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Senecké leto vo výbornej nálade a Veľký letný karneval s množstvom masiek
Senecké leto otvorilo sezónu na Slnečných
jazerách bombastickým ohňostrojom a skvelými
koncertmi slovenských skupín a interpretov.
Počasie tomuto ročníku neprialo tak, ako minulý
rok, napriek tomu sa na juhu jazier zišlo okolo 15
000 ľudí. Gladiator, Polemic, Celeste Buckingham,
Le Payaco, Korben Dallas, Starmania Original
a ďalší rozprúdili náladu divákov nielen zo Senca.
Deti sa zabavili na divadielkach, skákacích
hradoch či kolotočoch. Programom sprevádzal
moderátor Martin Chynoranský a Rádio Vlna
vytancovalo všetky ročníky na Oldies Party,
ktorá trvala do príchodu prvých spojov o 4:00.

Novinkou na Seneckom lete bolo využitie
sociálnych sietí. Vytvorené #hashtagy využilo
na zdieľanie fotografií a videí množstvo ľudí.
Zdieľalo sa 1196 fotiek a videí a dosah počas
víkendu bol cez 1 milión videní.
Veľký letný karneval opäť prilákal na pešiu zónu
veľa tvorivých masiek od najmenších detí až
po seniorov. Princezné, spidermani, ježibaby, deň
a noc, polárna rozprávka, motýliky, angry birds,
šašovia, indiáni... zaplnili Lichnerovu ulicu a vydali
sa na pochod mestom až na Slnečné jazerá.
V sprievode sme mohli vidieť aj žiakov našich

škôl či už pod vedením svojich učiteliek
či vychovávateliek, ale aj celé rodiny a to nielen
zo Senca. Kreativite sa medze nekládli ani
v prípade profesionálnych masiek, divadielok
či karnevalových dopravných prostriedkov.
Porota to mala aj tento rok veľmi náročné, pretože
mala z čoho vyberať.
Z programu sa oplatí spomenúť napríklad už
tradičnú bubnovú show Campana Batucada,
Mariachi sin Fronteras, Grupo Caliente či hudobnú
show Party Beat. Karneval ukončila UV laserová
show Vertigo a Oldies Party.
Program uvádzal zabávač Richard Vrablec.
MO

2

SENČAN júl - august 2016

AKTUÁLNE

Ako doviezť dieťa do Materskej
školy na Slnečných jazerách počas sezóny?
Ráno môžu rodičia deti dopraviť do škôlky cez ktorúkoľvek bránu do 8:00. Po tomto čase musia použiť bránu od obce Reca
s preukazom, ktorý im vystavila MŠ.

Pozor na falošných opatrovateľov!!!
Upozorňujeme obyvateľov mesta Senec,
že sa na našom území stalo už niekoľko prípadov, že osoba, ktorá sa vydávala za opatrovateľa starších alebo zdravotne postihnutých osôb, okradla o peňažnú hotovosť
a cenné veci domácnosť opatrovaného. V prípade, že máte záujem o opatrovanie, kontaktujte Odbor sociálnych služieb mesta Senec
na číslach 02/20205122 alebo 02/20205121,
ktorý sa nachádza na Pribinovej 15 v Senci.
Okrem mesta Senec je bezpečným poskytovateľom týchto služieb aj Ružová záhrada,
n.o., ktorej zamestnanci vlastnia preukaz zamestnanca organizácie.

Semafory pri ZŠ Szenciho budú
počas letných prázdnin vypnuté
Počas školského roka sú v čase príchodu
detí do školy a odchodu po skončení vyučovania na ZŠ A.M. Szenciho zapnuté semafory, ktoré síce spomaľujú premávku na tomto
ťahu mestom, sú však potrebné pre bezpečnosť žiakov. Počas letných prázdnin budú
tieto semafory vypnuté a doprava tak bude v
tomto úseku menej obmedzená.

Na Lichnerovej sa striekajú lipy
V skorých ranných hodinách podľa potreby
a za vhodného počasia postrekujú zamestnanci mesta lipy na pešej zóne z dôvodu
invázie vošiek. Ich prítomnosť je zrejmá mokrým výzorom listov a zeme pod lipami. Prosíme občanov o pochopenie.

Senčania sadia stromy pre deti

Na piatom jazere Slnečných jazier sú tri
nové stromy. Zasadili ich seneckí rodičia pre svoje deti. Stromy poskytlo mesto
Senec, pomohlo aj s výberom miesta. Zasadenie už zvládli rodičia sami
a k polievaniu budú viesť aj svoje deti. Veď práve preto stromy sadili na jazerách, kde majú
k vode kedykoľvek blízko. Text a foto: MO

Zisťujeme, aká je doprava v Senci a čo s ňou ďalej
Mesto Senec má prístup na diaľnicu z jednej
mimoúrovňovej križovatky. V súčasnosti sa
začali práce aj na križovatke Blatné na diaľnici D1, čo bude pre nás druhá mimoúrovňová
križovatka. Mesto Senec sa pri tejto príležitosti rozhodlo vykonať dlhodobý dopravný
prieskum na vstupoch do mesta a čiastočne
na ploche vlastného územia mesta. Prieskum
sa bude vykonávať automatickými sčítačmi
dopravy, ktoré budú zaznamenávať počet vozidiel, skladbu dopravného prúdu a okamžitú

rýchlosť. Netreba sa však obávať, zariadenia
nedokážu čítať evidenčné čísla vozidiel. Cieľom tohto dopravného prieskumu bude zistiť,
aké vysoké hodnoty intenzít dopravy máme
v súčasnosti na komunikačnej sieti nášho
mesta, odkiaľ a kam prúdia vozidlá a tak získať
podrobné a presné údaje na ďalšie posúdenie
kvality dopravnej situácie v meste. Prieskum
bude zisťovať údaje o intenzitách dopravy počas pracovného dňa, víkendového dňa ako aj
„prázdninových návalov“.

Mestské komunikácie, údržba a rozkopávky
Rekonštrukcia plynovodov v Senci
Sme svedkami začiatku realizácie rekonštrukcie plynovodov na území nášho mesta. Plánované rozkopávky zo strany SPP sa stanú
na určitý čas súčasťou panorámy jednotlivých mestských častí. Rekonštrukcia plynovodu na Tehelnej ulici a na Námestí 1. mája
je už ukončená. Podarilo sa dohodnúť s SPP,
že oproti pôvodným uvažovaným rozkopávkam po celom úseku plynovodu bude použitá
nová technológia. Do jestvujúceho tlakového
potrubia sa cez systém šácht vtiahne nová
plastová rúra, ktorá bude slúžiť na rozvod
plynu a jestvujúci pôvodný obal sa stane tzv.
chráničkou. Môže sa tak zvýšiť tlak v potrubí,
čím sa zvýši jeho prenosová schopnosť a predĺži sa aj jeho životnosť na najmenej dvojnásobok. Táto technológia je použiteľná len pri
nižších priemeroch potrubí, takže v niektorých
úsekoch bude potrebné pristúpiť k rozkopávkam po celom úseku plynovodu, čiže po celej
dĺžke ulice. V súčasnej dobe sa pracuje v uliciach Jánošíkova a Hollého. Práce budú pokračovať vo východnej časti mesta v uliciach
Dúhová, Slnečná, Jasná, Kvetná, Vrbenského
a na ďalších, podľa plánovaného harmonogramu. Termíny budú spresnené zástupcami SPP
a včas zverejnené. Mesto bude požadovať
od SPP, aby dotknuté vjazdy do domov boli
podľa možnosti zachované, aj vzhľadom
k tomu, že mnoho rodín si vybudovalo vjazdy
so súhlasom mesta na vlastné náklady. Podľa harmonogramu SPP budú práce ukončené
koncom novembra 2016.

