Všetkým mamičkám prajeme ku dňu matiek veľa zdravia, šťastia a radosti.
Ďakujeme, že vás máme.

Ročník 26

máj 2016

Pri príležitosti Dňa učiteľov si mesto Senec aj v tomto roku uctilo a ocenilo učiteľov seneckých stredných, základných a materských
škôl. Ocenení učitelia: Martina Nováková - MŠ Fándlyho 2, Judita Krechňáková - MŠ Kysucká, Sylvia Vojteková a Beata Rehušová - MŠ
Kollárova, Eleonóra Hideghétyová - MŠ s VJM, Eva Nemčovičová, Mária Horváthová a Janula Pisoňová - ZŠ Tajovského, Kristína Hanková
- ZŠ s VJM, Terézia Grigová a Ivan Rezník - ZŠ Mlynská, Monika Czingelová - ZUŠ, Milan Manko - SZUŠ R. Madarászovej, Jozef Radzo GAB, Karol Kajtár - Spojená škola s VJM, Jarmila Krasňanská - SOŠ, Kristína Pavolková - Spojená škola ŠZŠ, Marian Mareš - SLVS

Senecké leto a Veľký letný karneval
Na 11. júna si nič neplánujte! Všetci,
čo majú chuť baviť sa v nádhernej atmosfére Slnečných jazier v Senci, sa môžu
tešiť na Gladiátor, Polemic, Celeste Buckingham and King Shaolin, LePayaco,
Korben Dallas, Arzén, Tadeáša Hrozáňa, Wasabi Cirkus a Grobianov na hlavnom pódiu a Starmaniu Original, Silent
Trio a The Sixties na disko pódiu.
Rodičia,
nepremeškajte
príležitosť
a vezmite so sebou aj deti na detské divadielka, nafukovacie kombo, veľký skákací hrad, súťaže a veľa iných atrakcií.
O 23:00 spoločne otvoríme letnú sezónu na Slnečných jazerách v Senci a pokračujeme na Oldies party Radia Vlna
s DJ Petrom Hurajtom až do rána bieleho! Vstupenky si v predpredaji môžete
kúpiť za 5 eur a na mieste za 8 eur.

Nebude chýbať opäť pokus o ďalší slovenský rekord a to v príprave mega drinku ,,AMUNDSEN VODKA Expedition
SEMTEX energy mega drink 2016“.
Príprava slovenského rekordu o najväčší alkoholický megadrink na podujatí
bude certifikovaný a zapisaný do Knihy
slovenských rekordov.
Veľký letný karneval sa už tiež blíži míľovými krokmi. Kreatívni tvorcovia, ktorí si budú masky vyrábať sami, by už
o nich minimálne mali začať premýšľať. Odmenou im budú hodnotné ceny.
Pre tých, ktorí si chcú masku požičať,
máme dobrú správu - od 20. do 24. júna
bude v Mestskom kultúrnom stredisku
tak ako po minulé roky požičovňa karnevalových masiek. Porota sedí tak, ako
vždy, oproti OTP banke.
MO

Príďte na MsÚ podporiť svojím podpisom Petíciu
za prestavbu „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA
SO SÚBEŽNÝMI KOLEKTORMI“ a výstavbu „KRIŽOVATKY TRIBLAVINA“ v súlade s vydaným povolením
z roku 2013! V súčasnosti pripravované redukované
riešenie rozšírenia diaľnice D1 bez kolektorov nespĺňa svoj pôvodný účel odľahčenia regionálnych ciest
od tranzitnej a narastajúcej osobnej dopravy v búrlivo
sa rozvíjajúcom území medzi Trnavou, Sencom, Pezinkom a hlavným mestom SR Bratislavou.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
5. mája 2016 o 9:00
Hotel Senec

Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk
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Dotácie, budúcnosť Hlbokého jazera aj úver - na zastupiteľstve to vrelo
Na žiadosť poslankyne Gabrielly Németh
si poslanci pred oficiálnym programom
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vypočuli informáciu o rodine, ktorej hrozí,
že príde o strechu nad hlavou. Poslanec
Zoltán Kovács vyhlásil, že rodinu bezplatne ubytuje vo svojom rekreačnom zariadení, kým sa vykonajú nevyhnutné právne úkony, ktoré umožnia mestu Senec,
aby zasiahlo v prospech tejto rodiny.
V úvode na margo zmienky o jarnom
upratovaní zaznela otázka, týkajúca sa
spoločnosti Recyklogroup, ktorá bola
vybratá na zber separovaného odpadu
v zmysle nového Zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z. z.. Poslanci klubu OZ Moje
mesto vzniesli požiadavku, aby na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
bola predložená informačná správa o výbere dodávateľa služby zberu separovaného odpadu.
Živú diskusiu vyvolal tretí bod programu a to návrh rozdelenia dotácií.
Vo väčšine príspevkov zaznela požiadavka na vypracovanie nového jednoznačného a transparentného systému kritérií
na prideľovanie dotácií, predovšetkým
v oblasti športu. Napokon bolo rozdelenie dotácií na rok 2016 v celkovej výške

248.000,- eur schválený podľa predloženého návrhu z jednotlivých komisií.
Poslanci súhlasili so schválením investičného úveru vo výške 680.000,eur poskytovaného bankou VÚB, a.s.
za účelom refinancovania investičných
úverov z predchádzajúceho obdobia.
Mesto Senec tak využije súčasnú veľmi
výhodnú úroveň úrokových sadzieb produktov finančného trhu na zníženie nákladov krytia svojich záväzkov.
K bodu 9, Zadanie urbanistickej štúdie
„Hlboké jazero“ bol prizvaný aj zástupca
spoločnosti Doprastav Develeopment,
a.s. Bratislava, ktorý v úlohe navrhovateľa
zadania odpovedal na otázky poslancov.
V rozprave zazneli pozmeňujúce návrhy,
ktoré boli zapracované do uznesenia,
ktorým MsZ schválilo návrh Zadania urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“.
Poslanci schválili aj návrh znenia Dohody
o priateľstve a partnerstve medzi Mestom
Senec a mestom Ialoveni v Moldavskej
republike, čím dali mandát primátorovi
mesta Senec na podpísanie tejto dohody.
Počas rokovania niekoľkokrát stúplo napätie medzi poslancami. Smerom ku klubu OZ Moje mesto zaznel apel z úst koaličných poslancov, aby si lepšie pripravili

svoje príspevky a neoperovali s nepodloženými, alebo skreslenými informáciami.
V súvislosti s tým vystúpila v bode Rôzne
poslankyňa Gabriella Németh a uviedla,
že ako predsedníčka poslaneckého klubu SMK/Most-Híd považuje neopodstatnené, dôkazmi nepodložené a klamlivé
osočovanie poslancov za vážny zásah
do ich odbornej a občianskej bezúhonnosti a preto požaduje od predsedníčky
poslaneckého klubu OZ Moje mesto, aby
sa v budúcnosti nedopúšťali obdobných
verbálnych ani písomných útokov. Zároveň predložila úradné listiny, ktorými
vyvrátila nepravdivé tvrdenia týkajúce sa
jej osoby, zverejnené na facebookovej
stránke OZ Moje mesto.
Poslankyňa Jana Némethová taktiež
v bode Rôzne informovala zastupiteľstvo, že Materské centrum má finančné
problémy a dostalo výpoveď z priestorov prenajatých v budove SOŠ Kysucká.
Primátor prisľúbil, že po zorientovaní sa
vo veci bude mesto nápomocné pri riešení situácie Materského centra. Program
zasadnutia MsZ mal 26 bodov.
Priebeh celého rokovania je možné sledovať zo záznamu na portáli: www.zastupitelstvo.sk
VCs

Zmena organizácie autobusovej dopravy a realizácia stavebných prác - oprava
zámkovej dlažby na vozovke na Železničnej ulici od 19.04. 2016 do odvolania
Mesto Senec oznamuje, že v dňoch
od 19.04. 2016 do odvolania (cca 1 mesiac)
budú realizované práce na oprave zámkovej dlažby na vozovke Železničnej ulice
na základe požiadavky realizátora stavebných prác na Termináli integrovanej dopravy
v Senci spoločnosti Cesty Nitra a. s.
Počas vykonávania týchto prác v termíne
od 19. 04. – 05. 05. 2016 nie je možný
pohyb žiadnych motorových vozidiel
na opravovanej vozovke, nakoľko bude
opravovaný celistvý 50 m dlhý úsek, následne od 06. 05. 2016 do odvolania
bude čiastočne obmedzená prevádzka,
keď budú pokračovať stavebné práce - výmena zostávajúcich menších úsekov poškodenej dlažby.
Pohyb cestujúcej verejnosti:
1. náhradný prístup vozidiel k budove Železnice cez areál Slnečných jazier na južnej strane
2. peší prístup na železničnú stanicu
po Železničnej ulici nebude obmedzený
3. Táto krátkodobá zmena organizácie
dopravy je odsúhlasená aj zástupcami
dopravnej spoločnosti Slovak Lines a. s.,
ktorá bude v tomto čase prepravovať

cestujúcich autobusovou dopravou
z dočasne zriadenej autobusovej zastávky osadenej v tomto termíne v blízkosti pôvodných zastávok na parkovisku v areáli Slnečných jazier.
4. Parkovanie osobných vozidiel na parkoviskách oproti autobusovým zastávkam
bude čiastočne obmedzené, vodiči môžu
použiť parkovisko v areáli južnej strany Sl-

nečných jazier – okrem úseku priľahlého
k vstupnej bráne, kde je zriadená dočasná zastávka autobusov, nakoľko sa v tejto časti parkoviska budú otáčať autobusy
pri zabezpečovaní náhradnej dopravy
z dočasne zriadenej zastávky.
Ďakujeme za pochopenie.
Viac informácií a mapka na www.senec.sk
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Vedenie mesta organizuje

18.mája 2016 (streda) o 18:00
v kinosále Kultúrneho domu v Senci

JARNÝ OKRÚHLY STÔL
Zámerom je diskutovať o najdôležitejších témach mesta. Chceme neformálne osloviť aj mladých občanov mesta. Radi by sme počuli ich pohľad
na mesto a ako vidia budúcnosť Senca. Primátor mesta bude pripravený
odpovedať na otázky prítomných Senčanov.
Ing. Gašpar Józan
organizátor okrúhlych stolov

Zariadenie opatrovateľskej služby je vynovené
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Jarné upratovanie v novom šate
Po negatívnych skúsenostiach z jarných a jesenných upratovaní a spoplatnení stavebných odpadov,
padlo definitívne rozhodnutie skúsiť to inak. Štyri
stanovištia s dohľadom a štyri dni odvozu konárov
priamo spred domov priniesli povzbudivé výsledky.
Na skládku sa odviezlo 25 ton odpadu. Na zberný
dvor sa zviezlo 100 ton biologického odpadu, tona
elektroniky a 1,5 tony veľkých plastov. Na Kalinčiakovej ulici sa zhromaždilo vyše tony nebezpečných
odpadov. Porovnajme to s jeseňou 2015, keď sme
na skládku odviezli vyše 135 ton a pozbierali len
18 ton biologického odpadu. Vidíme, že pomer
netriedeného a vytriedeného sa otočil. Celkovo nás upratovanie stálo 1116 eur (bez nákladov
na zneškodnenie nebezpečných odpadov). Oproti
jesennému upratovaniu, kedy občania mesta separovali minimálne, sme ušetrili viac ako 5700 eur.
Tento systém ešte nie je definitívny, preto pri jesennom upratovaní, prosíme, sledujte pokyny uverejnené v novinách Senčan.

22.apríl - deň Zeme

Rekonštrukcia budovy na Hviezdoslavovej ulici, kde sa nachádza Zariadenie
opatrovateľskej služby a Stredisko sociálnych služieb sa začala minulý rok.
Prvá etapa bola ukončená v septembri
minulého roku a bola zameraná na
kuchyňu, jedáleň a skladové priestory
Strediska sociálnych služieb. V druhej
etape prišli na rad priestory Zariadenia
opatrovateľskej služby. Počas marca
boli rekonštruované sociálne zariadenia, vymaľovali sa všetky miestnosti,
boli vymenené drevené podhľady za
sadrokartónové a bola nainštalovaná
klimatizácia. Je zrenovovaná elektroinštalácia aj vodoinštalácia, v kúpeľni
bol vybudovaný bezbariérový vstup
do sprchy, bola vymenená kuchynská
linka a spoločenská miestnosť klientov
bola vybavená novou obývacou stenou a sedacou súpravou. Na prízemí

boli zrekonštruované šatne kuchárok,
vytvorené dva sprchové kúty, zakúpené šatňové skrinky a pračka so sušičkou. V budove sa nachádza aj klubová
miestnosť, ktorá slúži pre členov troch
klubov dôchodcov. Počas rekonštrukčných prác bola klubovňa mimo prevádzky, ale seniorom pomohli bratia
Podmanickí, ktorí vo vedľajšej budove
poskytli bezplatne miestnosť na klubovú činnosť, za čo im patrí veľká vďaka.
Náklady rekonštrukcie v celkovej výške 33 000,- eur boli hradené z rozpočtu
mesta Senec. Cena obsahuje aj nečakané výdavky na opravu inžinierskych
sietí, kde boli odkryté aj nepredpokladané chyby. Rekonštrukcia vnútorných
priestorov budovy je ukončená. Na
jeseň je plánované vykonanie poslednej, tretej etapy obnovy, ktorá zahŕňa
zateplenie budovy.
VCs

Otváracie hodiny Zberného dvora na Réckej ulici
sú od apríla do októbra predĺžené:

Od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 30. októbra:
pondelok až piatok od 08:00 do 18:00 (obed 12:00 až 12:30).
V sobotu od 08:00 do 14:00.

Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 (obed 12:00 až 12:30)
V sobotu od 08:00 do 14:00.

Pri príležitosti dňa Zeme sme zaznamenali viacero
udalostí. Boli to predovšetkým akcie v materských
a základných školách, ako aj sobotné dopoludnie
na Lichnerovej ulici a „Zóna bez peňazí“ v Labyrinte.
Avšak jeden deň pre planétu je málo. Mal by ním
byť každý deň v roku. Inšpirujme sa z nasledujúcich
tipov a ozeleňme naše dni.
• Kupujme len to, čo skutočne potrebujeme
• Na nákupy používajme vlastnú trvácnu tašku
• Zapojme sa do systému triedenia odpadov
• Nepoužívané dobré veci ponúknime známym alebo charite
• Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú
dovážané z veľkých vzdialeností
• Kompostujme svoje bioodpady
• Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť - jazdime viacerí.
• Po meste nejazdime autom. Radšej sa prejdime
pešo alebo použime bicykel.
• Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY.
Takto nie sú vypnuté. Dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500kWh.
• Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil pokiaľ
sa nenabíja. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10krát viac energie, než je treba pri nabíjaní.
• Používajme nabíjateľné batérie, predídeme tak
zbytočný nebezpečným odpadom
• Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti
dlhodobo. Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné žiarovky.
• Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek. Už pri dvoch porciách spotrebujú viac
energie ako sporák.
• Pri varení používajme pokrievky
• Nezabúdajme: najlepší odpad je ten, ktorý vôbec
nevznikne a najzelenšia energia tá, ktorú netreba
vyrobiť
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Slnečné jazerá sa pripravujú na letnú sezónu
rozhovor s riaditeľom SCR, s.r.o. Ing. Róbertom Podolským
• Leto 2015 bolo veľmi teplé. Ako sa to odrazilo na Slnečných jazerách?
Rok 2015 bol rekordný kvalitou počasia,
čo sa prejavilo aj na ekonomických ukazovateľoch a návštevnosti. Mali sme 35 slnečných dní a 37 dní vyberania vstupného,
čo je značný nárast oproti 21 dňom v roku
2014. Na vstupných bránach sme zinkasovali o 80 000 eur viac ako v roku 2014.
Na ubytovaní zhruba o 35 000 eur v kempoch
a bungalovoch. Návštevnosť sa zvýšila
o 20-25%.
• Akých turistov ste mali?
Najväčšie zastúpenie stále má Česká republika, až 70%. Množstvo turistov je z Moravy. Za nimi nasledujú Slováci, ktorých je
asi 20%. Zvyšných 10% boli najmä Holanďania, Belgičania, Nemci, Poliaci a Taliani.
Trendom je, že sa znižuje počet občanov
Českej republiky a zvyšuje sa počet Slovákov. Prispieva k tomu aj migračná kríza –
ľudia sa viac boja cestovať do rizikovejších
oblastí a radšej zostanú na Slovensku.
Aj toto leto bude trend podobný, čo vidíme
na objednávkach. Už máme záujemcov aj
o týždňové aj dvojtýždňové pobyty.
• Ste vo funkcii riaditeľa Správy cestovného ruchu už 6 rokov, čo sa od vášho príchodu zmenilo?
Keď som pred 6 rokmi nastúpil do funkcie,
zdedil som dve rozpadávajúce sa vstupné brány, toalety a sprchy v zlom stave,
starý chátrajúci hotel Amur, „kolotočovo“
na severe, nebolo kde slušne zaparkovať...
SCR disponovala 30-ročnými multikárami
a strojmi, v areáli sme nemali moderné detské ihriská a vonkajšie cvičebné zariadenia. Za 6 rokov sme investovali do areálu
cca 500 000 eur. Návštevníci sú stále náročnejší. Pravidelne kosíme všetky trávniky, výdatne polievame trávu aj v suchých
obdobiach. Chátrajúce bungalovy sme
zrekonštruovali, vymaľovali, vymenili okná,
linoleá, postele, chladničky aj posteľnú
bielizeň. Ak by sme neinvestovali, dnes by
sme návštevníkov nemali. Konkurencia nespí. Na Slovensku, Morave a v Čechách,
sú skvele vybavené kempy. Držíme s nimi
krok. Na Slovensku takéto rekreačné stredisko s prírodnou vodou a službami nemáme. Drvivá väčšina návštevníkov odchádza po dovolenke na Slnečných jazerách
spokojná. Aj to je rozdiel oproti minulosti.
• Čo chystáte na jazerách?
Chceme zdokonaľovať služby. Pre stanárov, karavanistov a návštevníkov vybudujeme ďalšie tri vonkajšie sprchy. 2 na severnej strane a jednu na juhu. Zrekonštruovali sme 27 ročnú starú kotolňu na severe
a osádzame plastové koše v celom are-

áli Slnečných jazier. Osadíme tiež koše
z vymývaného kameňa, ktoré budú slúžiť
pre fajčiarov na odhadzovanie ohorkov.
Aj takto chceme zvýšiť čistotu a poriadok
v areáli. Na severe pribudnú ležadlá a slnečníky – za 2 eurá bude možné prenajať si 2 ležadlá a slnečník. Zdokonaľujeme
prácu plavčíkov, pre ktorých kupujeme
5 nových člnov. Už v apríli sme počas
víkendov otvorili a vybavili toalety. A samozrejme čistili, kosili, polievali a robili
údržbu. Počas slnečných víkendov to už
v apríli vyzeralo v areáli ako počas sezóny.
• Ako zviditeľňujete Slnečné jazerá a Senec?
Pravidelne cestujeme na výstavy cestovného ruchu do Bratislavy, Prahy, Viedne, Budapešti, Brna, Ostravy, Trenčína...
Čo sa týka propagácie, prešli sme z printov
na televíziu a rozhlas (najmä v Čechách)
a využívame tiež billboardy a reklamu
na autobusoch. Celoročne môžu potenciálni návštevníci vidieť Slnečné jazerá aj
na živej panoráme na holidayinfo. V rámci
organizácie Región Senec, ktorej členmi
sú aj obce v okolí Senca, dostávame financie aj z Ministerstva dopravy. Z týchto
peňazí financujeme marketing, ale aj koše,
lavičky a podobne.
• Ako fungujú Slnečné jazerá cez rok?
Jazerá žijú po celý rok. Od januára, kedy
sa začína Trojkráľovým kúpaním, je v areáli
množstvo podujatí. V marci zimné plávanie, burzy drobnochovateľov a burzy starožitností, veľkolepý deň detí, rôzne behy,
okrem Seneckého leta a Veľkého letného
karnevalu spolupracujeme na turnajoch
v plážovom futbale, plážovom volejbale
a plážovej hádzanej, najbližšie bude Senecká korčuľa, súťaž vo varení guláša
a ďalšie. Pripravujeme aj novinky, napríklad psie záprahy.
Areál aj mimo podujatí žije. Stal sa priestorom na behanie, korčuľovanie, prechádzanie sa či kočíkovanie. Senčania určite oceňujú aj služby reštauračných a bufetových
zariadení, ktoré hojne navštevujú a nielen
v lete.
• Aké problémy majú Slnečné jazerá?
Máme problém s vandalizmom a rušením
nočného kľudu. Riešime ho kamerovým
systémom, ktorý je už na 90% urobený
a napojený na Mestskú políciu.
• Vodu máme stále čistú?
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne kontroluje vodu na Slnečných jazerách, ktorá kvalitatívne vyhovuje
všetkým normám. Zadali sme dokonca
objednávku na analýzu vody, fauny a flóry plus odber sedimentov u profesora

Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. z Botanického ústavu AV ČR, ktorý sa venuje aj vývoju flexibilnej destratifikačnej technológii
pre riadenie kvality vody vo vodných nádržiach. Keď dostaneme výstup, budeme
vás o ňom informovať.
Najmä koncom leta sa snažíme udržať kvalitu vody v mimoriadne horúcich dňoch,
voda mala počas minulého leta aj 25-27
stupňov. Koncom sezóny sme preto ráno
a večer motorovými člnmi premiešavali
a okysličovali vodu. Toto sa pravdepodobne bude opakovať, ak bude veľmi teplo.
• Kedy sa začne letná sezóna na Slnečných jazerách?
Síce sa Seneckým letom začína sezóna oficiálne 11.6., ale v prípade dobrého
počasia najmä počas víkendov sa bude
vyberať vstupné už skôr. Vyzval by som
tiež návštevníkov, najmä Senčanov, aby
na jazerá nechodili autami, ale prišli radšej pešo či bicyklami, pretože sprísňujeme
pravidlá vjazdu vozidiel, čo ako návštevníci neskôr ocenia. Chceme dosiahnuť, aby
návštevníci mali voľnejší prechod najmä
na severe. Aby peších a cyklistov neohrozovali autá. Na sever sa dostanú od stanovej recepcie len tí, ktorí sú na jarerách ubytovaní v hotelových zariadeniach, stanári
a karavanisti a majitelia súkromných chát
a bufetových zariadení. Ostatní budú parkovať na záchytných parkoviskách.
Tiež prosíme o trpezlivosť pri vstupoch,
kde bude prísnejšia kontrola vstupeniek
a permanentiek, lebo sme odhalili prípady falšovania. V prípade, že vandali ničia
zariadenia v areáli Slnečných jazier, prosíme tiež, aby návštevníci neváhali a ohlásili to na čísle 159. V platnosti tiež zostáva,
že všetky obce s hranicou so Sencom,
si môžu kúpiť permanentky v cene ako
Senčania.
Chatárov by som tiež rád požiadal o trpezlivosť pri väčšej návštevnosti a možno
aj hlučnosti najmä počas víkendov. VZN
mesta stanovuje pravidlá používania prísluchovej a reprodukovanej hudby, snažíme
sa, aby boli dodržiavané. Ale sme výletné
stredisko, ľudia sa k nám chodia kúpať,
ale aj zabávať.
Na záver by som rád poďakoval bezpečnostným a záchranným zložkám za predošlú sezónu a aj sezóny predtým. Už niekoľko rokov nemáme žiadneho utopeného,
z čoho sa veľmi teším. Dúfam, že aj toto
leto nám bude počasie priať a ako Senčania tak aj turisti si u nás oddýchnu, zabavia
sa a budú v plnej miere spokojní s poskytovanými službami.
Rozhovor pripravila: MO
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Chválime
• všetkých, ktorí majú radšej domáce zvieratá, ako potkany na skládke.
Obzvlášť tých, ktorí konajú takto viditeľne. Vytvorili si smetný kôš na starý
chlieb a pečivo na Jesenského ulici.

• seneckých členov Rybárskeho
zväzu, ktorí na Striebornom jazere vyčistili brehy, odstránili nálety, dopĺňajú
zeleň a starajú sa o ňu počas celého
roka. Strieborné jazero je odjakživa revírom našich rybárov, ktorých by sme
mohli takto chváliť každý rok, pretože
si jazero a okolie vzali za svoje, čo je
najmä takto zjari naozaj vidieť. Ďakujeme!
Pri tejto príležitosti tiež žiadame psíčkarov, aby upratovali po svojich miláčikoch na Striebornom jazere, ale aj
všade v meste. Mnohí majitelia psíkov
môžu ísť príkladom, stále sa však nájdu neprebudení jedinci.
• dobrovoľníkov, ktorí vyčistili štrkovisko za 5. jazerom. Keďže sa tam radi
počas leta chodia kúpať, pozbierali
odpad do vriec, ktoré mesto následne dalo odviezť. Aj takto môže vyzerať
spolupráca občanov s mestom.

SPEKTRUM/INZERCIA
• Mikuláša Takácsa, ktorý si svoje
záhradnícke umenie nenecháva len
pre seba a svoju záhradu, ale skrášľuje aj okolie kostola sv. Mikuláša. Napríklad touto rozkvitnutou pyramídou.
Ďakujeme!

