European Footgolf Tour - TURECKO - HISTORICKÝ ÚSPECH SLOVENSKA!
1. kolo EFT v Turecku sa skončilo s historickým úspechom pre Slovensko!
Na Slovensko nesmieme prvýkrát v histórii 3. miesto medzi krajinami a najlepšie
umiestnenie slovenského hráča v tejto
súťaži! Podpredseda klubu FootGolf Senec Patrik Pomichal zahral dnes opäť
famózne a s celkovým skóre 133 (-11) obsadil 4. priečku! V prvej 10tke skončili až
3 hráči, čo je ďalší rekord pre Slovensko!

VÝSLEDKY NAŠICH HRÁČOV:
4. Patrik Pomichal 133 (-11)
T8. Juraj Gubáni 137 (-7)
T8. Tomáš Bartko 137 (-7)
25. Tomáš Hollósy 154 (+10)
Víťazom sa stal Jim Kuipers 124 (-20) z
Holandska, pred 2. Argentínčanom Matiasom Perronem so skóre 129 (-15) a na

3. mieste skončil Brit Ben Clark s počtom
kopov 130 (-14).
VÝSLEDKY KRAJÍN:
1. Maďarsko
2. Veľká Británia
3. SLOVENSKO
GRATULUJEME!
Zdroj: FootGolf Senec
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Čo s futbalom v Senci?
Na konci roka 2015 sa majitelia
ŠK Senec a.s. rozhodli, že svoje aktivity budú smerovať len do ich klubu
FK Dunajská Streda. Vedenie mesta Senec im za 3 a polročnú finančnú pomoc poďakovalo a poprosilo
ich, aby dotiahli sezónu 2015/2016
do konca. ŠK Senec a.s. ponúkalo svoje
akcie rôznym organizáciám zadarmo,
aby z pozície akcionára pomohli finančne. Medzi oslovenými bol aj
druhý senecký mládežnícky klub MŠK
Senec, ktorý sa na svojej oficiálnej
web stránke k tomu vyjadril.
Vyjadrenie klubu MŠK k situácii okolo
futbalu v Senci:
Klub MŠK Senec je občianske združenie, ktoré po ročnej činnosti má na starosti cca 60 detí. Zmysel ich športovej
činnosti nie je v naháňaní výsledkov, ale
vo výchove, zvyšovaní fyzickej zdatnosti,
v utužovaní telesného zdravia a v zdokonaľovaní sa v hre zvanej futbal.
V minulých dňoch sme dostali ponuku
prebrať silnejší senecký klub ŠK Senec
a.s.
Nikdy sme nemali ambície vstupovať
do a.s., a ani ju vlastniť. A legislatívne normy SFZ stanovujú pri zmluvnom prebratí
športových a registračných práv, prevzatie aj všetkých prípadných pohľadávok,
aj záväzkov.
Keďže sme všetci dobrovoľní pracovníci,
ktorí svoju činnosť vykonávajú vo voľnom
čase, nie je v tomto čase reálne možné
prevziať taký obchodno-športový kolos.
A aj záruka čistej spoločnosti nie je dostatočná na to, aby sme pokojne spávali
a tak sme sa rozhodli neísť do spolupráce!

Plavci víťazili
13.2.2016 sa plutvoví
plavci zúčastnili pretekov 1. kolo ligy mládeže a Slovenského
pohára v PP, RP a BF.
Matej Sninčák získal
1.miesto na 100m BF
a 3. miesto na 200m PP,
Adam Franek 3.miesto
na 15 m RP (na nádych
pod vodou) a 3. miesto
na 200 m PP, Sarah Waschinová 3. miesto na 15
m RP (na nádych pod vodou), Terézia Kučárová
3. miesto 50 m PP
a 3. miesto 100 BF.
SPORT CLUB Senec

V každom prípade, klub MŠK Senec je
ochotný prijať do svojich radov každého
chlapca, poprípade dievča, ktoré v našej
činnosti vidí zmysel.
Máme na to technické kapacity, ľudské
zdroje a aj funkcionárske skúsenosti.
Sme otvorené združenie seneckých lokálpatriotov, ktoré chce dávať trénerskú
šancu svojim odchovancom a pracovať
na tom, aby senecký futbal zostal navždy seneckým.
Vedenie MŠK Senec
Pred začiatkom súťaže mužov ŠK Senec
a. s. našiel partnera v meste Gabčíkovo.
Tam muži odohrajú aj jarnú časť súťaže.
Tu treba dodať, že aj keby chceli v Senci,
nešlo by to, pretože SFZ ide rekonštruovať trávnik na NTC pred letnými Majstrovstvami Európy žien do 19 rokov. Žiacke
a dorastenecké súťaže sa dohrajú po
starom, dorastenci na UT NTC a vo Veľkom Bieli, starší žiaci v Tomášove, mladší žiaci v Kráľovej pri Senci a prípravky
vo Veľkom Bieli.
V lete, po odsúhlasení prípadného zlúčenia ŠK Senec a Gabčíkova, prejdú do
Gabčíkova nielen športové, ale aj registračné práva.
V Senci ostane futbalový klub MŠK Senec, ktorý, ako píše na svojej stránke,
je ochotný prijať všetky deti, ktoré prejavia záujem. Podľa legislatívy SFZ a aj vyjadrenia majiteľa ŠK Senec pána Végha
za odstupné (výchovné) podľa oficiálnych tabuliek SFZ.
MŠK má záujem potom od jesennej časti
obsadiť všetky žiacke i prípravkárske súťaže, minimálne jeden dorast a aj súťaž
mužov, kde by hrali výlučne odchovanci
seneckého futbalu!
Dušan Badinský