Mestské komunikácie v roku 2016
V zimných mesiacoch sme mohli vykonať len
najnutnejšie opravy, niektoré aj na základe
podnetov od občanov, ako napríklad značne
poškodené parkovisko na Šafárikovej ulici,
chodník na Vinohradníckej ulici a prepadnutá cesta na Košickej. V jarných mesiacoch
sme pristúpili k plánovaným rekonštrukciám,
v zmysle schváleného rozpočtu mesta. Prvou
aktivitou, vyplývajúcou zo záverov Okrúhleho
stola, bolo vybudovanie odvodňovacieho kanálu za ulicou E. B. Lukáča. Daná lokalita je
zahrnutá do projektu plánovaných protipovodňových opatrení financovaného z eurofondov,
havarijný stav si však vyžiadal okamžitý zásah
a preto tu bol vytvorený dočasný odvodňovací
systém. Na základe podnetov od obyvateľov
sme vybudovali dopravný prah na Jánošíkovej ulici, čím sme docielili zníženie rýchlosti
premávky a zároveň sme vytvorili prechod pre
chodcov nad telesom spomaľovača. Po upo-

zornení poslancom obvodu lokality Kövécstó
sme zisťovali pôvodcu znečisťovania splaškami, ktoré vytekali do jazierka. Monitoring ukázal, že na sídlisku Jesenského bola porucha
na kanalizácii, jej opravou sa vyriešil aj problém znečisťovania jazierka Kövécstó. Priebežne s plánovanými rekonštrukciami riešime
aj podnety z portálu „Odkaz pre starostu“.
Na Športovej a Priemyselnej ulici sme opravili chodníky a osadili sme aj vodiace dlaždice
k prechodom pre chodcov pre nevidomých.
V osade Svätý Martin sme riešili výtlky infratechnológiou, ktorá zabezpečí väčšiu trvácnosť opravy. Dokončila sa aj rekonštrukcia
chodníkov na Letnej ulici, ktorá sa týkala
druhej strany cesty, vrátane vjazdov do domov.
Na Železničnej ulici sa nám podarilo u zhotoviteľa dosiahnuť výmenu časti kamennej dlažby
v rámci reklamácie a v súčasnej dobe prebiehajú lokálne opravy ostatných úsekov uvedenej ulice. Na jar sa začala finančne najnáročnejšia časť opráv a údržby mestských komunikácií, a to rekonštrukcia Fándlyho ulice odstránením celého poškodeného povrchu cesty.
V rámci rekonštrukcie cesty bola opravená aj
kanalizácia Škôlky na Fándlyho ulici. Obyvatelia ulice boli vyzvaní pred zahájením prác, aby
poopravovali prípojky na cestu, prípadne vybudovali nové, pretože po dobu piatich rokov
nebude možné novú cestu za týmto účelom
rozkopať. Tá istá požiadavka bola zaslaná aj
všetkým správcom podzemných inžinierskych
sietí. Treba však podotknúť, že presné osadenie poklopov do roviny značne skomplikovala
premávka, ktorá nebola odstavená počas rekonštrukcie, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť prístup k jednotlivým prevádzkam a školským zariadeniam. Tento istý postup sa zopakoval na Novomeského ulici, kde práce prebiehali podstatne rýchlejšie nakoľko intenzita
dopravy bola podstatne menšia. Odvodnenie
vozovky bolo riešené jednostranným spádom
v smere k uličných vpustiam, ktoré slúžia
na odvádzanie dažďovej vody. V súčasnosti sa
pracuje na oprave chodníka na Kysuckej ulici.
V rámci ďalších podnetov zo strany obyvateľov
vytvárame nové prechody pre chodcov, ako
napríklad na križovatke Hollého a Tureckej ulice. V súčasnej dobe uvažujeme o vybudovaní
náhradného chodníka na Tajovského ulici. Doterajší chodník chceme využiť ako odstavnú
plochu pre autá pre návštevníkov ZŠ Tajovského. Pre chodcov bude vybudovaný nový
bezpečný chodník súbežne s pôvodnou trasou, pričom tieto práce budú pravdepodobne
začaté v letných mesiacoch, počas školských
prázdnin.
Karol Czére
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Zdroj: Program prevencie vzniku odpadu (MŽP)
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Dvojjazyčné tabule
Spolu s dvojjazyčnými tabuľami sa zvýšil aj
výskyt vandalov. Mnohé názvy ulíc v maďarčine sú po meste zastriekané. Dokonca aj
tabule na vstupoch do mesta sú začiernené. Mesto požiadalo správcu komunikácie
o nápravu tabulí s názvom mesta. Slovenská
správa ciest jednu z tabúľ už vymenila.
S názvami ulíc si musí mesto poradiť samé.
Znamená to ďalšie prostriedky z rozpočtu
mesta minuté na upratovanie po niekom,
kto sa rozhodol ničiť verejný majetok. Prosíme Senčanov, aby v prípade, že vidia vandalov pri činnosti, zavolali Mestskú políciu
na čísle 159.

Neparkujte na chodníku pri cintoríne
Upozorňujeme občanov, že Mestská polícia
na základe podnetov občanov sprísni kontroly na Pezinskej ulici na chodníku pri cintoríne. V tomto priestore sa podľa platných dopravných predpisov nesmie parkovať. Tieto
predpisy sú povinní dodržiavať aj návštevníci
cintorína a okolitých prevádzok.

Na verejnom priestranstve pri Tajovského pribudla mobilná toaleta
Najmä kvôli nedisciplinovaným mamičkám,
ktoré popri hre detí na ihrisku využívali
predzáhradky bytových domov ako toalety
pre deti, dalo mesto na spevnenú plochu
v prednej časti verejného priestranstva ekotoaletu. Žiadame všetkých, aby namiesto
verejnej zelene využívali ekotoaletu a udržiavali ju v čistote. Senec je naše mesto a ak si
v ňom budeme udržiavať poriadok spoločne,
bude sa nám všetkým krajšie prechádzať
po uliciach či navštevovať ihriská.
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Majú deti v škole rovnaké šance?

V Senci sa vo štvrtok 9. júna konal už 5. ročník dvojdňovej
medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google3...
a stále sa môže učiť. Organizátorom konferencie bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania
v Európe. Spoluorganizátorom bolo Veľvyslanectvo Indickej
republiky a odborným garantom podujatia je Pedagogická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Program reflektoval na aktuálne dianie na Slovensku –
v kontexte medzinárodných súvislostí. Tento rok bol program
postavený na troch základných pilieroch: Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní, rozmanitosť vzdelávacích procesov
a kvalita školy. Na podujatí sa zúčastnil rekordný počet účastníkov z celého Slovenska, takmer 500 učiteľov a riaditeľov
zo všetkých stupňov škôl na Slovensku.
Na konferencii vystúpilo viac ako 40 domácich lektorov aj renomovaných spíkrov zo zahraničia – z Nového Zélandu, Indie,
Nemecka, Švajčiarska a Česka. Na jednotlivých vzdelávacích
aktivitách odzneli nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady
dobrej praxe, a, samozrejme, nechýbali ani inovácie v školskom prostredí.
Na konferencii mali zastúpenie aj senecké školy: Materská
škola Košická, ZŠ A.M. Szenciho, ZUŠ Senec aj nová Súkromná základná škola S.E.N.E.C., ktorá bude od septembra
v priestoroch Strednej odbornej školy.
Zdroj: RAABE

Mesto ocenilo najlepších žiakov

Najlepších žiakov našich škôl ocenilo mesto Senec 31. mája
2016 ďakovným listom „Uznanie výnimočným“

Talentovaní, usilovní žiaci a študenti
nám robia veľkú radosť. Pri príležitosti Dňa detí ocenilo vedenie mesta
Senec našich školákov, ktorí úspešne reprezentovali nielen svoju školu,
ale aj mesto na súťažiach a olympiádach. Veľká hala Labyrintu bola
31. mája 2016 plná tých najšikovnejších žiakov, ktorým primátor
Karol Kvál, viceprimátor Dušan Badinský a predseda Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania, poslanec
Rudolf Galambos odovzdali ďa-

kovný list „Uznanie výnimočným“,
poukážku na nákup knihy a neodmysliteľnú čokoládu. V programe
pre ocenených vystúpili dvaja talentovaní hudobníci Daniel Švasta
na husliach a Jakub Kolembus na
keyboarde, obaja boli aj medzi ocenenými. Podujatie moderovala Teodora Fabušová, učiteľka ZŠ Tajovského, ktorá na záver pozvala všetkých
zúčastnených na malé občerstvenie.
Zoznam ocenených žiakov je zverejnený na www.senec.sk.
VCs

Na ZŠ Mlynskej to ešte aj na konci roka žilo
Preventívo-bezpečnostná
na ZŠ na Mlynskej

akcia

V stredu 11.mája nás na chodbe na druhom
stupni vítal krásny čierny vlčiak v sprievode
policajtov, ktorí na našej škole vykonali tradičnú preventívno-bezpečnostnú prehliadku
možného výskytu drog. Posilňovanie zdravého životného štýlu, zdravia i pocitu bezpečnosti patrí k výchovným prioritám školy.

pečne správať doma a aké nebezpečenstvo
pre náš život i zdravie predstavuje alkohol
a drogy. V podobnom duchu sa viedli aktivity
i v šiestom ročníku, pribudla téma o trestnej
činnosti páchanej mládežou a na mládeži.
Siedmaci sa dozvedeli viac o drogovej závislosti i trestnoprávnej zodpovednosti. Policajti
nám predviedli ukážky svojej práce a trpezlivo
odpovedali na otázky žiakov. Psík pochodil
školu a žiadne drogy u nás nenašiel a nepotvrdila sa dokonca ani len manipulácia s nimi,
čo znamená, že táto akcia nesie svoje ovocie
už z predošlých rokov a veríme, že bude úspešná i naďalej a žiaci sa budú drog vystríhať.