• keď je rodič príkladom svojich detí
a naviac majú radi aj čistotu.
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Predseda BSK ocenil najlepších
učiteľov kraja
Predseda BSK Pavol Frešo ocenil najlepších učiteľov zo škôl vo svojej pôsobnosti.
V koncertnej sieni Eugena Suchoňa na bratislavskom konzervatóriu prebrali ďakovný list
a finančnú odmenu aj seneckí učitelia, Zuzana Synaková z Gymnázia Antona Bernoláka
a Edita Szabóová zo Spojenej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho.
PaedDr. Zuzana Synaková je učiteľkou fyziky a chémie. Jej žiaci každoročne dosahujú
výborné výsledky v krajskom kole chemickej
olympiády. Je predsedníčkou predmetovej
komisie Človek a príroda. Je významnou aktivistkou modernizácie školy i výučby najmä
prírodovedných predmetov. Pričinila sa o vybudovanie nového fyzikálneho i chemického
laboratória. Bola koordinátorkou odbornej
aktivity „Inovácia didaktických prostriedkov,
obsahu a metód vzdelávania v laboratóriách
podporovaných počítačom“ v projekte „Učíme moderne, učíme (sa) radi“ Operačného
programu vzdelávanie „Moderné gymnáziá
v Bratislavskom kraji“.
O PaedDr. Edit Szabó, PhD si prečítate viac
na 15. strane. Oceneným gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

Permanentky na Slnečné jazerá

Karháme

• vandalov, ktorí ničia kontajnery
na šatstvo. Opakovane sa to stáva napríklad na Kollárovej, SNP či Sokolskej
ulici. Tí, ktorí potrebujú šatstvo, môžu
si ho bezodplatne vyzdvihnúť na Odbore sociálnych služieb mesta Senec
na Pribinovej ulici (v budove starej družiny). Obyvateľov mesta Senec prosíme, aby v prípade akéhokoľvek vandalizmu volali na číslo 159 - Mestskú
políciu.
• neporiadnych ľudí, ktorí nechali
rozliaty celý kartón smotany na parkovisku... A kartóny pre istotu vyhodil
do trávy pod stromy. Odbor verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta Senec
následne neporiadok upratal.

Rubriku Chválime a Karháme
pripravila Martina Ostatníková

SCR začne predaj permanentných vstupeniek
2. mája v Turistickom informačnom centre (Turecký dom - Múzeum) v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 8 do 16:00, od 1. júna
od 8 do 18:00 a v sobotu od 9 do 13:00. Predaj
bude zabezpečený od 1. júla aj na hlavných
recepciách Slnečných jazier.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dosp. 8 eur
Senčania – deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP
4 eur
Nesenčania 16 eur
Celosezónna s automobilom 26 eur
Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s automobilom 15 eur (zásobovanie)
Týždenná – dosp. 8 eur
Týždenná – deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP
5 eur
Denná vstupenka:
Dosp. (8 - 16:00) 2 eur
Deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP (8 - 16:00)
1,50 eur
Jednotné vstupné (16 - 18:00) 1 eur
Permanentky budú zabezpečené proti falšovaniu špeciálnym vodoznakom. Upozorňujeme návštevníkov, že falšovanie je trestné.
V prípade odhalenia takýchto permanentiek
budeme ihneď kontaktovať políciu a majiteľov
budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
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Zápis do materských škôl
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2016/17 sa
uskutoční v termínoch:
• MŠ Fándlyho 2: 16. – 17.05.2016, 13:00 – 17:00
• MŠ s VJM Fándlyho 20: 17.05.2016 15:00 – 18:00
• MŠ Kollárova: 02.05.2016 09:00 – 18:00
• MŠ Košická: 12.05.2016 9:00 – 15:00
• MŠ Kysucká 9: 10.05.2016 13:00 – 17:30
• MŠ Slnečné jazerá: 17.05.2016 13:00 – 17:30
Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Podmienky zápisu:
Podľa uvedenej vyhlášky sa do MŠ prijímajú deti
vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa
do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, priestorové a iné
podmienky. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich
zverejní na viditeľnom mieste.
Čo budete potrebovať:
• vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie
• žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole
alebo si ich stiahnuť z ich webovej stránky
• písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si ju potvrdiť
od všeobecného lekára pre deti a dorast
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami, zákonní zástupcovia predložia okrem žiadosti
a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

V antikvariáte nielen s knihami

Skončil sa prvý kurz pamäti a koncentrácie
pre seniorov
Anetta Zelmanová, vedúca mestskej knižnice viedla 13. apríla
poslednú, desiatu lekciu trojmesačného tréningu pamäti a koncentrácie pre seniorov pod názvom „Nenechajte mozog zlenivieť“.
Účastníci počas tréningového cyklu cvičili zmyslové vnímanie,
krátkodobú a dlhodobú pamäť, rýchlosť spracovania informácií,
pozornosť a ďalšie zručnosti. Súčasné poznatky o ľudskom mozgu dokazujú, že aktivita podporuje tvorbu nových spojení medzi
nervovými bunkami a tým je zabezpečená možnosť učenia sa
do vysokého veku. Cieľom tréningu bola aktivizácia rozumových schopností s dôrazom na udržanie dobrej pamäte, posilniť
zdravé sebavedomie a udržať dostatočný stupeň nezávislosti. Účastníci sa naučili „triky“, čiže techniky ukladania informácií
do pamäti. Samotný tréning prebiehal skupinovo na desiatich
stretnutich raz týždenne.
Čerstvá absolventka kurzu, pani Anka nemala problémy s pamäťou,
ale žije sama a cítila potrebu komunikovať, pretože: „Keď je človek
sám, zdrevenie aj jazyk aj mozog.“ Pani Helena to vidí takto: „My sme
už vo veku, kedy musíme veľmi intenzívne cvičiť svoju pamäť, posilňovať ju. Ako na to, to sme sa veľmi pekne naučili na tomto kurze.“
Peter vo februári 2015 prekonal druhú mozgovú príhodu a to ho vyradilo z Univerzity tretieho veku: „Aby som zaplnil medzeru, prihlásil
som sa na tento kurz, pretože človek musí cvičiť nielen telo, ale aj
ducha. Študujem to, čo ma baví, zamestnávam svoj mozog.“
Účastníci kurzu sa zhodli na tom, že kurz zaplnil medzeru v ponuke MsKS pre seniorov a dožadovali sa pokračovania. „Budú nám
chýbať domáce úlohy,“ hovorili viacerí. Anetta Zelmanová, lektorka
kurzu, prisľúbila pokračovanie na jeseň.
VCs

Mestský úrad v Senci, Piccard,
Správa cestovného ruchu s.r.o. a Región Senec
vás srdečne pozývajú na

Súťaž vo varení guláša
To, že kultúra v Senci žije, dokazuje aj Antikvariát na Krátkej ulici, kde do 15.apríla prebiehala výstava Lucie Čarnogurskej. Senčan sa zúčastnil aj na vernisáži k tejto výstave.
V antikvariáte sa 23. apríla uskutočnila tiež čítacia štafeta.
Začalo sa čítaním pre deti a pokračovalo čítaním pre dospelých. Čítali senecké autorky Martina Jančovičová, Monika
Macháčková, Kristína Ježovičová a Mária Čechovičová. MO

ktorá sa uskutoční 21. mája 2016
na Slnečných jazerách JUH
Súťaž trvá od 09:00 do 12:00. Štartovné je dobrovoľné, cena
jednej porcie guláša je 1 euro. Výťažok z podujatia je určený
na dobročinné účely.
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V ŠKD ZŠ Tajovského sa stále niečo deje
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Športový deň seniorov

sa uskutoční 19. mája 2016 na Slnečných jazerách - juh
v čase od 9:00 – 17:00.
Občerstvenie pre súťažiacich bude zabezpečené.
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred na Odbor sociálnych služieb mesta telefonicky na číslach: 02/20205121,
02/20205122 alebo osobne na adrese Pribinova 15, Senec,
v termíne do 16.05.2016.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci organizuje pre členov

Deň matiek a otcov

Termín: 1. júna 2016 (streda)
o 16:00
Miesto: SOŠ, Kysucká 14.
Cena: 2,- Eur
Príjemnú atmosféru obohatí
so svojimi pesničkami Gizka Oňová
(slovenská svokra). Večera a príjemná hudba je zabezpečená, svoje stoly môžete obohatiť domácimi
dobrotami. Prihlásiť sa môžete: 23.
a 24. mája medzi 14:00 – 17:00
v KD. Tešíme sa na spoločné
stretnutie.
Helena Majorová, vedúca KD

Vynášanie Moreny

Už niekoľko týždňov sa 4 oddelenia ŠKD - 1.B, 1.C, 1.D, 1.G chystali na akciu „VYNÁŠANIE MORENY.“ Nakoľko je program oddelení ŠKD veľmi bohatý, streda 13.4. 2016 sa konečne stala tým plánovaným dňom. Apríl sa nie nadarmo volá bláznivý. Samozrejme
to súvisí s počasím. V stredu 13.4. nám však počasie skutočne
vyšlo a tak s ochranou mestskej polície sa pani vychovávateľky
- Monika, Janett, Majka a Zuzka, pani učiteľky Evka, Jarka a Adri
a pani upratovačka Alenka, vybrali s Morenou na Strieborné jazero. Po príchode deti Morene zarecitovali, cestou aj zaspievali, Majka a Janettka ju vodou z jazera postriekali a potom sme sa všetci
spokojní a plní zážitkov z obnovenia jedného zo slovanských tradícií (Aj vďaka krojom ušitým p.uč. E. Prôčkovej), vrátili do ŠKD.
Vynášanie Moreny zanechalo v deťoch silný zážitok, a tak sa táto
akcia v našom školskom klube už stane tradíciou. MONSKOV

Súťaž

12. 4 2016 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili Krajského kola gymnastického štvorboja v Šenkviciach. Žiaci súťažili
ostošesť. Chlapci „B“ kategórie S. Tondra, M. Tondra, J. Tondra,
S. Heringeš, CH. Mika obsadili 2. miesto. Dievčatá „B“ kategórie
S. Mokošová, S. Tuššová, R. Vargová, M. Garajová obsadili 4.
miesto. Dievčatá „A“ kategórie K. Bírová, E. Bálintová, V. Rickerová,
B. Nagyová obsadili 4 miesto. Srdečne blahoželáme. p.v. Alenka

Literárna tvorba v ŠKD

Marec mesiac knihy bol mesiacom literárnej tvorby detí. 20 oddelení sa zapojilo do tvorby poézie a prózy. Témy boli rozdelené podľa ročníkov a tak, aby zodpovedali mentálnej i fyzickej zručnosti.
Deti 1. ročníkov sa popasovali s témou „Moja obľúbená činnosť
v ŠKD.“ 2.ročník sa zamyslel nad témou „Jarné prázdniny“. Pre 3.
ročník pripadla téma „ Priateľstvo“ a 4. ročník sa musel zamyslieť
nad príslovím „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.“
Celú literárnu tvorbu, tak, ako každý rok, mala na starosti p. vych.
Monika Škovránková a z vyše 100 prác vybrala týchto víťazov:
1.ročník: 1.miesto Miška Šeboková-7.odd., 2.miesto Sabinka Bernátová-5.odd., 3.miesto Lucka Novotná-1.odd.
2.ročník: 1.miesto Filip Hegedus-9.odd. /vynikajúca slovná zásoba/, 2.miesto Alicka Dovalovská-12.odd., 3.miesto Richard Gregor-10.odd.
3.ročník: 1.miesto Vaneska Lacsková-16.odd., 2.miesto Laura Findurová-15.odd., 3.miesto Klarka Szalayová- 13.odd.
4.ročník: 1.miesto Štefan Dóczi-18.odd., 2.miesto David Nezbeda-19.odd, Výnimočné ocenenie za spracovanie tém vo forme
poézie získali: Majka Kunochová- 15.odd., Niki Furdová – 20.odd.
Je potešiteľné, že sa nájdu deti, pre ktoré kniha a literatúra nie sú
cudzie pojmy. A tak knižné odmeny boli prijaté s potešením.

ZAUJME UŽ

Z DIAĽKY
CITROËN C4 CACTUS
36 OCENENÍ ZA DIZAJN A TECHNOLÓGIE

Rožňavská 30, Bratislava, www.CitroenNaRoznavskej.sk,
predaj: 02/48 484 170, servis: 02/48 484 180

11758 C4Cactus - inzercia 93x135.indd 1

CITROËN
Na Rožňavskej

19.4.2016 16:13
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Pozvánka na prijímacie skúšky do ZUŠ

Prijímačky SZUŠ Madarászová

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20
Vám oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, tanečného,
výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch

Prijímacie skúšky SZUŠ R. Madarászovej budú 16. a 17.6.2016
v čase 14:00-18:00 na Sokolskej 10.
Prijímame do všetkých odborov:
• tanečný od 4 rokov
• výtvarný od 5 rokov
• hudobný od 5 rokov
•hudobno-dramatický od 5 rokov
Kontakt: www.szus-senec.sk

26.5.2016 a 27.5.2016
od 14.00 do 18.00 hodiny v budove školy
Hudobný odbor – vyučuje sa spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej
gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hra
na bicie nástroje.
Literárno-dramatický odbor – LDO – na vyučovaní si deti
pripravujú krátke príbehy zo života, divadelné predstavenia, recitujú básne a prózu, tvoria básne a poviedky.
Výtvarný odbor – vyučujú sa základné techniky: kresba, maľba,
modelovanie a grafika, z iných techník maľba na hodváb, na sklo
a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom na textil, odlievanie reliéfov, líhané sklo a iné.
Do výtvarného odboru prijímame deti až po skončení 1.ročníka
ZŠ.
Tanečný odbor – cieľom vyučovacieho procesu je všestranná
plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance.
Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.
Bližšie informácie na www.zussenec.sk
Mgr. art. Gabriel Škriečka
riaditeľ školy
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Pozývame vás
na najväčšiu oslavu Dna
ˇ matiek!