1. kolo Slovenského
pohára žiakov 2016
Seneckí plavci sa zúčastnili 6. – 7. februára 2016 1. kola FPD Slovenského pohára žiakov 2016.
Uskutočnili sa v príjemnej športovej atmosfére na 50 m bazéne na bratislavských Pasienkoch. Zúčastnilo sa 411
plavcov vo veku 9 až 12 rokov z 39-tich
slovenských plaveckých klubov a oddielov.
Zo seneckých klubov tu mali zastúpenie
dva kluby SPORT CLUB Senec a SWIM
Klub Senec.
V plaveckej disciplíne 200 m voľný spôsob muži sa Richard Schwartz – SPORT
CLUB Senec umiestnil na 3. mieste v kategórii 11 ročných. Získal tiež 7. miesto
na 100m VS z 37 plavcov. Výkonnostné
zlepšenie zaplával na 113.7%. Svätoslav
Bollo získal 5. miesto na 100m prsia z 20
plavcov a 5. miesto 200m prsia z 22 plavcov. Výkonnostné zlepšenie o 120,5%
a Noel Varády si vyplával osobné rekordy a výkonnostne sa zlepšil o 113.9%.
Plavkyne Ivanka Martišovičová a Alicka
Szárazová, reprezentujúce SWIM Klub
Senec, si v celkovom priemere zlepšili
výkony o 122 %.
Význam žiackeho podujatia podčiarkla
aj osobná účasť slovenských plaveckých TOP reprezentantiek Kataríny Listopadovej a Andrei Podmaníkovej, ktoré
dekorovali víťazov jednotlivých disciplín
a poskytli priestor na autogramiádu
a osobné stretnutia s malými plavcami.
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Športovec roka mesta Senec za rok 2015
Senec má silné športové srdce, ktorého
rytmus udávajú početné športové kluby
zastrešujúce pestrú škálu športových
disciplín. Vyhlásenie Športovca roka
mesta Senec je prehliadkou našich
najlepších športových klubov a jednotlivcov, ktorí sa v uplynulom roku vyznamenali a zároveň šírili dobré meno
nášho mesta. Športové hviezdy zastupujúce všetky vekové kategórie vystupovali 9. marca 2016 na pódiu kinosály
MsKS Senec. Slávnostný galavečer moderoval Filip Mentel. Odovzdávanie cien
a rozhovory s ocenenými sa striedali
s efektnými ukážkami športových klubov a súborov športovo-pohybového
umenia. Mladší žiaci, hádzanári Sport
Club Senec prekvapili publikum originálnym spôsobom predstavenia sa.
Marko, člen družstva mladších hádzanárov predstavil svoj tím vo vtipných
a výstižných veršoch. Sviatku seneckého športu sa samozrejme zúčastnilo
vedenie mesta, podpredsedníčka BSK
a funkcionári seneckých športových
klubov a organizácií.
OCENENÍ ŠPORTOVCI:
JEDNOTLIVCI: Lucia Nagyová – naturálna kulturistika, Renáta Sipošová
– bikini fitness, Tomáš Bartko – FootGolf, Samuel Hanák – basketbal, Lenka Vandáková – plážový volejbal, Pavol

Bitto – karate, Matej Sninčák – plutvové
plávanie, Michaela Szabóová – plutvové
plávanie, Dominik Poizl – lukostreľba,
Marián Chríbik – rekreačný beh
SKOKAN ROKA: Tatiana Bollová – plávanie, Matej Kákoš - hádzaná
KOLEKTÍVY: Sport Club Senec, mladší
žiaci – hádzaná, ŠK Senec U-11 – futbal,
Družstvo AWK Senec - armwrestling
ZASLÚŽILÝ FUNKCIONÁR ŠPORTU,
tréner: MUDr. Miroslav Babiak – futbal

VÍŤAZ INTERNETOVÉHO HLASOVANIA: Lenka Vandáková – plážový volejbal
ŠPORTOVÁ CENA PRIMÁTORA MESTA SENEC: Lucia Debnárová – armwrestling, Ján Kozák ml. – FootGolf
FUNKCIONÁRSKY ČIN ROKA: Juraj Gubáni – za propagáciu FootGolfu
na Slovensku a za reprezentáciu
Mesta Senec na MS vo FootGolfe
v Argentíne.
VCs
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