Spoločensko-športový deň

Našou snahou je ochrániť prostredie školy od
fajčenia, alkoholu a drog, k čomu prispieva aj
táto akcia. Piataci besedovali o prevencii trestnej činnosti v doprave, o krádežiach i drogovej
trestnej činnosti. Dozvedeli sa tiež, ako sa bez-

Bol to deň plný energie, športového elánu, súťaživosti, radosti z pohybu a z víťazstva. Aktív
rodičov a ZŠ na Mlynskej ulici už 6.rok za sebou
zorganizovali pre deti, rodičov i zamestnancov spoločensko-športový deň. V areáli školy
sa nás v sobotu 18.júna stretlo takmer 350.
Na mieste vládol čulý športový duch, viacero
tímov sa zapojilo do futbalového miniturnaja,
úspech zožal i päťboj, pozostávajúci z hodu
na basketbalový kôš, prekážkového behu,
hodu na cieľ, streľby na bránku floorbalovou

hokejkou, i z brušákov alebo klikov, urobených
za 1 minútu. Sily sme si mohli zmerať aj v stolnom tenise, golfe či si zastrieľať z luku. Menšie
deti nadchla jazda na poníkoch a dámy zasa
líčenie Mary Kay. Odmenou za aktívne prežité
doobedie bol pre nás výborný voňavý guláš,
hot-dogy i skvele vychladená kofola. Vyvrcholením dňa bola štedrá tombola, na ktorú sa tešili hlavne deti, keďže jednou z hlavných cien
bol novučičký tablet. Touto cestou srdečne
ďakujeme všetkým organizátorom - rodičom,
pedagógom a sponzorom za vytvorenie príjemného dňa plného radosti a dobrej nálady.
Text: Mgr. Lenka Jasenovcová
Foto: Mgr. Alena Csonka Lukáčová
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ZUŠ Fándlyho finišuje
Koncom mája sa konala celoslovenská klavírna súťaž modernej – populárnej hudby pre žiakov ZUŠ Piano
v modernom rytme Bojnice 2016.
Žiaci klavírnych tried sa umiestnili
takto:
Matej Osvald - zlaté pásmo (A. Ditingerová, Dis.art.)
Jakub Pribylka - zlaté pásmo
(Bc. Bednárová)
Peter Kučár - strieborné pásmo
(Mgr.art. Takácsová)
Alexandra Oborníková - strieborné
pásmo (Mgr. Molnárová)
Romana Hoffmannová – Sofia Lukáčová – bronzové pásmo štvorručná
hra (I. Galambosová, Dis.art, Bc.
Bednárová)
V nedeľu 29.6.2016 bol v Labyrinte
absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Pomyselnú štafetu absolventov
prvého a druhého stupňa prebrali
žiaci prípravného ročníka hudobného odboru svojím úvodným vystúpením.
Vo štvrtok 2. júna 2016 sa konala vernisáž výstavy žiakov a absolventov
výtvarného odboru z tried Mgr.art.
V. Tittlovej a p. Černej, DiS. Žiačka
hudobného odboru Terezka Kučárová obohatila otvorenie výstavy hrou
na flaute.
V dňoch 3. a 4. júna 2016 sa v kinosále kultúrneho domu konali absolventské predstavenia žiakov tanečného
odboru. V celovečernom programe
vystúpili okrem absolventov žiaci
všetkých ročníkov z tried manželov

Czingelovcov, Mgr. E. Takácsovej
a N. Likeovej, Dis. art. V júni sa konala aj Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru Handlovské gitary 2016, na ktorej získali žiaci Mgr.
Muchovej Dominik Marcina a Adam
Tkáč 1. miesto. Zdroj. ZUŠ Senec
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Lezecké preteky v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec (SLVS)
V rámci realizovaného projektu „Stúpajme spolu nahor“, podporeného ČSOB
nadáciou, prebehli v sanatóriu počas mesiacov máj
a jún lezecké preteky. Preteky mohli byť uskutočnené
vďaka danému projektu,
ktorým bola výstavba lezeckej steny. Jednalo sa
o zamestnanecký grantový
program ČSOB nadácie,
ktorý v zariadení prebieha od januára 2016. Vďaka
zanietenosti dobrovoľníkov
i pomoci zamestnancov
ČSOB finančnej skupiny
bola svojpomocná stavba
Boulderingovej steny dokončená a otvorená začiatkom mája 2016. Veľká vďaka
patrí pánu vychovávateľovi
Mgr. Mariánovi Marešovi
zo Senca, ktorý vynaložil
veľa energie a svojho voľného času do vytvorenia tohto priestoru pre športovanie v SLVS. Záleží nám na tom, aby sme vytvárali podmienky a realizovali aktivity, ktoré budú prospešné
pre rozvoj a sebarealizáciu našim klientom. Bouldering je umelá stena, s využitím množstva pohybov a krokov, ktorá je určená pre lezcov všetkých výkonnostných skupín. Je využiteľná
v rámci školskej výučby i v rámci výchovy a voľno-časových
záujmových aktivít. Boulderingom chceme podporiť zdravý
a aktívny životný štýl deťom a mládeži v zariadení.
Ďakujeme za podporu ČSOB nadácii a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na výstavbe boulderingovej steny v zariadení SLVS.
Zdroj: SLVS

Úspešné ukončenie školského roka 2015/2016 v školskom klube ZŠ J. G. Tajovského
Po celý rok nám naše Mestské noviny Senčan umožnili zverejňovanie aktivít v ŠKD
ZŠ J. G. Tajovského. A ako ste si prečítali,
nebolo ich málo, veď pri 20 oddeleniach to
ani ináč nemôže byť. Ani posledné dva mesiace školského roka neboli iné. V máji nás
navštívili hasiči, poľovníci, nezabudli sme ani
na Deň matiek a na prelome mesiacov máj
a jún sme to „roztočili“ v rámci MDD so Zumba maratónom. Počasie nám prialo a tak
sa školský dvor ozýval hudbou a tancom.
Po dobrej zábave prišli v ďalšie júnové dni
súťaže vo futbale a vybíjanej a v druhej polovici sa deti predviedli v tanci, speve a v kúzlach na Talentmánii. A bolo sa na čo pozerať.
Hladné brušká si deti naplnili chutnou cigánskou a pitím malinoviek. Záver júna patril
v štyroch oddeleniach opekačke, súťažiam,
hudbe a dobrej nálade. Rozlúčkou so štvrtákmi vyvrcholil v školskom klube školský
rok 2015/2016. Mnohé z nás sa pričinili
(8 oddelení) aj o krásne masky na seneckom
karnevale, na ktorom už niekoľko rokov školský klub J. G. Tajovského predvádza výtvory
svojich pani vychovávateliek. Na záver všetkým prajeme oddych a príjemné dovolenky.
Monskov
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Chválime, Karháme
• Poďakovanie

Nový multifunkčný voz na údržbu mesta
Mesto Senec zakúpilo nové multifunkčné vozidlo Bucher
City CAT 2020 XL.
Je to viacúčelový
pracovný stroj využívaný počas celého
roka. Bude zametať,
vysávať lístie, odhŕňať sneh, posýpať
a
umývať
vysokým tlakom. Najmä
v užších priestoroch
akými sú chodníky
a užšie ulice.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval riaditeľovi Správy
cestovného ruchu, s.r.o., za umiestnenie dopravného zrkadla na križovatke pri Kose na južnej strane Slnečných
jazier. Umiestnenie zrkadla výrazne znižuje možnosť
kolízie korčuliarov a cyklistov s automobilmi. Sám som
zažil niekoľko situácií, keď napr. cyklisti „strihali“ zákrutu a len vďaka predvídavosti a extrémne pomalej jazde
nedošlo ku kolízii.Vyslovujem spokojnosť v tomto smere
a podporujem Správu cestovného ruchu v obdobných
aktivitách na vylepšenie našich jazier.
Ing. Gabriel Agárdy

• Astronómia pre odborníkov i laikov.

Už šiesty rok navštevujem astronomické prednášky
poriadané členmi združenia SOLAR Hvezdáreň Senec
na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho. Prednášané sú
základy aj najnovšie objavy z oblasti astronómie. Poslucháčmi sú, podľa diskusií, odborníci i laici. Prichádzajú
aj rodičia s deťmi, žiaci, študenti. Teraz, pri 30. výročí
kolaudácie, a 10. výročí znovuobjavenia hvezdárne je
namieste vyjadriť vďaku budovateľom hvezdárne, členom združenia SOLAR, mestu Senec aj ostatným podporovateľom za popularizáciu astronómie. Vesmír nabáda človeka aj k filozofovaniu. Porovnajme veľkosť Zeme,
Slnka, najväčších hviezd (najväčšia objavená hviezda je
2000x väčšia než Slnko), s človekom jedincom. Človek,
tento nepatrný bod ale vládne rozumom, dokáže Vesmír
poznávať. Ale na druhej strane by mal byť pokorný, mal
by šetriť svoju planétu, aj preto, že podobnú a dostupnú
oázu života zatiaľ vo Vesmíre neobjavil.
Peter Gergel st.

• Karháme vandalov,

ktorí praskli detský tunel
na preliezkach na Tureckej ulici. Jeho oprava stála
mesto 900 eur, ktoré sa mohli použiť na nové prvky
pre deti, či dospelých.