» žiaci zo šk. klubu pri ZŠ J.G. Tajovského
od p. vychovávateliek p. Prokešovej,
p. Palkovej, p. Kopeckej, p. Sarnovskej,
p. Hricišinovej
» žiaci zo ZŠ J.G. Tajovského - divadielko
» škôlkari z Montessori Senec
» škôlkari z MŠ Kollárova
» škôlkari z MŠ Fándlyho
» škôlkari z MŠ Kysucká
» tanečný krúžok z MŠ Tureň
» Allstars akadémia

PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ
Miroslava Belancová a Michal Domonkos
» míľová prechádzka
SPRIEVODNÝ
» súťažné stanovištia
PROGRAM
» tvorivé dielne
» ukážky Prvej pomoci
» tombola (1. cena – mesačný
pobyt v Montessori škôlke za
350 eur)
» líčenie od Mary Kay

ORGANIZUJE

Materské centrum Senecké slniečko
SPONZORI
Generálny partner:

Hlavný
Hlavní partner:
partneri:

Výtvarník Martin
"Cuco" Luciak

Mediálni partneri:

Havranka –
šperky z fima

Kvetinárstvo Eva

Katka Vargová

p. Kudláčová

Firma OSKAR

Monika Bertoková

Stonožka

Kaderníctvo H. Matúšová

www.materskecentra.sk

Oficiálny nápoj
podujatia:

M&N Creativity

Na ZŠ Tajovského je nová pitná fontánka
12. apríla slávnostne odovzdala Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Senci pitnú fontánu, ktorá je určená žiakom a zamestnancom školy. V rámci projektu „Pitné fontány pre školy“ inštaluje BVS takéto fontány v regiónoch svojho obchodného
pôsobenia. Na slávnostnom odovzdaní prevzal fontánu riaditeľ školy Mgr. Ladislav Kása od generálneho riaditeľa BVS
Ing. Zsolta Lukácsa za účasti zástupcu primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského.

Veľkonočná kvapka krvi
Svet by bol krajší, keby ľudia nemysleli stále iba na seba. Pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, sa dá rôznym spôsobom.
Presvedčili o tom aj študenti a zamestnanci Strednej odbornej
školy v Senci, ktorí sa rozhodli osláviť Veľkú noc aj darovaním
krvi. Akciu pripravila pani učiteľka Jarmila Krasňanská za výdatnej pomoci pani riaditeľky Ľubomíry Hrubanovej.
V stredu 23. marca bol odber krvi na našej škole výnimočný aj
pre zdravotníkov z Národnej transfúznej služby. Ako povedal
prítomný lekár, príjemne ich prekvapilo, že takmer všetci darcovia boli darovať krv po prvýkrát v živote. To sa nezaobišlo
bez stresov a prvotného strachu, ktorý však milí a ústretoví
zdravotnícki pracovníci prekonali svojím empatickým a profesionálnym prístupom.
Vidieť naše dievčatá a „veľkých chlapov“, tretiakov, maturantov, ako nervózne prešľapujú pred zasadačkou s dotazníkom
v jednej ruke a s koláčom v druhej (človek musí zahnať nervozitu, no nie?), bol úžasný zážitok. Ešte krajší bol však pohľad
na to, ako hrdo a spokojne vychádzali z miestnosti po tom,
ako aj oni prispeli svojou „kvapkou života“. Mária Sebíňová
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Žiaci ZUŠ Senec zvíťazili
v hre na keyboarde
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Musica Perennis Iuventutis 2016
Hudobný maratón
„Senčania Senčanom“ 13-14.5.2016 Synagóga
/open air/
Piatok 13.5.2016 - DEŇ PRVÝ
Pódium mladých

V utorok 22. 3. 2016 sa žiaci z tried Mgr.
Ferdinanda Dömeho, Ferdinanda Dömeho, Dis.art. a Eleny Dömeovej zúčastnili
na súťažnej prehliadke ZUŠ SR a ČR
v hre na keyboarde. Domov priniesli krásne ocenenia:
Matej Bujňák - absolútny víťaz 2. A kategórie
Jakub Kolembus - zlaté pásmo + diplom za mimoriadnu interpretáciu vlastnej
skladby v 5. kategórii
Tomáš Bottlík - zlaté pásmo v 2. B kategórii
Adam Ján Világi - strieborné pásmo
v 1. kategórii
Martina Hokšová - strieborné pásmo
v 1. kategórii
Martin Valach - strieborné pásmo
v 3. kategórii
Alexandra Tuššová - bronzové pásmo
v 2. B kategórii
Timea Tkáčová - bronzové pásmo
v 1. kategórii

SOLAR
Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
Dátum: 25. 5. 2016 o 18:00
Miesto: ZŠ A. Molnára Szenciho
Prednáša: Mgr. Petr Scheirich,
Ph.D., Astronomický ústav AV ČR v
Ondřejově (CZ)
Téma: O ROTACÍCH A PODVOJNOSTI PLANETEK
Český astronom a popularizátor
astronomie. Venuje se prevažne
meziplanetárnej hmote a malým telesám Slnečnej sústavy. Tohoto času
zamestnancom Astronomického
ústavu AV ČR v Ondřejově, v Oddelení meziplanetárnej hmoty. Členom
sdružení: Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární
hmotu.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

19.00 - Otvorenie vernisáže k 5.výročiu MPI 2012-2016
Umeleckých fotografií R.Ragan, M.Hesko, P.Brenkus a iní.
Otvorenie festivalu „Senčania Senčanom“
Na vernisáži budú hrať mladí umelci Slovenska
HVEZDÁREŇ
21.00-00.00 – otvorená senecká hvezdáreň pre rodiny v núdzi

14.5.2016 – Sobota DEŇ DRUHÝ

13.00 – 13.45 - Koncert dychovej hudby Senčanka
14.00 – 16.00 - Koncert seneckých základných škôl, hudobných škôl a umeleckých
telies
„Colours of Slovakia“
Slovák, Maďar, Chorvát, Rusín, Ukrajinec, Roma, Čech, Žid, Nemec
18.00 - 19.00 - Homage E.Kostolániova, Lúčnica zbor, Orchestra Červeník
19.00 – 19.15 - Pacora Trio (Moldavské melódie)
19.15 – 19.45 - ČIP (Chorváti)
20.00 – 20.45 - IFJU SZIVEK (Maďari)
21.00 – 21.30 - Terchovská muzička
21.30 – 21.50 - Romale (košické rómske konzervatórium)
22.00 - 22.45 - Poddukelský Ukrajinský Ľudový Súbor -PUĽS (ukrajinci, rusíni)
23.00 – 23.30 - Juraj Griglák & friends
23.30 – 00.00 - Nebeská muzička (slovenský pop, etno, folklór)

Ukážky z literárnej tvorby detí
v ŠKD ZŠ Tajovského
Majka Kunochová – Priateľstvo
Priateľstvo je vzácna vec,
vraví každý umelec.
Priatelia sa radi majú,
vo všetkom si pomáhajú.
Keď zlá nálada na mňa ide,
vtedy priateľ ku mne príde.
Pohladí ma, má ma rád,
si môj veľký kamarát.
So všetkým sa podelíme,
kopec srandy vymyslíme.
Kamarát je viac než zlato,
ak súhlasíš, ruku na to.

Priateľstvo – Vaneska Lacsková
Priateľstvo je vzácna vec, ktorú si človek
nemôže kúpiť za peniaze. Je veľmi ťažké
ho získať, ale veľmi ľahko ho môžeš stratiť.
Moja mamina má priateľku, s ktorou sa kamaráti už od 1. ročníka základnej školy. Zažili spolu všeličo dobré aj zlé. Ale ich priateľstvo stále pretrváva. Aj ona má dcéru,
takú starú ako ja. Najprv nás spolu kočíkovali, neskôr sme sa spolu hrávali na ihrisku
a od 1. ročníka základnej školy sme ozajstné kamarátky. Niekedy sa aj pohádame, ale
hneď sa aj udobríme a všetko si odpustíme.
Dúfam, že aj naše priateľstvo bude trvať tak
dlho, ako priateľstvo našich mamičiek. Teším sa na to, že keď budeme už dospelé, aj
my budeme vychovávať naše deti.
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KINO – KINOHITY

SENČAN máj 2016

SENČAN máj 2015

KINOSÁLA
1.5. nedeľa o 15:00
5.1. vasárnap 15:00

DEŇ MATIEK
ANYÁK NAPJA

Vystupujú deti, žiaci, MŠ, ZŠ a strednej
školy s vyučovacím jazykom maďarským.
A szenci magyar tanítási nyelvű óvoda
és iskolák műsora
Milí návštevníci kina,
od 3. júna 2016 štartujeme
letnú filmovú sezónu na amfiteátri.
V kine Mier budeme opäť premietať
až od septembra.
Letné kino v rámci Parku oddychu
Vám aj počas tohtoročných letných
mesiacov ponúkne viaceré novinky
ako aj najúspešnejšie reprízové tituly.
Čaká Vás výborná kvalita filmov
v 2D formáte, príjemná
a nezabudnuteľná atmosféra
sledovania filmov pod holým nebom.
Tešíme sa na Vás každý večer !

ÉN ÉS A KISÖCSÉM

zenés bohózat, a budapesti
Körúti Színház előadásában,
a főszerepben Koltai Róbert.
Vstupné - Beléptidíj 6,-Eur

15.5. nedeľa o 18:00 4,- Eur
16.5. pondelok o 18:00 4,- Eur

8.5. nedeľa o 15:00 5,- Eur
MOJA ZLATÁ MAMINA
spieva zbor Radosť
18.5. streda o 18:00
JARNÝ OKRÚHLY STÔL
27.5. piatok
28.5. sobota
SENECKÁ DÚHA
súťaž pre deti

LABYRINT

ANGRY BIRDS VO FILME
20.5. piatok 2D o 18:00 4,- Eur
21.5. sobota 3D o 18:00 6,- Eur
22.5. nedeľa 2D o 15:30 4,- Eur

OBRAZOVÉ BALADY
A ČIPIEK NÁLADY
Emília Hodasová

Výstava rodáčky z Bratislavy, textilnej
výtvarníčky a maliarky, členky
profesionálneho združenia výtvarných
umelcov - Umeleckej besedy slovenskej.
Hudobný program: Igor Bázlik - klavír.
Výstava trvá od 6.5. do 27.5.2016

Divadelné predstavenie - hudobná komédia
Színházi előadás - zenés bohózat
4.5. streda o 19:00
5.4. szerda 19:00
Eisemann – Szilágyi:

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ
NA ZÁZRAK

Vernisáž 6.5. piatok o 18:00 Vstup voľný

HODINKA S ...
Talkšou Moniky Macháčkovej
s hosťom Evou Pavlíkovou
z Divadla Andreja Bagara v Nitre
4.5. streda o 19:00 4,- Eur
Kapacita hľadiska je limitovaná!

11.5. streda od 18:00 do 22:00
Vstup voľný

NOC LITERATÚRY 2016

Tretí ročník celoeurópskeho podujatia
odhaľujúceho aktuálne podoby súčasnej
európskej literatúry i nepoznané priestory
európskych miest. V Senci sme Noc
literatúry poňali multikonfesionálne,
čítať sa bude v Židovskej synagóge,
pred Rímsko-katolíckym kostolom,
pred Evanjelickým kostolom a v MsKS.
Dezső Kosztolányi: Sladká vrahyňa
čítajúci: Ottó Culka
Miesto: Židovská synagóga,
Mierové námestie, 903 01 Senec
Začiatky čítania:
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Veronika Šikulová: Medzerový plod
čítajúca: Zuzana Kolejáková
Miesto: MsKS Senec,
Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec
Začiatky čítania:
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Antoine Laurain: Mitterrandov klobúk
čítajúci: Přemysl Boublík
Miesto: Evanjelický kostol,
Školská 1, 903 01 Senec
Začiatky čítania:
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Sibylle Berg: Ozaj, už som ti rozprávala
čítajúca: Bibiana Ondrejková
Miesto: Rímsko-katolícky kostol Sv. Mikuláša, Farské námestie, 903 01 Senec
Začiatky čítania:
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

SENČAN máj 2016

SENČAN máj 2015
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Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
čítajúca: Eva Matejková
Miesto: Židovská synagóga,
Mierové námestie, 903 01 Senec
Začiatky čítania:
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Slávnostné otvorenie
o 17:50 v Židovskej synagóge.
Vystúpi divadelný odbor ZUŠ.
Slávnostné ukončenie
o 22:15 (max. do 23:00)
v Židovskej synagóge.
Vystúpi hudobný odbor ZUŠ,
losovanie o vecné ceny.