Mestská polícia učila deti používať dopravné ihrisko

26. mája sa škôlkari na MŠ Kollárova učili o dopravných predpisoch od Mestskej
polície, aby mohli využívať nové dopravné ihrisko, ktoré je v areáli. Naučili sa,
po ktorej strane vozovky sa jazdí, čo znamenajú dopravné značky a ako sa prechádza
cez prechod pre chodcov. Škôlkari teraz už jazdia podľa značiek priamo v areáli škôlky a radi sa o dopravné ihrisko podelia aj s kamarátmi z iných MŠ. Text a foto: MO

Senecký guláš chutí v Senci aj na súťaži v Šenkviciach
Súťaž vo varení guláša – 2016

Tím Mesta Senec

Porota určila nasledovné poradie medzi majstrami vo varení guláša: tretie miesto obsadilo družstvo Kalinat, striebro potešilo našich dobrovoľných hasičov a tohoročným víťazom sa
stal tím MKP. Mimoriadnu cenu získalo spoločné družstvo partnerského mesta Mosonmagyaróvár a obce Halászi. Príspevky návštevníkov podujatia aj tento rok podporia Betániu. VCs

Senecký tím v pozmenenom zložení: František Šušla, Peter Šušla,
Ladislav Kalman, Ľuboš Hlaváča a NIna Hlaváčová, výborne reprezentoval mesto Senec na tradičnej súťaži vo varení guláša „Ockov
kotlík“ v Šenkviciach. 4. júna získali zo 17 zúčastnených družstiev
2. miesto za skvelý držkový guláš. Tento tím má už viacero cien z rôznych miest. Blahoželáme im k ďalšiemu kulinárskemu úspechu. MO

Počas tohoročnej súťaže vo varení guláša sa vyzbieralo 417 eur,
čím organizátori už tradične podporia seneckú Betániu, neziskovú organizáciu poskytujúcu sociálne a pobytové služby.

Seneckí reprezentanti sa už tradične zapájajú aj do súťaží
vo varení guláša v iných mestách a obciach a zvyčajne s pekným
výsledkom.
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HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV
OBCHODNÉHO TÍMU

Súťaž o najkrajší balkón
a predzáhradku

Ak sa cítite doma v stavebníctve a radi obchodujete,
prihláste sa k nám na pozíciu obchodno-technického poradcu

Mestské noviny Senčan opäť vyhlasujú súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku.

Bližšie informácie: Miesto práce: Bratislava okolie
Druh pracovnej ponuky: plný úväzok

Ako sa zapojiť do súťaže?

Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie, kompletné
technické vybavenie možnosťou používania aj na súkromné účely
viac info. na www.plast-ex.sk zamestnanie, alebo 0905 733522
Životopis môžete poslať na e-mail abognar@plast-ex.sk

Stačí poslať aspoň jednu fotografiu balkóna/predzáhradky na sencan@senec.sk spolu s kontaktnými
údajmi do 10. augusta 2016. Výhercovia získajú nákup rastlin podľa vlastného výberu od spoločnosti
Plantago v cene 100 eur.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA/
ANWALTSKANZLEI/LAW OFFICE
si dovoľuje svojim klientom oznámiť,
že spoločnosť zmenila svoje sídlo,
ktoré sa nachádza na adrese:
Lichnerova 6, 903 01 Senec
(1.poschodie, nad cukrárňou Balkán).
Ostatné kontaktné údaje ostávajú
nezmenené:
tel.: 421 911 120 375
@ dana.marton@marton-partner.sk
www.marton-partner.sk

Žilincová tvorí pre karneval
Janka Žilincová už 20 rokov na Veľký letný
karneval vymýšľa, šije a pripravuje masky pre
svojich kolegov z Mestského kultúrneho strediska a z Mestského úradu. Inšpirujú ju profesionálne masky, ale vždy je originálna. Masky
sú prepravované do detailov, sú vkusné
a kolegovia sú s nimi veľmi spokojní, pretože
im svedčia a navyše ich nikto nespoznáva.
V minulosti pripravila masky s názvami Benátske tváre, Indky, Pionierky, Afričanky, Anjeli
a ďalšie.
Príprava takýchto masiek trvá okolo pol roka.
Komponenty v správnych farbách musí Janka
zháňať viac mesiacov.
Tento rok použila 100 metrov látky a pripravila
hromadnú masku s názvom Deň a noc.
Prečo sa venuje výrobe kostýmov? Pretože
je zručná a aj v minulosti ju zaujímali práce
pre šikovné ruky. Pred 20 rokmi sa umiestnila
v prvej desiatke medzi amatérskymi krajčírmi
na módnej prehliadke časopisu Burda. Je šikovná nielen v šití. Do knihy receptov, ktorú vydala jej sestra, prispela vlastnými receptami.
Aj týmto článkom jej ďakujeme za roky tvorivej
práce nielen na kultúrnych podujatiach mesta
Senec, ale aj na maskách, ktoré jej ako kolegovia každý rok obdivujeme.
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Senecký farský deň v znamení rodiny a spolupatričnosti

Farníci seneckej farnosti, Slováci aj Maďari, sa stretli na spoločnom podujatí s heslom „Milosrdní ako otec“.
Farské námestie sa 28. mája už od rána začalo plniť rodinami farníkov, ktorí prišli ako jedna
veľká rodina spoločne stráviť deň. Celý deň
otvoril farár Jozef Dúc s kaplánmi Tomášom
a Csabom spoločnou modlitbou. Helenka
Čajková pripravila s mládežníkmi divadielko
O márnotratnom synovi, Janka a Lenka Debnárové pripravili pre deti pieseň ukazovačku
a Pavol Blaho sa ako šikovný žonglér predstavil publiku. Pre deti boli pripravené stanovištia s úlohami, za ktoré získali farskú menu
– sefary. Keď si ich zarobili dostatok, mohli si

v obchodíku sv. Faustíny „nakúpiť“ hračky.
Úlohy boli športové i tvorivé: vyrábanie z hliny,
maľovanie na tašky, zdobenie medovníčkov,
sadenie semienok, lukostreľba, maľovanie
kriedou na chodník, podávanie prvej pomoci, hádzanie na terč a mnohé ďalšie. Zábavné
boli héliové balóniky, ktoré menili deťom hlas,
ale aj jazda na poníkoch.
Dospeláci si zatiaľ so sprievodcom Marekom
Vinczem prezreli kostol sv. Mikuláša. Okrem
súťažných stanovíšť si mohli malí i veľkí pozrieť prácu kovotepca alebo rezbára, farár

Jožko Drobný, ktorý bol kedysi seneckým
kaplánom, modeloval s deťmi lietadlá, Lukácsovci zabezpečili fotografovanie rodín.
Svätú omšu v kostole skrášlil spevácky zbor
Radosť aj spevácky zbor maďarských skautov. Po omši sa začalo agapé. Podával sa guláš, cigánska, hotdogy, ale aj artikle zo súťaže
o najlepší ovocný koláč a najlepší pagáč. Deti
ocenili cukrovú vatu a palacinky, ktoré si robili
pod holým nebom.
O 15:00 sa spoločne modlila Korunka Božieho milosrdenstva a po nej sa predstavili zbory
a kapely zo Senca – zbor Stella, Schola Hungarica, Every Day, Spevácky zbor radosť, Maďarskí skauti a For You.
Farský deň mal presne takú atmosféru, akú
si všetci želali – rodinnú, spoločnú, veselú
a inšpirujúcu.
Text: MO, Foto: Marek Vincze

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov

19. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov sa konal v dňoch
10. – 12. júna v Bratislave a okolí. Do Senca zavítali v nedeľu 12. júna. Organizuje ho
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy
a okolia. Záštitu nad 19. ročníkom Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2016 prevzali Marek Maďarič,
minister kultúry Slovenskej republiky, Pavol
Frešo, predseda Bratislavského samospráv-

neho kraja a Ivo Nesrovnal, primátor hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Do programov festivalu sa každoročne zapája
okolo 600 detí zo všetkých mestských častí
Bratislavy a Bratislavského kraja. Z Bratislavy
a okolia sa zúčastnili detské folklórne súbory
Čečinka, Čunovský kŕdeľ, Dolina, Gajdošík
z Novej Dedinky, Gerulata, Grbarčieta, Kremienok, Lúčka, Magdalénka z Modry, Margaréta z Malinova, Möggyes zo Senca,

Prvosienka, Prvosienka zo Šamorína a Vienok. Cech pozval detské folklórne súbory aj
z iných regiónov Slovenska a aj zo zahraničia.
Pozvanie zo slovenských regiónov prijali súbory: ZLATÝ LEVÍK z Nových Zámkov, KRPČIARIK z Dunajskej Stredy a RASLAVIČANIK
z Raslavíc. Zo zahraničia prišli: GRANDINELE
z Litvy, MALÁ LIPTA z Českej republiky, KUD
SOKO zo Srbska a CHUDESIYA (Čudesija)
z Bulharska.
Počnúc 18. ročníkom sa festivalu zúčastňujú aj mládežnícke a vysokoškolské folklórne
súbory. Tento rok pozvanie prijali FS Dopravár a TS KUMŠT. Detský folklórny festival
so svojou radostnou atmosférou a pestrosťou krojov pritiahol pozornosť divákov, médií
i turistov. Detské súbory vystúpili v Modre,
vo Vištuku, krojový sprievod účastníkov
prešiel Starým Mestom Bratislavy. Väčšina
programu festivalu prebiehal na Hlavnom námestí v Bratislave, ale v nedeľu 12. júna popoludní sa festival presťahoval do Senca na
Námestí 1. mája. Senecký detský folklórny
súbor Möggyes pod vedením manželov Strešňákových predviedol pekný program, ktorým
dôstojne reprezentoval Senec a bratislavský
región v medzinárodnej konkurencii.
Zdroj:www.facebook.com/events
Foto: Gabriel Agárdy
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Členovia folklórneho súboru Lúč sa po 40 rokoch
stretli
Stretnutie seneckého folklórneho súboru Lúč dopadlo nad očakávanie. Vedúci
súboru, pán Jasaň, dostal od bývalých
tanečníkov, dnes už zrelých dospelákov, spomienkovú fotoknihu. Na krásne
okamihy, veselé príhody z vystúpení,
si spoločne spomínali do neskorých
nočných hodín. Pokusne oprášili aj staré choreografie a jednohlasne sa zhodli
na tom, že oživia tradíciu tohto folklórneho súboru. Od septembra sa k nim môžu
pridať všetci tí, ktorým je folklórny tanec
a spev blízky.
MO

1

naše
. narodeniny

In salon oslavuje svoje prvé narodeniny.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
V mesiaci júl sme pre vás pripravili
15% zľavou na všetky procedúry.

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA,PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie
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KINO – KINOHITY

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
/sledujte prosím zmeny v začiatku
premietania filmových predstavení/.
Aktuálne informácie vrátane programu
filmových predstavení nájdete na
našich stránkach:
www.facebook.com/kinosenec,
www.kinosenec.sk

LUCIE:
PRÍBEH JEDNEJ KAPELY
7.6. štvrtok o 21:30 4,- Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
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SENČAN júl, august 2016
PARK ODDYCHU SENEC

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
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. Výstava bude prístupná
do konca októbra.

DANKA A JANKA

2.7. sobota o 16:00 2,50 Eur

GRIMMOVCI
ZAKLIATI BRATIA

23.7. sobota o 16:00 2,50 Eur

DOMČEK, DOMČEK,
KTO V TEBE BÝVA?

13.8. sobota o 16:00 2,50 Eur

DOBA ĽADOVÁ:
MAMUTÍ TRESK

15.7. piatok, 16.7. sobota a 17.7. nedeľa
o 21:30 4,- Eur

Výstava

Stála expozícia prírody
a starších dejín Senca
a jeho okolia

KROTITELIA DUCHOV
28.7. štvrtok a 29.7. piatok
o 21:00 4,- Eur

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.

4.8. štvrtok
česká pop-funková kapela Monkey
Business a slovenská punk-rocková
kapela Horkýže Slíže predstavia
to najlepšie zo svojej tvorby.

Monkey Business
& Horkýže slíže

- 180 minút plných hitov dvoch významných česko-slovenských kapiel.
Vstupenky: ticketportal.sk, Turistické
informačné centrum Senec, pokladňa
amfiteátra Senec.
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Naše pozvanie prijali zvučné osobnosti
slovenskej literárnej scény. Jeden je
známy ako veľký popularizátor literatúry,
moderátor a organizátor literárnych
podujatí. Druhý hosť rozpráva literárne
príbehy výtvarným jazykom a vdychuje
predstavám jasný tvar a farby. Hovoríme
o Dadovi Nagyovi a Vladovi Královi.

ĽUDOVÉ UMELECKÉ
REMESLÁ
13.8. sobota a 14.8. nedeľa

Obaja budú hosťami festivalovej literárnej
kaviarne a my sa na nich veľmi tešíme.
Ešte jeden husársky kúsok sa nám
podaril. Ak si nie ste úplne istí, čo obnáša
štúdium scénografie prípadne bábkarskej
tvorby, určite sa Vám mnohé objasní
na výstave divadelnej fakulty Vysokej
školy múzických umení,
ktorá je naplánovaná v priestoroch
MsKS Senec v Labyrinte.
Už v minulom príspevku sme čo to
naznačili o programe, ktorý pre Vás
chystáme. Spomenuli sme divadlá
i konkrétnych umelcov, a keďže raz vidieť
je lepšie ako 10 krát čítať, ponúkame
Vám aj zopár fotomomentiek.

1.

(1.) Movement Theatre Group z Poľska
– predstavenie „Kwadratura Konia“
(2.) Štúdio L+S z Bratislavy
– predstavenia „Skaza Titaniku“
(3.) Cirkus kus z Bratislavy
– pouličné divadlo a nový cirkus v meste
(4.) Divadlo Tyjátr z Nitry
– flašinet Ivana Gontka
(5.) Teatro Tatro z Nitry
– Zázračný automat

2.

ZATANCUJ, ZAHRAJ,
ZASPIEVAJ
13.8. sobota o 19:00 4,- Eur

PRIPRAVUJEME

SLNEČNÝ
FESTIVAL

9. a 10. SEPTEMBER

„Senec žije divadlom“

Tak by sme to chceli.
Popri divadle aj literatúrou, výtvarným
umením, tvorivým duchom a pohodou.

3.

5.

4.

Najlepšie však bude ak prídete priamo
na Slnečný festival a zastavíte
sa v literárnej kaviarni, pristavíte
sa pri klaunoch na „Lichnerke“,
zabavíte na predstavení v altánku na
amfiteátri, oddýchnete si v oddychovej
zóne, vytvoríte niečo na tvorivých
dielňach, dobre sa napapáte
a večer si pozriete pouličné divadlo
pred MsKS v Senci,
či činohru v kinosále.
Môžete si to celé namixovať podľa
vlastného uváženia, chutí a možností.
Už teraz sa na Vás na všetkých tešíme
a srdečne Vás pozývame, pretože
v septembri „Senec (o) žije divadlom“
aj vďaka Vám.
www.slnecnyfestival.sk

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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V treťom ročníku súťaže Do práce na bicykli získali Senčania až 2 bicykle!
Do tretieho ročníka súťaže „Do práce na bicykli“ sa zapojilo 28 tímov a 86 účastníkov,
čo je o 9 tímov a 26 účastníkov viac ako
v roku 2015. Tímy pochádzali z organizácií:
MsÚ Senec – 10 tímov, senecké školy a škôlky
10 tímov, Veolia Energia, DHL Logistics, firma IN-TECH, firma MAPOS, Mestské kultúrne
stredisko a Dom Nezábudka po jednom tíme
a 2 tímy boli z Ivanky pri Dunaji z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.
Súťažiaci v rámci mesta Senec celkovo najazdili 9.849 km a 2.752 jázd do práce a z práce
na bicykli. Senec v súťaži miest a obcí získal
19. miesto zo 60 samospráv v rámci celého Slovenska. Cyklistom sa na pódiu pred
MsKS prihovoril primátor mesta Ing. Karol
Kvál, prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová, národný cyklokoordinátor Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Peter Klučka, starosta obce Ivanka
pri Dunaji Ing. Ivan Schreiner, zástupca predajne Bike and City Senec Lukáš Cerovský,
ktorý venoval ceny do súťaže, spoločníčka
WELLNEA s.r.o. Nora Horváthová, ktorá taktiež venovala ceny do súťaže.
Kategóriu najlepší tím, ktorý najazdil najviac
kilometrov do práce a z práce na bicykli, vyhral tím XXX, ktorý celkovo najazdil 826 km.

Členovia tímu: Stanislav Miko, Jarmila Krasňanská, Mária Sebinová, Arpád Szigeti.
V kategórii najlepší jednotlivec, ktorý najazdil
najviac kilometrov, zvíťazil Stanislav Miko –
celkovo najazdil 396 km.
Najlepším tímom, ktorý najazdil najväčší počet jázd, je tím „Kulťáci Ňú“. Béla Susla, Štefan
Doktor, Karin Koczkášová a Táňa Holeková
celkovo najazdili 182 jázd.
Najlepším jednotlivcom, absolvujúcim najväčší počet jázd bol Štefan Doktor, ktorý celkovo
najazdil 62 jázd.
Spomedzi členov tímov, ktoré najazdili aspoň
2/3 ciest, žrebovaním získali piati cyklisti poukážky do Wellnea v hodnote 20 eur. Výherkyňami boli: Edita Poizlová, Magdaléna Reingráberová, Jarmila Miartušová, Jana Bertóková
a Sidonia Dolezsálová. Na záver vyžreboval
Lukáš Cerovský bicykel, ktorý venovala predajňa Bike and City. Šťastnou výherkyňou
bola Eva Vinczeová. Malé symbolické ceny
získali všetci účastníci súťaže.
A na záver perlička! V celoslovenskom žrebovaní vyhrala hlavnú cenu - bicykel - Silvia Bartošová, ktorá pracuje na Mestskom
úrade v Senci. Srdečne jej blahoželáme a
prajeme veľa šťastných kilometrov!
VCs

Mestské kultúrne stredisko pripravilo podujatia pre všetkých
Celé Slovensko číta deťom – 2016

Tretiakom a štvrtákom zo ZŠ Tajovského
čítali rozprávky dvaja spolupracovníci
prezidenta SR Andreja Kisku.