Súťaž: za každú pečiatku zo stanovísk získa
účastník 2 % zľavu
z nákupu v kníhkupectve Pergamen
v Senci - celkovo až 10 %.

konkurenčne menej schopné pôvodné
organizmy. Nová výstava je venovaná
najmä tým druhom, ktoré v súčasnosti
alebo v najbližšej budúcnosti ovplyvnia
životy bežných obyvateľov nášho regiónu.
Spoznajme ich včas a pripravme sa na ich
inváziu. Výstavu môžete navštíviť
od jej otvorenia v rámci podujatia
Noc múzeí a galérií 2016.
Prístupná bude do konca októbra.
Výstava

Stála expozícia prírody
a starších dejín Senca
a jeho okolia

Osídlenie okolia od doby kamennej,
história stredoveku a novoveku
v archeologických nálezoch a archívnych
dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej Vody po Svätý Martin.
Dermoplastické preparáty zvierat,
nálezisko mamuta v Senci.
Prednášky, prezentácie
21.5. sobota od 15:00 do 23:00
Vstup voľný / A belépés díjtalan

14.5. sobota o 16:00 2,50 Eur

DIVOŠKA
A RAMPTANTINTANTON

Divadlo Jaja
Miesto konania: Park oddychu
- Amfiteáter (v prípade zlého počasia
MsKS Senec Labyrint)
Predstavenie je vhodné
pre deti od 3 do 10 rokov.
Kapacita hľadiska je limitovaná!
18.5. streda o 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
hudobného odboru SZUŠ Renaty
Madarászovej v Senci.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Výstava

Nevítaní návštevníci, alebo dopady
klimatickej zmeny

O údajných inváznych
kobylkách píše s hrôzou
už samotná biblia. A dnes
príbeh opäť ožíva. Klimatická zmena ako vážny
environmentálny a ekologický problém
prináša so sebou okrem priamych
klimatických efektov aj široké spektrum
sekundárnych vplyvov na životné prostredie, ekonomiku či zdravie samotného
človeka. K rizikovým dôsledkom patria
celkom určite aj biologické invázie, v rámci
ktorých prenikajú na naše územie nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše,
ľahko a agresívne sa adaptujúce na nové
podmienky a úspešne vytláčajúce

NOC MÚZEÍ
A GALÉRIÍ 2016

Múzeumok és galériák éjszakája 2016
15:00 - 18:00
Dielne pri Tureckom dome
Kézműves foglalkozások a Törökháznál
19:00 – 23:00
MsKS Labyrint
Slávnostné otvorenie výstavy
„Nevítaní návštevníci, alebo dopady
klimatickej zmeny“ s úvodnou prednáškou prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.
A „nemkívánatos látogatók“ avagy
a klímaváltozás hatásai c. kiállítás megnyitója és prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
bevezető előadása
Večer autentického folklóru
„Len z čistého prameňa“
„Csak tiszta forrásból“ autentikus folklórest
Koncert folklórneho súboru ZUŠ Senec
„Igrici“ z Igramu
(vedúci Mgr. Miroslav Brna, PhD.)
A Szenci Művészeti Alapiskola „Igrici”
zenekarának koncertje Igramból
Tanečný dom komorného folklórneho
súboru „SZŐTTES“ z Bratislavy
A pozsonyi SZŐTTES Kamara
Néptáncegyüttes táncháza
Vyučujúci ľudových tancov / Néptáncoktatók: Balta Aranka, Gémesi Zoltán
Hudobný doprovod / Zenekari kíséret: Varjos zenekar
Spoluorganizátor / Társszervező:
MO CSEMADOK alapszervezete
Múzeum bude otvorené do 23:00
A múzeum 23:00 óráig tart nyitva.
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PRIPRAVUJEME
Čitateľský maratón
2.6. štvrtok 9:00 – 15:00

ČÍTAJME SI

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA
DEŤOM
Čítajme deťom 20 minút denne,
každý deň

SENECKÉ
LETO
11. JÚN

Predpredaj
vstupeniek
v Mestskom kultúrom stredisku
a na Správe cestovného ruchu:
5 Eur dospelý, deti od 6 rokov,
dôchodcovia, študenti
Predaj vstupeniek na mieste:
8 Eur dospelý, deti od 6 rokov,
dôchodcovia, študenti
www.seneckeleto.sk

VEĽKÝ
LETNÝ
KARNEVAL
24. JÚN
www.velkyletnykerneval.sk

SLNEČNÝ
FESTIVAL

9. a 10. SEPTEMBER
2. ročník rodinného
a mestského festivalu.
Zažijete umenie a tvorenie
pre všetkých a všade, od bábkového
divadla, cez divadlo pre deti, pouličné
divadlo, až po hudbu, tanec, literatúru,
výstavy či tvorivé dielne.
Pozvanie prijali Trpaslíci z RTVS,
Divadlo L+S a Sväťo Malachovský
ako tvár festivalu.
www.slnecnyfestival.sk
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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Pocta Albínovi Brunovskému
Meno Brunovského, významného slovenského maliara,
svetovo uznávaného umelca, grafika, ilustrátora, autora výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky
a pedagóga VŠVU v Bratislave netreba zvlášť predstavovať. Pre zainteresovaných je to pojem. Avšak poznajú
dnešné deti a mládež jeho meno a tvorbu? Pani Akad.
maliarka Jitka Bezúrová, riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Ateliér v Senci sa rozhodla vzdať
svojmu bývalému profesorovi poctu tým, že ho priblíži
svojim žiakom. Prostredníctvom Brunovského úchvatných diel sa deťom snažila vštepiť lásku k jeho umeniu
a podnietiť ich tvorivosť. A tak vznikla výstava žiackych
prác, ktorej vernisáž sa konala v piatok 8. apríla podvečer v Labyrinte MsKS Senec. Posolstvo Albína Brunovského, svet plný farieb, fantázie, hravosti, poetickosti,
emotívnosti a nefalšovanej detskej radosti budete môcť
obdivovať až do 29. apríla. Príďte sa k nám nabiť pozitívnou energiou.
Mgr. Zuzana Szabóová
MsKS Senec Labyrint

Príďte nazrieť do „ zrkadla času“

Autorka Jana Benková prišla aj do Senca
Do seneckej Mestskej knižnice prišla slovenská autorka kníh
Jana Benková, ktorú verejnosť pozná aj ako ostrieľanú novinárku a bývalú hovorkyňu Jána Slotu. Jana Benková už v deväťdesiatych rokoch vydala svoje prvé dve knihy rozhovorov
so známymi osobnosťami, pokračovala biografiou Aleny Heribanovej a encyklopédiou Slovenské hviezdy NHL v čase, keď
ešte takéto knihy na našom trhu vôbec neboli. Prvý román „Má
láska krídla?“ jej vyšiel v roku 1998. Po rokoch práce v politike sa opäť vrátila k písaniu a od roku 2010 jej začali každý rok
vychádzať viaceré romány určené ženám. Pre koho ich píše?
Najmä pre mladé ženy, ale fanúšikov si našla aj medzi staršími
dámami a dokonca aj medzi mužmi. Jej knihy si obľúbili aj čitateľky z Českej republiky. Momentálne útočí aj na ruský knižný
trh, kde požiadala o pomoc pri uvedení prvej knihy na trh nikoho
menšieho ako ruského prezidenta Vladimíra Putina. Určite stojí
za to prečítať si knihu z pera tejto jedinečnej autorky, ktorá aj
svojím životom dokazuje, že sa nebojí a húževnato sa pustí aj
do práce na projektoch, ktorým by sa iní neodvážili venovať.
Dôkazom je jej práca pre kontroverzného politika, či množstvo
rozhovorov so slávnymi osobnosťami akými sú napríklad Leonardo di Caprio, Robert Redford či Ivan Lendl. Text a foto: MO

Sme radi, že môžeme povedať
– finišujeme, priatelia. Avizovaná kniha Senec putovanie
v čase je pripravená do tlače. Je to obrazová publikácia
so slovenským aj maďarským
textom. Má 320 strán, 13 kapitol a oproti predchádzajúcej
aj novú grafiku. Snažili sme sa
pre vás nájsť nielen nové fotografie, ale hlavne nové, ešte
nezverejnené príbehy a udalosti, nájdené v archívoch, ale
aj vypočuté od tých, ktorí nám
s dôverou odchýlili dvere do
svojho súkromia či rodinného
albumu, poskytli spomienkové predmety. Vopred im za to
vďaka.
Ak sa nestane nič nepredvídané, radi by sme knihu slávnostne predstavili a uviedli
do predaja 27.mája 2016 (piatok) o 18:00 v reštaurácii Maratón na Lichnerovej ulici v Senci.
Tí, ktorých budeme mať potešenie privítať, budú mať príležitosť dostať odpovede na svoje
otázky od tvorcov knihy. Po prvom slávnostnom otvorení
novej publikácie si budete môcť kúpiť prvých 100 kusov číslovanej série so zápisom do matriky majiteľov. Do obchodnej
siete bude distribuovaná asi o dva týždne neskôr. Budete mať
možnosť vydražiť si drobné darčekové predmety, súvisiace
s dejinami Senca, fotografie v historických rámoch, ale hlavne publikáciu s poradovým číslom 1.
Bratislavský samosprávny kraj poskytol na knihu dotáciu
vo výške 3000 eur.
Veríme, že sa nám spoločne podarí prežiť zaujímavý a príjemný májový podvečer a tešíme sa na stretnutie.
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O víťazstvo v súťaži Biodiverzita okolo nás sa uchádzali aj senecké deti
V školskom roku 2015/2016 pripravila spoločnosť Veolia Energia
pre žiakov prvého stupňa základných škôl už 10. ročník súťaže zameranej na vytváranie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu. Vďaka veľkému
ohlasu medzi pedagógmi i žiakmi
sa vrátila k veľmi úspešnej téme –
Biodiverzita okolo nás. V utorok,
5. apríla 2016 sa konalo regionálne
kolo súťaže za západné Slovensko.
Odborná porota vyberala z celkom
22 prác detí zo základných škôl
z Bratislavy-Dúbravky, Podunajských Biskupíc, Senca a Vrábeľ
4 najlepšie, ktoré postúpili do národného kola. Každá práca bola
hodnotená v troch oblastiach:
ilustračná časť, textová časť a pochopenie témy z hľadiska dôležitosti ochrany životného prostredia.
1. miesto obsadili žiaci 3.C triedy
zo ZŠ Sokolíkova z bratislavskej
mestskej časti Dúbravka, 2. miesto
ich spolužiaci zo 4.B. Tretie miesto
pripadlo deťom z 2.A zo ZŠ V. Zá-

borského vo Vrábľoch a do celoslovenského kola sa vďaka 4. miestu
prebojovala aj 4.C trieda zo ZŠ
Sokolíkova. O víťazovi sa rozhodne
v máji v Poprade.
Úlohou žiakov bolo vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by
chceli ochraňovať alebo navrátiť
do ich lokality. Mali ho nakresliť alebo odfotografovať a napísať text,
v ktorom vysvetlia svoj výber, objasnia, prečo je tento druh užitočný a navrhnú, ako je ho možné
chrániť. Na konci textu mali uviesť
otázku pre vedca, ktorý sa špecializuje na otázky životného prostredia. Žiakom i učiteľom pomáhali
pri práci učebné materiály, ako aj
sprievodné podujatia formou interaktívnych prezentácií odborných
organizácií (Lesy SR, dobrovoľníci
Zelenej školy a ďalší).
Počas svojej desaťročnej histórie si
školské projekty spoločnosti Veolia
Energia získali množstvo priaznivcov – doteraz sa do nich zapojilo
približne 36-tisíc detí. Už tradične

prebiehajú v slovenských mestách
a obciach, v ktorých Veolia Enegia
pôsobí. Tento školský rok sa súťaž
realizuje pod záštitou Ministerstva
životného prostredia SR a zapojio
sa do nej viac ako 3100 detí z 39
základných škôl v 15-ich mestách
a obciach.
Podrobné informácie o súťaži
a predošlých ročníkoch nájdete
na www.veoliaenergia.sk/projekty-pre-deti

BUĎTE KRÁSNE
S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA,PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, MASÁŽE

LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

Cieľom nášho salónu je vonkajšia aj
vnútorná krása nášho klienta, o ktorú sa
svedomite postará náš odborný tím. Nie
nadarmo je naše motto “Buďte krásné
s nami”. Našou prioritou je postarať sa o
to, aby sa každý náš klient, ktorý prekročí
už len prah nášho salónu, cítil príjemne,
komfortne a bol nadmieru spokojný.
Produkty, s ktorými pracujeme sú len
na prírodnej báze, bez parabénov, nie sú
testované na zvieratách a nájdete ich len v
lekárni alebo v špecializovaných salónoch.
Preto značky, s ktorými pracujeme sú
vlasová kozmetika Joico, tvárová a telová
kozmetika Institut Esthederm Paris, telová

kozmetika Sothys, nechtová kozmetika
ORLY a pre starostlivosť o nohy Laufwunder.
Spomenuté produkty si môžete zakúpiť
k domácemu ošetreniu - jedine v našom
salóne. Ponúkame neinvazívne cvičenie
HYPOXI a tiež neinvazívnu techniku
nielen na odstránenie celulitídy LPG
Endermologie.
Pre zvýšenie komfortu a úsporu času
pre našich klientov, sme spojili viacero
služieb pod jednu strechu. V IN Salóne sa
o Vás postará team špecializovaných a
certifikovaných odborníkov.
Každá klientka je pre nás iná osobnosť
a nová skúsenosť, preto ku každej klientke

pristupujeme individuálne, aby sa u nás
citíla čo najkomfortnejšie.
Zverte sa do rúk nášmu profesionálnemu
tímu. Tím In Salónu
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Biblia pauperum – Könyvbemutató