Druhý ročník týždňa čítania deťom sa konal
od 30. mája do 5. júna pod patronátom prezidenta SR Andreja Kisku. Na malé pódium
v amfiteátri si 3. júna zasadli vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál a náčelník
Vojenskej kancelárie prezidenta SR brig. gen.
Vladimír Šimko, ktorí prečítali svoje obľúbené
rozprávky tretiakom a štvrtákom zo ZŠ Tajovského.
VCs

Hrnček var - 2016

V sobotu 4. júna 2016 predviedli Senčanom svoje umenie deti aj dospelí navštevujúci záujmové krúžky a kurzy prebiehajúce v Labyrinte.

Na pódiu pred MsKS Senec sa predstavili kurzy, ktoré celoročne prebiehajú v MsKS Senec
Labyrint. Videli ste Argentínske Tango (Petra

Bertová), Americký street art & dance v podaní
S3t kidz, závan orientu i východných kultúr ste
precítili vďaka Orientálnym tancom, vystúpil
aj Ladies dance Academy a predstavili sa aj
kurzy angličtiny pre deti. O kreatívny kútik sa
postaralo už tradične OZ Šidielko.
VCs

Noc múzeí a galérií 2016 aj v Senci

Tanec, folklór, ale aj veda – Mestské múzeum v Senci pripravilo poučný aj zábavný
deň. Alebo noc?

21. máj sa niesol v duchu Noci múzeí a galérií.
Aj Mestské múzeum v Senci sa zapojilo a veľmi
zaujímavo. Už od 15:00 sa začali dielne pri Tureckom dome, ktoré zaujali starších, mladších
ale aj deti. O 19:00 vedúci múzea Mgr. Gábor
Strešňák slávnostne otvoril výstavu „Nevítaní
návštevníci, alebo dopady klimatickej zmeny“.
Výstavu svojou úvodnou prednáškou predstavil prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Na výstavu,
ktorá bude trvať až do konca októbra 2016,
všetkých srdečne pozvali. Neskôr sa večer
a noc niesli vo folklórnom duchu. Folklórny súbor Základnej umeleckej školy Senec „Igrici“
z Igramu s vedúcim Mgr. Miroslavom Brnom,
PhD. vytvorili výbornú atmosféru. Tanečný
dom komorného folklórneho súboru „Szőttes“
z Bratislavy s Arankou Balta a Zoltánom Gémesim v hudobnom doprovode Varjos zenekar bol nápomocný pri výučbe čardáša. Veda,
folklór i tanec – taká bola noc múzeí v Senci.
Text a foto: MO

Čítajme si
2.júna 2016 sa konal už 9. ročník čitateľského maratónu, ktorý vznikol s cieľom pritiahnuť
k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Táto
akcia prebieha medzi 9:00 a 15:00 a každé
dieťa prečíta 1 stranu z odporúčanej knihy.
V seneckej knižnici, ktorá sa každoročne zapája
do tohto podujatia, sa tento rok čítala kniha autorky Márie Lazarovej s názvom Adam
a čarovná šmykľavka. U nás čítalo 114 žiakov
z 2 ZŠ a na celom Slovensku sa zapojilo 237
miest a obcí a čítajúci vytvorili rekord s ich
počtom 40 954.
Jarmila Majová, senecká knižnica
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Deň matiek a otcov

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci usporiadal pre svojich členov Deň matiek a otcov
1. júna v Deň detí. Vedúca klubu, Helena Majorová vysvetlila túto zdanlivú nezrovnalosť
takto: „Maďari oslavujú Deň matiek v prvú
májovú nedeľu, Slováci v druhú májovú nedeľu a všetci oslavujeme Deň otcov 10. júna.
Aby sa neurazili ani matky, ani otcovia, preto oslavujeme akurát dnes.“ V jedálni SOŠ,
Kysucká 14. obsadili hostia aj poslednú
stoličku, tak ako vždy, keď Klub dôchodcov
organizuje stretnutie. Treba dodať, že tejto
príležitosti výrazne pridala na príťažlivosti
aj Gizka Oňová, ohlásená hviezda večera,
ktorá očarila publikum svojím spevom aj
osobnou charizmou známou z televíznych
obrazoviek z reality šou Svokra. Program
pokračoval po večeri tanečnou zábavou až
do 22:00.
VCs

SPEKTRUM

Akčný deň detí už opäť prilákal množstvo detí a rodičov
Tradičné podujatie na oslavu Medzinárodného dňa detí sa opäť konalo na južnej strane
Slnečných jazier.
Od 10:00 si mohli deti, ale i dospelí, pozrieť
techniku, výstroj a výzbroj záchranných
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Odfotili sa s kukláčmi, v policajných autách,
vo vojenskej výstroji... Okrem toho strieľali
z luku, striekali z hasičskej hadice, tancovali
s jazykovou školou, obdivovali výkony majstra jazdy na jednokolke alebo sa vyjašili
v množstve peny. Počasie dňu detí prialo,
a tak sa niektorí už aj okúpali vo vode Slnečných jazier. Aktivít a zaujímavostí bolo počas
tohto dňa mnoho, tak neváhajte a príďte aj
na budúci rok.
Text a foto: MO

Tenenet ocenil zamestnávateľov bez predsudkov

Na nultý ročník odovzdávania ocenenia „Zamestnávateľ bez predsudkov“ pozývalo Senčanov občianske združenie TENENET na Námestie 1. mája. Žiaľ 12. mája celý deň pršalo
a galaprogram s vystúpením Desmodu sa
tak presunul do kinosály MsKS. Doteraz TENENET o.z., ktoré vzniklo v roku 2011 nebolo
príliš v centre pozornosti, hoci od začiatku
vyvíjalo pozoruhodné aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti. Zakladatelia si názov Tenenet vypožičali od egyptskej bohyne mlieka,
medu a piva, ich mottom je „Pomôžeme rozvinúť dobro v človeku“. Občianske združenie
realizuje sociálny projekt vzdelávania neziskových organizácií v oblasti zakladania chránených dielní a ich viaczdrojového financovania. V rámci dvojročného projektu TENENET
pomáhal 100 mladým ľuďom so zdravotným
postihnutím vytvoriť alebo upraviť pracovné
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miesta u 30 zamestnávateľov v Bratislavskom
kraji. Spomedzi týchto zamestnávateľov bolo
vybraných 10 ocenených, ktorým sa najviac
darilo podporiť a integrovať zamestnancov
so zdravotným znevýhodnením. Podujatie
s vtipom moderoval Pišta Vandal, láskavo podpichujúc PhDr. Elenu Kopcovú, PhD. a Noru
Horváthovú, hlavné protagonistky TENENET
o.z., ktoré porozprávali prítomným jedinečný
príbeh úspešného pôsobenia občianskeho
združenia. Na javisko pozvali aj zástupcov
organizácií podporujúcich činnosť Tenentu,
viceprimátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského, pani Roswitha Gottbehut zastupujúcu belgického partnera projektu EZA a Ing.
Janu Ohrablovú z Národnej agentúry Erazmus+ pre mládež. Potom nastúpila kapela
Desmod a zahrala aj pieseň Anjel na želanie
organizátorov. Druhá polovica galaprogramu
už patrila desiatim najúspešnejším zamestnávateľom a ich zamestnancom so zdravotným
znevýhodnením. Ocenení zamestnávatelia
pôsobia v rôznych oblastiach podnikania,
od hotelových služieb cez monitorovanie médií až po salón krásy: Hornová PLUS, spol.
s r.o., Carlton Property, s.r.o., Súkromná
ZUŠ Renaty Madarászovej, Renviro s.r.o.,
WELLNEA s.r.o., OZ Zelený štvorlístok, Betánia Senec n.o., Freshtaurant - Cafe Luxor,
SOFYS chránené pracovisko, Deaf Kebab.
Gratulujeme tohoročným oceneným! VCs

Sloboda pripomenutá behom
6. ročník behu oslobodenia
mesta Senec
Aj tento rok 8. júna 2016 sme v spolupráci
s mestom Senec a ZŠ Tajovského zorganizovali ,,Beh oslobodenia“ na počesť výročia
oslobodenia Senca. Beh otvoril predseda
ZO SZPB Senec Zdeno Marton. Podujatia sa
zúčastnili žiaci zo ZŠ Tajovského Senec, ZŠ
Mlynská, ZŠ Szenciho, GAB, Spojená škola
s VJM. Počet žiakov bol 68. Súťažili v troch
kategóriach, víťazi dostali diplomy a medaily. Predseda ZO SZPB poďakoval žiakom
za účasť, vedeniu školy ZŠ Tajovského
za ústretovosť a spoluprácu s našou organizáciou pri organizovaní behu oslobodenia
a skvelú prípravu žiakov.
MUDr. Oľga Čerbaničová
Členka ZO SZPB Senec
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A szeredi Holokauszt Múzeumban
jártunk
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola kilencedikesei a történelem
tananyaggal kapcsolatos tanulmányi kirándulásra utaztak Szeredbe, megtekinteni a koncentrációs és munkatábor területén létrejött
Holokauszt Múzeumot. A vonatállomásról gyalogosan mentünk
a kaszárnyákhoz, hiszen az egykori munkatábor területén levő barakkokat a kommunizmusban katonai kaszárnyaként használták.
Három barakkot újított fel a múzeum, melyben képeket találhatunk a fasiszta Szlovák Állam pogromjairól, az elhurcolt zsidókról,
mintegy 4000 nevet a majdnem 16000 áldozat közül, akiket innen
deportáltak Auschwitzba. A tábor területén lakatosműhely, asztalosműhely, varroda működött. Megnéztük a sorakozók és futtatások helyszínéül szolgáló teret, egy elhagyatott kaszárnyát, majd
előadást hallottunk a holokauszt gyerekáldozatairól, illetve egy
túlélő személyes vallomását. A múzeumlátogatás összefoglalásaként iskolánk vendégül látta a szenci Antifasiszta Harcosok Klubja szervezésében a besztercebányai múzeum igazgatóját, PhDr.
Stanislav Mičev, PhD urat, aki összefoglalta előadásában a holokauszt témáját tanulóinknak.
Mgr. Matus Mónika

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
Deviataci ZŠ A. M. Szencziho sa vybrali na poznávací výlet do Serede, aby si prezreli expozíciu Múzea holokaustu nachádzajúceho sa
na území bývalého koncentračného a pracovného tábora. Z vlakového nádražia sme prešli pešo do múzea, ktorého budovy po druhej svetovej vojne, v komunistickej ére slúžili ako vojenské kasárne. Múzeum
sa nachádza v troch zrekonštruovaných barakoch. Expozícia obsahuje fotodokumentáciu o pogromoch fašistického Slovenského štátu
a o odvlečených Židoch, nachádzajú sa tam mená 4000 ľudí z takmer

Életmeséket gyűjtünk
A TANDEM közhasznú társaság sokszínű
tevékenységének egyik kiemelkedő célkitűzése a közösségek összekovácsolása,
értékek megőrzése és közvetítése, valamint
a tudatos emberré nevelés. Az Életmesék
projekt, melyben 70 év feletti idősekkel készítenek életút interjút, megerősíti a generációk közötti kapcsolatot, valamint az idős
emberek visszaemlékezései által egy-egy
régió történelmébe és mindennapjaiba nyújt
betekintést. A projekt egyik célja az élmény
alapú történelem oktatás népszerűsítése,
az oral history, azaz az elbeszélt történelem beépítése az oktatásba, melyben az
elbeszélő által megélt valóság kiegészíti
a tankönyvekből ismert eseményeket, ezáltal
segíti azok megértését. A gyűjtésbe bekapcsolódnak fiatalok, iskolások, akik a környe-

Zbierame životné príbehy
Verejnoprospešná spoločnosť TANDEM vyvíja mnohostrannú činnosť. Medzi jej najdôležitejšími cieľmi je spájať členov spoločnosti,
zachovávať hodnoty, šíriť ich a vychovávať
ľudí k uvedomelosti. Projekt Životné príbehy,
v ktorom robia ankety s ľuďmi nad 70 rokov
zosilňuje vzťahy medzi generáciami a prostredníctvom spomienok seniorov sa nám naskytne pohľad do histórie, do každodenného
života ľudí v jednotlivých regiónoch. Cieľom
projektu je spopularizovanie zážitkového

16000, ktorých z tohto tábora deportovali do Auschwitzu. Na území
tábora fungovala stolárska, zámočnícka a krajčírska dielňa. Prešli sme
sa priestranstvom, ktoré slúžilo pre nástupy väzňov, videli sme aj opustený barak a potom sme si vypočuli spomienky účastníka, ktorý prežil
holokaust a prednášku o detských obetí holokaustu. Po návšteve múzea sme v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Senci pozvali do našej školy PhDr. Stanislava Mičeva, PhD, riaditeľa banskobystrického múzea SNP, ktorý
vo svojej prednáške pútavo zhrnul tému holokaustu pre našich žiakov.
Mgr. Mónika Matus

zetükben élő idősekkel készítenek interjúkat. A Szenczi Molnár Albert Alapiskolából
mintegy húsz, hetedikes-kilencedikes tanuló
jelentkezett interjúkészítésre, akik eligazításon vettek részt a helyes interjúkészítés
alapjaiból. A budapesti szociológus hölgyek
bemutatták, hogyan kell helyesen interjút készíteni, nyitott kérdéseket feltenni, beszéltetni az interjúalanyt, illetve arról is beszéltek,
milyen kérdéseket látnának szívesen. A szociológusok meglepődtek a diákok rátermettségén, hiszen többségük már a helytörténeti
konferenciák alkalmával betekintést nyert az
oral history műhelytitkaiba. A munkákat írott
vagy hanganyag formájában a tanév végéig
kell eljuttatniuk az Életmesék szerkesztőségének, ősszel pedig a könyvet Szencen is
bemutatják majd, ahova szeretettel várják az
interjúalanyokat és az interjúkészítőket is.
Mgr. Matus Mónika
vyučovania dejepisu, zapracovanie tzv. oral
history, čiže vyrozprávanej histórie do osnov,
kde vyrozprávaný osobný zážitok dokresľuje
látku z učebnice, čím uľahčuje jej pochopenie. Do zberu príbehov sa zapojili študenti,
ktorí sa pýtali seniorov z ich blízkeho okolia.
Zo ZŠ A. M. Szencziho sa prihlásilo do projektu dvadsať siedmakov až deviatakov,
ktorí absolvovali usmernenie zo základov
správneho vedenia rozhovorov. Sociologičky
z Budapešti vysvetlili, ako sa správne pýtať,
aké otvorené otázky položiť , ako nechať
rozhovoriť sa respondentov a aké otázky

by preferovala redakcia projektu. Sociologičky boli prekvapené šikovnosťou našich
žiakov, ktorí už mali skúsenosti s oral history v rámci našich výročných konferencií o regionálnej histórii. Rozhovory treba
v písomnej podobe alebo ako zvukovú nahrávku odovzdať do konca školského roka
redakcii Životné príbehy. Spracované rozhovory budú v knižnej podobe predstavené
na jeseň aj v Senci. Na vernisáž srdečne
pozývame anketárov aj ich respondentov.
Mgr. Mónika Matus
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Juniális az alapiskolában

Örök nagy kincsünk

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén
is megszervezte a szülői munkaközösség
a juniálist az alapiskola udvarán. A rendezvény nem titkolt célja, hogy találkozzanak
és beszélgessenek a szülők, nagyszülők,
gyerekek, pedagógusok. Nagy boldogság,
hogy jönnek a fiatalok, akik kisgyermekeiknek, a leendő tanulóknak mutatják meg az
iskolát. Volt ugrálóvár, pingpong verseny,
arc- és testfestészet, finom gulyás és még
finomabb cigánypecsenye, és persze az elmaradhatatlan fagyi is. Az Aranykapu-koncertet Töreky Zsuzsival a legkisebbek hallgatták-táncolták végig, a felnőtteknek a zenét Ravasz Péter szolgáltatta. Jó alkalom
volt arra, hogy a szülők és pedagógusok
elbeszélgessenek, a gyerekek meg önfeledten szórakozzanak. Nagy köszönet illeti
az önzetlen szülőket, akik késő estig dolgoztak, hogy mindenki jól érezze magát.
www.szenc.sk

Tanulj meg szeretni, nagyon,
ez éltet, ez jövőd mindig!
ez erőt ad, segít, tisztít,
s olvaszt az emberi fagyon!

Juniáles na ZŠ s VJM
Vzhľadom k minuloročnému úspechu rodičovské združenie aj toho roku usporiadalo
juniáles na dvore ZŠ A. M. Szencziho. Netajeným cieľom podujatia bolo dať príležitosť
rodičom, prarodičom, deťom aj pedagógom, aby sa stretli a porozprávali sa. Bol
radostný pohľad na mladých rodičov, ktorí
ukazovali svojim malým deťom ich budúcu

Élni nélküle nem lehet!
mert kinél nincs, nem él! hidd el!
míg élsz: tanuld bölcsen, hittel!
ő örök nagy kincsünk, vezet!
Léted földi útján kell ő!
szívedbe oltva hűn! végig,
hisz ki szeret: EMBER! érzik,
ha bírod őt, nagy kincs, erő!