Regionális pedagógustalálkozó

Április első vasárnapján a Szenci Városi Művelődési Központ
Labirintus Galériájában Görföl Jenő és Kovács László legújabb
közös munkájának a Biblia pauperum - Középkori faliképek
című könyvének bemutatójára gyűltek össze a szenci magyarok. A Csemadok Szenci Alapszervezete, a Szenci Városi Múzeum és a Szenc és Vidéke Társulás védnöksége alatt létrejött
rendezvényt Polák Margit nyitotta meg, majd Danter Katalin a
Verses Bibliából mondott el a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
részleteteket. Kovács László bevezetőjében elmondta, hogy a
középkori templomok freskóin a bibliai események ábrázolásának stílusa a Szegények Bibliájának képi ábrázolásmódját
követi. A könyvben Görföl Jenő kitűnő fotóin keresztül bepillanthatunk a középkori freskók világába. A könyv sok olyan
értékes képet mutat be, amelyek a nagyközönség számára
teljesen ismeretlenek voltak és a szakmai közvélemény sem
szentelt elég figyelmet nekik. Görföl Jenő a jelenlevőknek azt
javasolta, hogy látogassák meg a gyakran festői tájakon található középkori templomokat, hogy saját szemükkel is lássák
ezeket a kincseket. Az előadást követően Kovács László és
Görföl Jenő kérdésekre válaszoltak és a megvásárolt könyveket dedikálták. A közönség másik része a könyvben található
fotók nagyításaiból összeállított tárlatot tekintette meg, közben Polák Margit saját készítésű süteményeit kóstolgatták.
VCs

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SzMPSz)
Pozsony – Szenc területi választmányának és a házigazda
Szenczi Molnár Albert Alapiskola szervezésében 2016. március 23-án zajlott a regionális pedagógustalálkozó a pedagógusnap alkalmából. A régió valamennyi iskolája mintegy 120
fővel képviseltette magát. Holocsy Zsóka Zsófia szavalata és
Szőcs Réka éneke után a rendezvényt a házigazda Matus
Mónika igazgatónő, valamint az SZMPSZ nevében Morvay
Katalin, a Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatónője nyitotta meg. A találkozó első előadója
Vass Vilmos egyetemi tanár volt. A motiváció újraértelmezése
című előadásában hangsúlyozta, hogy a mai pedagógusok
munkájában kiemelt jelentősége van a saját akaratnak, alázatnak és az attitűdnek, amelyek segítségével elsősorban a
diákok belső motivációját kell felébreszteniük. A kávészünet
után Pais Ella Regina Barangolás az állandóság és változás
ösvényein az oktatásban című előadásában elmondta, hogy
míg régebben egy generáció időtartama húsz-huszonöt évnek felelt meg, ma alig 15 évvel számolhatunk. A változások
üteme egyre gyorsul. A mérések alapján a mai gyerekek intelligensebbek és okosabbak, viszont emocionálisan kevésbé érettek. A mai tanulók ki vannak éhezve arra, hogy problémákat oldjanak meg, hogy dolguk legyen és ne készen
kapják a tudást. A délelőtti program végén Fekete Irén, az
SZMPSZ központi irodájának vezetője emléklapokat osztott ki a találkozó résztvevőinek. Ebéd után a pedagógusok
nyolc különböző szekcióban találkoztak, hogy a tantárgyaikat érintő aktuális kérdésekről, a gondokról és a sikerekről
is véleményt cseréljenek. A pedagógustalálkozó szakmailag
és emberileg is hasznos, kitűnő légkörben eltöltött nap volt.
Mgr. Matus Mónika

Regionálna konferencia pedagógov

Biblia pauperum – Uvedenie publikácie
V prvú aprílovú nedeľu popoludní sa zišli členovia seneckej
maďarskej komunity v Galérii Labyrint MsKS, aby sa zoznámili
s najnovšou spoločnou publikáciou Jenő Görföla a László Kovácsa, ktorá vyšla pod názvom Biblia pauperum – Stredoveké nástenné maľby. Podujatie vzniklo pod gesciou seneckej základnej organizácie Csemadoku, Mestského múzea v Senci a Združenia Senec a okolie. Margit Polák v úlohe hostiteľky privítala
obecenstvo a uviedla Katalin Danter, ktorá predniesla dva úryvky z lyrizovanej Biblie, rozprávajúce biblické udalosti spojené
s veľkonočnými sviatkami. László Kovács k názvu knihy uviedol,
že nástenné maľby stredovekých kostolov znázorňovali biblické
príbehy v jednotnom štýle pochádzajúcom z Biblie pauperum,
čiže z obrázkovej Biblie chudobných. Kniha prostredníctvom fotografií Jenő Görföla dokumentuje cenné nástenné maľby stredovekých kostolov z územia Slovenska, ktoré laická verejnosť
nepozná a ani odborníci im doteraz nevenovali patričnú pozornosť . Jenő Görföl nabádal poslucháčov, aby išli do kostolov na
vlastné oči si pozrieť maľby zachytené v knihe na fotografiách,
mnohé z nich sú v najkrajších kútoch Slovenska. Po prezentácii publikácie nasledovala autogramiáda, zároveň si návštevníci pozreli expozíciu zväčšenín fotografií z knihy a pochutnali si
na domácich zákuskoch od Margit Polák.
VCs

V gescii oblastného výboru Bratislava – Senec Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (ZMPS) a ZŠ Alberta Molnára
Szencziho sa konalo 23. marca 2016 regionálne stretnutie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Zo všetkých škôl regiónu
prišlo približne 120 delegátov. V úvodnom programe vystúpili
Zsófia Zsóka Holocsy a Réka Szőcs. Podujatie otvorila riaditeľka hostiteľskej školy Mónika Matus a v mene ZMPS Katalin Morvay, riaditeľka ZŠ a Gymnázia s VJM v Bratislave. Prvú
prednášku pod názvom „Prehodnotenie významu motivácie“
predniesol profesor Vilmos Vass. Zdôraznil, že vlastná vôľa,
pokora a postoj pedagóga rozhodujúcou mierou prispieva
k úspešnej snahe o prebudenie vnútornej motivácie žiakov.
Po prestávke vystúpila Regina Ella Pais s prednáškou „Prechádzky chodníkmi strnulosti a premien vo vyučovaní”. Kým
sme v minulosti rátali s trvaním jednej generácie 20 až 25 rokov,
teraz je to len 15 rokov. Všetko sa mení omnoho rýchlejšie. Merania ukazujú, že súčasné deti sú inteligentnejšie a múdrejšie,
ale emocionálne menej vyspelé než predchádzajúce generácie. Súčasní žiaci nechcú hotové schémy, chcú riešiť problémy. Na záver doobedňajšieho programu vedúca úradu ZMPS
Irén Fekete odovzdala účastníkom konferencie pamätné listy.
Po obede sa pedagógovia rozdelili do ôsmich pracovných
skupín, aby prerokovali problémy, starosti aj radosti, ktorými
sa aktuálne stretávajú vo svojich vyučovacích predmetoch.
Konferencia pedagógov prebiehala vo výbornej atmosfére,
bola prínosná nielen profesionálne, ale aj z hľadiska utužovania
vzťahov.
Mgr. Mónika Matus

26 elsősünk van - Örömmel adjuk hírül, hogy április 15-én és 16-án 26 kis elsős iratkozott be a Szenczi Molnár Albert
Alapiskolába. Mindenkinek köszönjük a támogatást és a bizalmat!
Mgr. Matus Mónika
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Pozsony megye kitüntette Szabó Editet
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A költészet jegyében
A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik április 11-én, József Attila születésnapján, Magyarországon és szerte a világon,
ahol a magyar irodalmat éltető és ápoló közösségek, szervezetek működnek. Idén a Kincskereső Ifjúsági- és Gyermekklub
tagjai szombati összejövetelükön a Városi könyvtárban versillusztrációkat készítettek, majd április 11-én az 1-4. évfolyamok
kisdiákjai kedvenc verseiket mondták el a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola színháztermében. És nemcsak a kedvenceket, hanem a rögtönzött saját alkotásaikat is. Az idei Országos Tompa
Mihály Vers és Prózamondó verseny elődöntőjén aranysávos
minősítést nyerő és továbbjutó Pitypalatty és Campanulla –
szenci magyar középiskolás diákok irodalmi színpada a kultúrházban adták elő „Irgalom édesanyám“, József Attila verseiből
készült műsorukat.
Polák Margit

A Szenczi Molnár Albert MTNY Gimnázium és Szakközépiskola tanára, PaedDr. Szabó Edit, PhD. nyerte el kiváló munkájáért
Ing. Pavol Frešonak, Pozsony megye elnökének kitüntetését
a pedagógusnap alkalmából. Az óvodapedagógia szakterületén módszertani segédanyagok szerzőjeként, attesztációs
munkák elbírálója és az attesztációs vizsgabizottság elnökeként, számos szakmai és tudományos tanulmány szerzője és
társszerzőjeként ismert. Lektori tevékenységet is folytat, tanfolyamok, nyári egyetemek, módszertani napok, akkreditált
programok, hazai és nemzetközi konferenciák szakelőadója.
Ugyancsak részt vállal a hazai és nemzetközi tudományos
projektek megoldásában. Kutatási szakterülete az óvodapedagógia, azon belül az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáinak mérése, megalapozása és fejlesztése. A komáromi
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Óvó- és Tanítóképző
Tanszékének adjunktusaként a felsőoktatásban is részt vesz.
Oktatói munkájában gyakorlati alapokra épít, hiszen a Szenczi
Molnár Albert Óvoda gyakorló óvodapedagógusa. Szabó Edit
iskolánk tanári karának egyik meghatározó személyisége, aki
az egyik kezdeményezője volt a nagy érdeklődésnek örvendő
és sikeresen működő óvodapedagógia és nevelői szakunk elindításának. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk további munkájához!
Kontár Zsuzsa

BSK vyznamenal Edit Szabó
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil predseda BSK Pavol Frešo
učiteľku Spojenej školy s VJM A. M. Szencziho PaedDr. Edit
Szabó, PhD za jej výborné výsledky v pedagogickej práci.
V odborných kruhoch je známa ako autorka metodických
usmernení a pomôcok, posudzovateľka atestačných prác
a ako predsedníčka atestačných komisií, tiež ako autorka
a spoluautorka vedecko-odborných štúdií v oblasti predškolskej
pedagogiky. Vykonáva lektorskú činnosť na kurzoch, letných
univerzitách, metodických dňoch a na domácich i medzinárodných konferenciách. Je odbornou asistentkou na Pedagogickej
fakulte Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Zúčastňuje sa
na riešení vedeckých projektov, jej oblasť vedeckého skúmania
je predškolská pedagogika a v rámci nej meranie úrovne a rozvoj odbornej kompetencie predškolských pedagógov. Neprestáva udržiavať kontakt s praxou, naďalej pôsobí aj ako učiteľka
na MŠ A. M. Szencziho. Edit Szabó je výraznou osobnosťou
nášho pedagogického zboru, ktorá sa veľkou mierou zaslúžila
o založenie nášho veľmi populárneho študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších úspechov!
Zsuzsa Kontár

V znamení poézie
Deň maďarskej poézie sa oslavuje v deň narodenia básnika Attilu Józsefa od roku 1964. 11. apríl je sviatkom nielen v Maďarsku, ale všade vo svete, kde fungujú spoločenstvá pestujúce
a živiace maďarskú literatúru. Toho roku členovia detského a mládežníckeho klubu Kincskereső, na svojom sobotňajšom stretnutí
v Mestskej knižnici tvorili ilustrácie k básňam. 11. apríla žiaci prvého stupňa prednášali svoje obľúbené básne, dokonca aj svoje
vlastné „slam poetry“ kreácie v divadelnej sále ZŠ A. M. Szencziho. Súbory Pitypalatty a Campanulla – literárne scény seneckých
stredoškolákov, ovenčení zlatým pásmom v semifinále literárnej
súťaže Mihálya Tompu, predstavili v MsKS literárne pásmo zostavené z básní Attilu Józsefa pod názvom „Irgalom édesanyám“.
Margit Polák

Elismerés a tehetségek támogatásáért
Pósa Lajos a Szlovákiai magyar
alapoktatás és kultúra felkarolásáért Genius Loci Díjban részesült, amelyre Matus Mónika a
Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatónője terjesztette fel.
A tavaly alapított díjat a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) adományozza olyan vállalkozóknak és
vállalatoknak, amelyek hosszú
távú tehetségtámogató programokkal támogatják a tehetséggondozás ügyét, fejlődési lehetőséget kínálnak tehetséges fiataloknak. Idén 12 magyarországi
és határon túli vállalat és vállalkozó vehette át április 16-án Budapesten a Genius Loci Díjat.

Uznanie za podporu talentov
Lajos Pósa sa stal laureátom ceny Genius Loci za podporu maďarského základného vzdelávania a kultúry na Slovensku, na
návrh Móniky Matus, riaditeľky ZŠ A. M. Szencziho. Cena bola
založená minulý rok Maďarským zväzom organizácií na podporu
talentov (MATEHETSZ). Udeľuje sa podnikateľom a podnikom,
ktoré majú dlhodobé programy na podporu talentov, poskytujú
príležitosť na rozvoj talentovaným mladým ľuďom. 16. apríla v
Budapešti prevzali cenu Genius Loci zástupcovia12 podnikov a
podnikateľov z Maďarska a zo susedných krajín.

Máme 26 prváčikov - S radosťou oznamujeme, že 15. a 16. apríla sa zapísalo do ZŠ Alberta Molnára Szencziho 26
budúcich prváčikov. Ďakujeme Vám za podporu a dôveru!
Mgr. Mónika Matus
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Ondrej Ožvald, Ján Szabó, Mia Serafinová, Katalin Bankó, Stella Onderková,
Dominik Černák, Šimon Černák,
Filip Potocký, Pavol Potocký,
Ján Pecha, Viliam Makovický,
Tadeas Eduard Vilčinský,
Linda Olléová, Jakub Kubíček,
Richard Ferencik, Andrej Šebok,
Michael Podolský, Karolína Vrabcová,
Dominika Košútová,
Richard Tkáč, Nina Maršovská,
Laura Nyári, Simona Kanásová,
Zuzana Boldišová, Štefan Buček,
Barbora Prochotská,
Oscar Galvánek, Oliver Šuplata

Zosobášili sa
Milan Rolko – Silvia Masaryková
Peter Mészáros – Viktória Macsiczová
Jozef Tanko – Magdaléna Šipošová
Miroslav Kozák – Zuzana Malinová
Lukáš Gavaľa – Alexandra Štefanovičová
Juraj Sasarák – Monika Folkmanová
Alexander Daniel – Štefánia Rašová
Gabriel Sipos – Dominika Mihalovičová
Matej Olas – Dominika Matláková

Blahoželáme jubilantom
Slovenský zväz telesne postihnutých
Ján Bagín (60), Štefan Sojka starší (65),
Ondrej Surmák (55)

Jednota dôchodcov
Ján Bagin (60), Anna Kapounová (70),
Mag Zelmanová (70), Anton Jevín (80),
Magdaléna Sedminová (80)
Klub dôchodcov
Magda Zelmanová (70),
Sidónia Hokšová (75), Janka Janáková
(75), Jozef Fülöp (80), Anton Jevín (80),
Júlia Szabová (85)

Navždy nás opustili
Jozef Barančík 1954, Ernest Mezei 1945,
Zuzana Garajová 1924,
Angela Mária Feriancová 1929, Katarína
Valachová 1939
Dňa 30.3.2016 sme
sa navždy rozlúčili s naším drahým
manželom, otcom,
synom,
dedkom,
svokrom,
bratom
a švagrom Jozefom
Barančíkom, ktorý
nás opustil vo veku
61 rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca
rodina
Dňa 3.5.2016 uplynú smutné tri roky,
čo Aurélia Saturyová, mamička naša
milovaná, si nás navždy opustila. Strašne nám chýbaš.
S veľkou vďačnosťou
a bolesťou v srdci

na ňu spomína syn Igor s rodinou.
Spomienku venujeme svokre, babke
a prababke Alžbete
Bordácsovej,
k jej nedožitých 100
rokom, ktoré by
oslávila 28.4.2016
a svokrovi Štefanovi Bordácsovi,
ktorý tiež tento rok
by sa dožil 95 rokov.
S láskou spomínajú nevesta Betka,
vnuci Gabriel, Boris
a pravnučka Nikola.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
Spustla už záhrada,
spustol aj dvor, ticho
je v dome, nepočuť
tvoje kroky v ňom.
Tíško si trpela, ubolené srdce prestalo biť,
ale zaspala si, hoci si
ešte chcela žiť.
Keby tak mŕtvych
vzkriesil náš hlas a láska by divy robila,
nikdy by ťa zem čierna nebola prikryla.
Dňa 3.5.2016 si pripomíname 3. výročie
úmrtia našej milovanej mamičky, babičky a prababičky Aurélie Saturyovej.
So žiaľom, ale stálou láskou v srdci spomínajú dcéry Zlatica, Anna, Eva a syn
Anton s rodinami.

Senec si pripomenul 71. výročie svojho oslobodenia
Dňa 1. apríla 2016, zástupca primátora
mesta Senec Dušan Badinský a členovia
ZO SZPB Senec si pripomenuli výročie
oslobodenia mesta Senec položením venčeka a kytice k pamätnej tabuli osloboditeľov na budove MsÚ v Senci. Úvodom
zaznela báseň „Všetkým čo vojnu chcú“
M. R. Martákovej, ktorú predniesla tajomníčka ZO SZPB Nedvědová. Členka ZO
SZPB Dr. Čerbaničová v príhovore informovala o histórii oslobodzovacieho procesu proti nemeckému fašizmu a jeho porážke. Boje za oslobodenie Slovenska začali už v auguste 1944, končili v máji 1945
do ukončenia II. sv. vojny. 1. apríla 1945
sovietske vojská Červenej armády 2. ukrajinského frontu, spolu s rumunskou armádou pod vedením maršala Malinovského
v ranných hodinách prekonávajú rieku Váh
pri Šali, oslobodzujú predpoludním Trnavu, Senec, Hlohovec a Dunajskú Stredu.
Postupne oslobodzujú časť južného Slo-

venska - Lučenec, Rožňavu, B. Bystricu a
Brezno. 4. apríla 1945 prerazia betónovú
mestskú blokádu mesta Bratislavy a oslobodia ju. Postupujú na Moravu, do Čiech,
Prahy a Berlína. 1.-3.-4 ukrajinský front
spolu s rumunskou armádou oslobodzuje
severné, stredné a východné Slovensko.
Rumunské vojská sa postupne pridávali
k sovietskym vojskám na území Maďarska, Rakúska A Československa. Viedli
spoločne hrdinský boj až po úplnú porážku Nemecka. Slovenský národ si ctí pamiatku padlých rumunských vojakov, ktorí
spolu s vojakmi Červenej armády obetovali život za oslobodenie Slovenska, čoho
dôkazom sú pomníky a pamätné tabule
v mestách. V II. sv. vojne sa zúčastnilo 56
krajín - 80 % obyvateľstva zemegule. Straty na životoch boli 60 miliónov ľudí. Koľko
životov nás stálo oslobodenie Slovenska?
60000 VOJAKOV Červenej armády, 10000
Rumunov, 42000 Nemcov, 2000 Maďarov,

3000 ČSR vojakov. Boje na Slovensku trvali 226 dní. Pietnym aktom sme vyjadrili
úctu a vďačnosť za vybojovanú slobodu
a hold všetkým padlým účastníkom II. sv.
vojny. ZO ZSPB Senec priebežne informuje na tabuli v meste Senec občanov
o priebehu oslobodzovania miest a obcí
na Slovensku. Česť a sláva padlým hrdinom!
ZO SZPB Senec
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Na Balkáne pracuje s utečencami aj Senčanka
Michaela Guldanová dennodenne pracuje s utečencami

• Kde práve si a ako dlho?
Už od októbra 2015 pôsobí Človek v ohrození v Srbsku, v meste Šíd a jeho okolí, blízko
srbsko-chorvátskych hraníc. Momentálne
pracujeme spolu s partnermi Člověk v tísni
a dobrovoľníkmi z občianskeho združenia
Pomáhame lidem na útěku („Czech Team“)
v dvoch lokalitách: na diaľničnom odpočívadle Adaševci, ktoré doposiaľ slúžilo ako
tranzitný bod pre ľudí na úteku tzv. balkánskou cestou a Principovac, ktorý dnes spolu s Adaševci slúžia ako dočasný kemp pre
ľudí, ktorí v Srbsku „uviazli“ po uzatvorení
západobalkánskej trasy. V týchto dňoch
srbskú misiu uzatvárame a presúvame
všetky naše sily a pomoc do Grécka, ktoré zažíva humanitárnu krízu po spomínanom uzatvorení hraníc na základe stratégie
EÚ zamedziť ilegálnu imigráciu do Európy.
V súčasnosti sa v krajine nachádza približne
50 000 ľudí a zatiaľ nie je celkom jasné, ako
bude situácia technicky uchopená zo strany
EÚ a príslušných orgánov. Čo ale vieme je,
že títo ľudia prebývajú v zlých podmienkach,
na mnohých miestach s absenciou základnej starostlivosti, preto sme sa spolu s partnermi rozhodli pridať sa k ďalším organizáciám a humanitárne pomáhať práve tu.
• Čo robíš ty a ostatní dobrovoľníci?
Naša práca už niekoľko mesiacov spočíva
v distribúcii základnej humanitárnej pomoci,
hlavne oblečenia a hygienických potrieb pre
ženy a deti, ďalej vymýšľame a praktizujeme
voľnočasové aktivity s deťmi a dospelými,
poskytovanie informácií, ktoré mnohokrát ľuďom na ceste chýbajú, pomáhame
miestnym orgánom a ďalším organizáciám
(UNHCR, MSF) pri konštrukčných prácach
a mnohých ďalších činnostiach dôležitých
pre kvalitný chod nášho pôsobiska. V prvých týždňoch pôsobenia v Srbsku, v dobe,
keď bol otvorený hraničný prechod Berkasovo - Bapska, sme však riešili aj krízovejšie
situácie, vyplývajúce z napätia, nedostatku
informácií, neexistujúcej infraštruktúre, atď.
Za tých pár mesiacov sa tu vystriedali desiatky dobrovoľníkov zo Slovenska, Čiech,
ale aj iných krajín, ktorí nám ako organizáciám umožnili a umožňujú túto pomoc k najviac zraniteľným skupinám dostať. Chcem
sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
si vzali dovolenku a odišli pomáhať do nehostinných podmienok, darovali mnoho
času, financií a srdca na asistenciu ľuďom
na úteku. Pomáhali nám študenti, pracujúci,
mladí aj starší, rodičia, ľudia zo samospráv,
business sektoru či mimovládnych organizácií. Všetkých nás spájal pohľad na vec
a to, že síce nemáme na situáciu riešenie,
ale na to teraz nie je čas. Teraz je treba po-

môcť a nepýtať sa. Zažila som v teréne tak
úmrtie ako aj pôrod. Je to živý organizmus.
• Aké máš pocity z práce a z ľudí?
Šokuje a znepokojuje ma väčšinový názor
v spoločnosti, ktorý vychádza z neznalosti
a obáv z neznámeho. Konzumenti médií si
informácie neoverujú, veria článkom, ktoré
sú nepodpísané, šíriace nenávisť, paranoju
a strach. Vnímam, že každý okolo mňa má
na situáciu ohľadne ľudí na úteku neotra-

siteľný názor, každý sa vie k téme erudovane vyjadriť, dokonca pozná na svetové
udalosti zaručené riešenie. Pracujem s ľuďmi s udelenou medzinárodnou ochranou
na Slovensku niekoľko rokov, momentálne
niekoľko mesiacov na hraniciach a venujem
sa téme migrácie dlhodobo a čím viac viem,
tým menej viem. Je absurdné myslieť si,
že existuje jedno riešenie ako napr. zatvoriť
hranice. Migrácia je prirodzený jav každej
spoločnosti a je na nás, ako sa k nej postavíme. Veľmi verím, že zaujmeme humánny
postoj, otvoríme svoje dvere inakosti a nebudeme opakovať hriechy minulosti. Odsudzovať skupinu ľudí len na základe inej etnicity, náboženstva či zvykov má veľmi blízko
k holokaustu a obávam sa, že už sme jednou nohou v atmosfére povojnového Nemecka. Keď pred Vami stojí nahé dieťa,
ktoré plače a je mu zima, dáte mu ponožky a deku, pretože v tej chvíli nie je priestor
na argumentáciu ako nám toto dieťa chce
ohroziť našu kultúru a podkopať hodnoty či vziať prácu. Keď jeho mama má pohľad upretý do diaľky a už nevládze plakať
za manželom, ktorý umrel v Sýrii a jej die-

ťaťom, ktoré jej umrelo na mori cestou
do Grécka, tak ju nepošlete domov, ale zabezpečíte jej posteľ na pár hodín spánku
a teplú polievku. Veľmi by som si priala, aby
sme začali týchto ľudí vnímať ako jednotlivcov, ktorý tak ako my majú svoje mená, profesie, rodiny a sny a nie ako nepomenovanú
masu ľudí, ktorí nám prišli niečo vziať. To,
ako sa zachováme v tejto chvíli, bude mať
obrovský vplyv na našu budúcnosť a budúcnosť generácií po nás. Mladá generácia
by mala vidieť, že sme solidárni a že Zem je
príliš malá na to, aby sme sa medzi sebou
odsudzovali. Vyzývam Vás, aby ste sa postavili na správnu stranu histórie.
• Ako to vidíš v roku 2016?
Je náročné predpokladať, čo sa v súvislosti
s migračnými tokmi z krajín, v ktorých zúria
konflikty a vyčíňajú radikálne skupiny, bude
ďalej diať. V zásade, pokiaľ sa konflikty neukončia, ľudia budú nútení utekať naďalej.
Otázkou je, aký postoj zaujme v najbližších
týždňoch a mesiacoch Európa. Momentálne máme zavreté hranice, no zároveň
humanitárnu krízu v Grécku a veľkú utečeneckú populáciu v okolitých krajinách Sýrie,
ktorej potreby nie sú ani zďaleka plnohodnotne pokryté, napríklad školská dochádzka/vzdelávanie detí a mládeže. Tiež presne
nevieme, ako bude v praxi fungovať dohoda
medzi Európskou úniou a Tureckom, takzvaný one for one deal, o výmene utečencov.
Človek v ohrození bude naďalej poskytovať
pomoc v krízových oblastiach, očakávame
dlhodobejšiu prítomnosť v Grécku.
Rozprávala sa Martina Ostatníková
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MÁJOVÝ
FUTBALOVÝ TURNAJ
MESTA SENEC

Pavel Bridský hosťom Piccardu Senec

organizátor turnaja ŠK GaFuGa Senec
pod záštitou MÚ Senec a primátora mesta Senec

futbalový

štadión NTC Senec
(umelá tráva)
12. ročník

POZVÁNKA

Pozývame všetkých fanúšikov futbalu
už na tradičný Májový turnaj
amatérskych mužstiev seneckých firiem a organizácií.
O dobrú náladu a občerstvenie bude postarné

Termín: 6. 5. 2016 od 8.30 h. do 13.30 h.

BSK vybojovalo ihrisko pre SOŠ

Na Strednej odbornej škole postavilo občianske združenie
ŠK SFM Senec moderné športovisko vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu. Jeho využívanie však bolo otázne,
pretože príspevok vo výške takmer 780 tisíc eur bol združeniu po rokoch Úradom vlády SR odobratý v dôsledku porušenia finančnej disciplíny. ŠK SFM Senec financie doposiaľ
nevrátilo, preto Slovenská republika zastúpená Úradom
vlády uvalila záložné právo na športovisko zahrňujúce futbalové ihrisko s umelým trávnikom a tri tenisové kurty. SOŠ
požiadala Úrad vlády SR o povolenie na dočasné užívanie
priestorov športového areálu nielen pre potreby školy, ale aj
pre širokú verejnosť. Za prevod užívateľských práv ihriska
na SOŠ sa postavil župan Pavol Frešo a vicežupanka Gabriella Németh. BSK ako majiteľ pozemkov pomohlo škole dostať
ihrisko pod svoju správu. V súčasnosti už BSK zabezpečuje
nočné stráženie areálu.
Zdroj: BSK

Pavel Bridský, český cestovateľ vyrazil začiatkom apríla 2016
z Českého Turnova na bicikli,
na diaľkovú trojmesačnú trasu
dlhú 4000 km, zažiť nové dobrodružstvá, spoznať cudzie kultúry
nové miesta, pozbierať nové skúsenosti . Celú trasu absolvuje sám,
s potrebným vybavením naloženým na svojom bicikli. Počas plánovanej cesty sa zastavil v meste
Senec a bol hosťom potápačského klubu Piccard Senec. Jeho

trasa vedie z Čiech cez Slovenské
Malé Karpaty, pod Rakúskými Alpami sa dostane k Julským Alpám
až k Jadranskému moru. Ďalej
cez Benátky až k Azúrovému pobrežiu, cesta späť cez Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Rakúsko
do južných Čiech. Prajeme veľa
šťastných kilometrov.
Piccard
Senec
Foto z ľava: Karol Bednárik, Ing.
Karol Kvál, Pavel Bridský, Dalibor
Martišovič, David Bednárik

Pohár Slnečných jazier v Zimnom plávaní
Na južnej pláži Slnečných jazier sa už piatykrát uskutočnila
medzinárodná súťaž v zimnom
plávaní. Usporiadateľ, SPORT
Club Senec - Senecké ľadové
medvede, privítal 19. marca 2016
športovcov pochádzajúcich zo
siedmich slovenských a z desiatich českých klubov zimného
plávania, ktorí súťažili na tratiach:
100, 250, 500, 750, 1000 metrov.
Riaditeľ súťaže Vladimír Lysičan
spolu s primátorom mesta Senec
Karolom Kválom otvorili turnaj o
13:00. Teplota vzduchu +9°C a

teplota vody +7,5°C bola pre plavcov zvyknutých na oveľa drsnejšie podmienky, takmer letná. Na
zdravie a bezpečnosť 92 plavcov
dozerala MUDr. Barbora Filipová
a dvaja záchranári tvoriaci posádku sanitky DM Resustic Slovakia. Na vode patroloval motorový
čln PICCARD Senec s potápačmi
pripravenými kedykoľvek zasiahnuť. Slovenskí športovci dôstojne
reprezentovali svoje kluby, viacerí
sa umiestnili v prvej trojke.
Výsledkovú
listinu
nájdete
na www.scsenec.sk
VCs
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Starí páni nabrali druhý dych

Mužstvá, ktoré zakladali hokejbal v Senci, a ich hráči sa spojili
a vytvorili mužstvo starých pánov. Zúčastnili sa turnaja v Pezinku, kde reprezentovali mesto
Senec. Obsadili pekné štvrté
miesto. „Chystajú sa ďalšie ak-

cie, na ktoré, dúfam, prídeme aspoň v takom počte ako naposledy. Chcel by som všetkým hráčom, fanúšikom aj priaznivcom
veľmi pekne poďakovať za účasť
a podporu,“ povedal po turnaji
Miroslav Hanke.

Akčný deň detí – Senec
Klub potápačov Piccard Senec
v spolupráci s Airsoftovým športovým klubom Prielom Senec,
za podpory Mesta Senec a Správy cestovného ruchu Senec
usporiada v nedeľu 29. mája
2016 na Slnečných jazerách Juh už deviaty ročník úspešného
podujatia pre verejnosť a najmä
deti „Akčný Medzinárodný Deň
detí“. Popri tradičnej techniky
a aktivít záchranných a ozbrojených zborov SR si deti budú
môcť pozrieť ďalšie zaujímavosti, užiť atrakcie a prežiť príjemný
deň na jazerách.
Program sa začína o 10.00
na Slnečných jazerách - Juh
v priestore od karavanového
kempu až po hlavnú pláž.
Tohtoročný program je postavený na ukážkach záchranných
a ozbrojených zborov SR. S novou ukážkou svojej činnosti sa
predstaví Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Deti sa budú môcť zapojiť aj
do tanečnej školy F-dance, vychutnať si vystúpenie seneckých
majstrov take won do. Vrcholom
bude blok vystúpení skupiny
FREE STYLE UNION z Českej
republiky. Predstavia sa: Honzo Weber - footbag a freestyle
footbal 7- násobný majster sveta, 5-násobný majster Európy
a svetový rekordman (žonglova-

nie a triky s malou loptou), Lukáš Kulda - Free running - jeden
z najlepších free runnistov v ČR
aj Európe (parkour), Adam Gerža
- majster Českej republiky v trial
jednokolke, 5. z majstrovstiev
Európy a český rekordman (triky
a jazda na jednokolke). Súčasťou show skupiny FREE STYLE
UNION bude okrem neuveriteľných trikov a športových zostáv
aj zapojenie divákov do vystúpenia a preskakovanie dobrovoľníkov saltom a na jednokolke.
Celé podujatie bude moderovať
osvedčená a obľúbená dvojica
moderátorov - herec Roman Pomajbo a moderátor Paťo Bujna.
Na programe pre deti sa podieľa
viac než 200 členov rôznych zložiek a dobrovoľníkov.
Podrobný program bude publikovaný na web-stránke mesta
Senec.
Organizátori si dovoľujú požiadať
divákov, aby vzhľadom k povahe akčných ukážok dodržiavali
všetky ich pokyny a zdržiavali sa
výlučne vo vyhradenom priestore. Zároveň žiadajú rodičov, aby
brali na vedomie fakt, že pri jednotlivých ukážkach prichádza aj
k silným zvukovým efektom.
Tešíme sa na stretnutie a veríme,
že všetci väčší aj menší návštevníci si tento deň užijú.
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Seneckí bežci na maratónoch
Senčania, ktorí sa
dlhodobo
venujú
behu, nechýbali ani
na 11. ročníku ČSOB
Bratislava Maratónu
2016, kde dosiahli pekné výsledky.
Sylvii
Urbancovej
sa podarilo získať
3. miesto. Výborné
časy dosiahli aj Vladimír Botlík, Viktor
Šelesta, Jakub Hollósy. Nezostalo však
len pri jednom maratóne. Senčania zvládli aj 69. ročník Národného behu Devín - Bratislava. K bežeckej partii, ktorá pravidelne behá
v Senci, sa môžete pridať aj na Facebooku alebo prísť behať každú nedeľu. V stredy sa môžu pridať aj začiatočníci.

Senecká ruka s kvalitnou
konkurenciou

Na štartovnej listine 23. ročníka Seneckej ruky bolo veľa
zahraničných hviezd. Najväčšou hviezdou podujatia medzi mužmi bol niekoľkonásobný majster sveta Rustam
Babajev (UA), ale veľký rešpekt vzbudzovali aj Ermes
Gasparini (ITA), Frank Lamparelli (ITA), Cvetan Gashevski (BUL), Plamen Dimitrov (BUL), Mariusz Grochowski
(POL), ktorí boli dôstojným súperom našich športovcov.
Najväčší rešpekt medzi ženami vzbudzovala deväťnásobná majsterka sveta, naša Lucia Debnárová. Všetci, ktorí
prišli 2. apríla do kinosály MsKS zažili napínavé, na vysokej profesionálnej úrovni zorganizované preteky. Pochopiteľne Senčania sledovali s najväčším záujmom našich
pretekárov z AWK Senec. Lucia Debnárová sa rozhodla
súťažiť v každej ruke v inej hmotnostnej kategórii, aby si
vyskúšala svoju formu. V ľavej ruke nastúpila v kategórii nad 60 kg, kde v ťažkom finálovom zápase napokon
strhla víťazstvo na svoju stranu. V pravej ruke nemala
vo svojej kategórii (60 kg) konkurentku a s prehľadom
zvíťazila. Medailové umiestnenie získali aj ďalší členovia
klubu AWK Senec: 2. miesto - Peter Hervay v ľavej ruke
v kategórii do 85 kg, 3. miesto – Barbara Ajpeková medzi
juniorkami v pravej ruke do 60 kg.
Zdroj: www.armwrestling.sk
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Dominika Feketová a Tomáš Tanka opäť majstri!
Úspešná tanečnica, Senčanka Dominika
Feketová spolu s partnerom Tomášom
Tankom po tretíkrát získala majstrovský
titul na Majstrovstvách SR v Banskej Bystrici. Zároveň si tak zabezpečili nomináciu
na Majstrovstva sveta do Činy - Chengdu.
Okrem tohto úžasného úspechu sa stihli
pred majstrovstvami zúčastniť aj súťaže
v Moskve, kde sa umiestnili na 11. mieste
spomedzi 230 párov.
Ani po slovenských majstrovstvách si
nedali pauzu a odleteli do Španielska na
Majstrovstva Európy, kde reprezentovali
Slovenskú republiku a získali 5. miesto.

Mesto Senec, ZŠ J. G. Tajovského Senec, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ s VJM A. M.
Szencziho Senec, Gymnázium A. Bernoláka Senec, Školský úrad a Mestský úrad
v Senci organizujú už to trinásty raz Seneckú olympiádu žiakov.
11. až 13. mája pozývame rodičov a starých rodičov, aby prišli povzbudiť žiakov
a pomohli im tak dosiahnuť ešte lepšie
športové výkony.
Žiaci budú súťažiť v troch kategóriách:
Starší žiaci: narodení 1.1.2000 a mladší
Mladší žiaci: narodení 1.1.2003 a mladší
Najmladší žiaci: 1.1.2006 a mladší
Riaditeľkou olympiády je Mgr. Alžbeta
Vinczeová, hlavným rozhodcom: Mgr.
Rudolf Rehák a súťažiacimi žiaci našich
seneckých základných škôl, Gymnázia
A. Bernoláka, Spojenej školy na Trnavskej ulici, ZŠ Nová Dedinka, družobnej
školy ZŠ Tajovského - ZŠ Václava Havla
Ždárec a deti zo seneckých materských
škôl.

Program olympijského týždňa:
3. mája
o 9:00 streľba - ZŠ Szencziho

11. mája

o 8:00 šach – ZŠ Szencziho

o 8:30 Slávnostné zahájenie olympijského týždňa pred MsKS

o 8:30 atletika pre materské školy na ZŠ
Tajovského
Súťažné disciplíny pre materské školy
• prekážková dráha „Formula“ (preval
bokom, šprint, slalom, beh cez prekážky)
• štafetový beh v kombinácii šprint a beh
cez prekážky
• skok do diaľky z miesta štafetovou for-

mou
• odhod z kolien volejbalovou loptou cez
hlavu
• hod loptičky so stuhou do kruhu
o 10:15 atletika najmladšie žiactvo
na ZŠ Tajovského
Súťažné disciplíny pre 1. STUPEŇ ZŠ:
• prekážková dráha „Formula“ (šprint,
slalom, beh cez prekážky)
• beh cez frekvenčný rebrík
• skoky do strán
• štafetový beh v kombinácii šprint a beh
cez prekážky
• skok do diaľky z miesta štafetovou formou
• odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
• hod maketou oštepu do kruhu
• preskakovanie olympijských kruhov
o 9:30 volejbal dievčatá – Gymnázium
A. Bernoláka
o 9:30 hádzaná – chlapci a dievčatá - ZŠ
Szencziho
o 9:30 vybíjaná mladšie dievčatá – ZŠ
Senec Mlynská
o 11:00 basketbal chlapci – Gymnázium
A. Bernoláka

12. mája

o 8:30 basketbal žiačky - ZŠ J. G. Tajovského
o 8:30 floorbal – chlapci a dievčatá – ZŠ
Szencziho
o 9:00 stolný tenis - ZŠ Mlynská
o 10:00 futbal – mladšie žiactvo – ZŠ
Mlynská

13. mája

do 8:30 prezentácia: Atletika ml. a st.
žiaci a žiačky – ZŠ J. G. Tajovského

o 12:00 Slávnostné ukončenie
olympiády a vyhodnotenie
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