Foto: Agárdy Gábor
školu. Návštevníkov čakal skákací hrad,
pingpongový turnaj, maľovanie na tvár
a na telo, výborný guláš a ešte lepšia cigánska pečienka, ale nechýbala ani zmrzlina.
Koncert Aranykapu so Zsuzsi Töreky roztancoval deti, dospelým hral Péter Ravasz.
Deti sa výborne bavili a aj dospelí si prišli
na svoje. Rodičia nezištne pracovali takmer
do noci, aby sa všetci cítili dobre. Patrí im
za to veľká vďaka!
www.szenc.sk

Logisztika szak a szenci középiskolában!
A szenci logisztikai park néhány nagyraktárával együttműködve a 2017/2018-as
tanévben új tanulmányi szak indul a szenci
magyar középiskolában. Ezt az egyre népszerűbb szakot csak Szencen lehet majd
magyarul tanulni. A gyakorlati képzést
a szenci nagyraktárak vállalták. Az iskolában a diákok négyéves nappali képzésen

sajátítják el a szakma alapjait: a logisztikai rendszerek működését, a készletezés
és áruelosztás irányítását. Érettségi után
a végzősök logisztikai szakemberekként
logisztikai központokban, kis- és nagyvállalatoknál helyezkedhetnek el, reméljük,
sikeresen.
Mgr. Szabó Eszter

Študijný odbor logistiky na Spojenej škole s VJM!
V spolupráci s niektorými veľkoskladmi
seneckého logistického parku otvárame
v školskom roku 2017/2018 nový študijný
odbor v seneckej strednej škole s VJM. Tento čoraz populárnejší odbor bude možné
študovať v maďarskom jazyku len v Senci.
Odbornú prax študentov zabezpečia spolupracujúce veľkosklady. Počas štvorročné-

ho denného štúdia si študenti osvoja fungovanie logistických systémov, manažment
zásob a riadenie distribúcie tovarov. Naši
absolventi po maturite sa - dúfajme úspešne - uplatnia ako logistickí odborníci v logistických centrách, ale aj v iných väčších,
či menších podnikoch.
Mgr. Eszter Szabó

Óvodapedagógia és nevelői szak felnőtteknek
Még 2016. július 31-ig lehet jelentkezni
a Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola érettségi utáni szakképzésére óvodapedagógia és nevelői szakra.
A tehetségvizsgák első köre már 2016.
június 15-én lezajlott. A második fordu-
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lóra augusztus utolsó hetében kerül sor.
A jelentkezéssel és a felvételivel kapcsolatos információk megtalálhatóak az iskola
honlapján: www.szenczigsz.sk.
Mgr. Szabó Eszter

Van kezdet és a vég, vagyunk,
éveink közt munkánk, tettünk!
mert szívünk, ha szeret: leszünk!
és tanulj szeretni agyunk!
A szeretet él, van, emel
a csúcsokra lentről: bátran!
megvált és nem hagy a sárban!
mert érzed, hogy kell ő, kedvel.
A szeretet napfény, nagy kegy,
értelem, küldetés: végcél!
ha nem hat át, bár vagy, élnél,
így minden hasztalan, elmegy!
Tanulj meg szeretni, csak ezt!
mert általa leszel: boldog,
mindent elérsz és a dolgok
visznek, s könnyű lesz a kereszt!
Hogy legyünk és éljünk: szeress!
egymást, a sok embert: HŰEN!
ki így él, nem él a bűnben!
oh, SZERETET, taníts, vezess!
Mgr. Katona Roland

Učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo
pre dospelých
Ešte do 31. júla 2016 je možné sa prihlásiť na pomaturitné štúdium Spojenej školy
s vyučovacím jazykom maďarským na odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Prvé kolo talentových skúšok sa uskutočnilo už 15. júna 2016. Druhé kolo prebehne
v posledný augustový týždeň. Informácie
ohľadom prihlášky a prijímacieho konania
sú k dispozícii na webstránke školy: www.
szenczigsz.sk.
Mgr. Eszter Szabó
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KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Dorothy Danišová, Michal Laky,
Viktória Kováčová, Noe Podolský,
Alica Staňová, Simona Zaťková, Dominik Dupaľ,
Andrej Antalič, Samuel Koleno, Alex Mészáros,
Olivér László Mészáros, Radovan Bučan,
Lujza Pridená, Martin Mikulovský,
Diana Pochylá, Lukáš Mika, Michael Viktor,
Ela Lekeňová, Adela Staňová,
Samuel Matúš, Izabela Mia Krajčovičová,
Alexander Cosime Lombardi,
Filip Nouza

Zosobášili sa
Miroslav Mojík – Adriana Turnerová
Pavol Hideghéty – Marta Köplingerová
Ján Pataki – Lucia Floriánová
Ján Szabó – Zuzana Magyarová
Vincent Tanko – Beata Perdeková
Mirslav Marcinčin – Marcela Struhárová
Viktor Takáč – Veronika Mrázová
Erik Feješ – Milina Lahová
Peter Oravec – Gabriela Veselá
Ján Stergerits – Mária Slobodová
Radovan Berta – Alica Vargová
Gabriel Szabó – Eva Vrbiarová
Róbert Ollé – Helena Pišná
Jozef Janošovič – Zuzana Horváthová
Boris Botto – Karolína Hacajová
Ján Kolesár – Nikola Revická
Marcel Novák – Zuzana Šagárová
Stanislav Štrbavý - Lucia Pavelková
Alberto Laffi – Katarína Doktorová
Tomáš Olgyay – Lucia Vrtalová
Radoslav Žofčin – Dana Adamčíková
Andrej Mikluš – Ivana Stranská
Ján Reichel – Bianka Oštromová
František Farkas – Olena Mykolajivna Koval
Vladimír Varga – Anna Pechová

Blahoželáme jubilantom
Slovenský zväz telesne postihnutých
Alžbeta Tóthová (60), Štefan Vidra (60),
Štefan Farkaš (70), Mária Príbusová (60),
Timea Szandorová (40)

Jednota dôchodcov
Alžbeta Tóthová (60), Gabriela Bakusová
(65), Alžbeta Barkolová (75), Irma Farkašová
(80), Jasmina Hakobianová (65), Emília Nevolná
(65), Karol Šomodi (65), Juliana Galovicsová
(70), Ing. Vladimír Gabriška (70), Mgr. Jarmila
Kotuľáková (70)

Klub dôchodcov

Alžbeta Tóthová (60), Gabriela Bakusová (65),
Erzsébet Mészáros (70), Alžbeta Barkolová (75),
Mikuláš Pajor (75), Alžbeta Kválová (80), Mária
Fehérová (85), Martin Bakos (65), Juliana Galovičová (70), Ing. Ivan Fiala (75), Tibor Nagy (75),
Amália Poláková (75), Mária Krajcsovicsová (80)
Édesapánk, Takács Sándor Újfalun most ünnepli 83. születésnapját. Ez alkalomból fia László és
családja áldott további éveket kíván igaz szeretettel: „Éltessen az Isten, mikor legjobb a kedve, maradj még meg köztünk, ne legyél feledve.

Az elszállt évekre még sok év rakodjon, a mi édesapánk még köztünk maradjon!”
Náš otec Sándor Takács oslávil 83. narodeniny
v Novej dedinke. Pri tejto príležitosti mu praje s láskou
ďalšie požehnané roky syn László spolu s rodinou.

Opustili nás
Ing. Juraj Kubiš (1983), Anna Mikulášková
(1928), Jolana Csaszná (1933),
Viera Kovalančíková (1953), Helena Jankovičová (1922), Mária Sobotová (1934),
Viera Vavrová (1966), Mária Doková (1942),
Jozef Orihel (1942), Mgr. Jozef Zrnek (1947),
Terézia Kollárová (1942), Miroslav Ivaniš (1950)
Dňa 5. júla 2016 uplynie už 6 rokov, čo nás náhle opustila naša
mama, stará mama a prastará mama Anna
Bednárová.
S láskou a so smútkom v srdci
na ňu spomína dcéra Soňa
a syn Roman s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli, len
minútu s Tebou, to mi stačí, či len
okamih krátky a ospalý. Tak hlavu do vankúša skrývam a prosím,
nech sa mi o tebe aspoň sníva.
Od života pre seba si nič nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu dal. Večný pokoj nech dá Boh Ti za odmenu.
Úsmev si mal na perách, dobrotu v srdci, lásku
v duši. So smútkom v duši si 27. júla pripomenieme
šieste výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný otec, manžel, dedo, brat a švagor Vojetech Doroňai. S láskou na neho spomínajú manželka, deti,
vnúčatá, ostatní príbuzní a známi. Venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Halálának
1.
évfordulóján
2015.5.15. hálás szívvel emlékeznek
Katona Istvánra: neje Erzsébet, fia
és családja, testvérei és családjuk,
menye, rokonai és barátai, valamint
minden ismerőse. A szívünkben
élsz, nem felejtünk el!
Pri príležitosti 1. výročia úmrtia Istvána Katonu s vďačnosťou naň spomínajú: manželka Erzsébet, syn s rodinou, súrodenci s rodinami,
nevesta, príbuzní, priatelia a známy. Žiješ v našich
srdciach, nezabudneme na Teba!
Dňa 3. júla 2016 uplynie 25 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec,
dedko, pradedko Ján Kaušitz. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
Dňa 26. 5. uplynul rok, čo navždy dotĺklo choré
srdce a tíško nás opustil vo veku 61 rokov Ľudovít Kováč. So zármutkom v srdci
spomína sestra, krstné deti Janka,
Marko, Lucia, Lucio a Romanko,
Natalie.
Odišiel si tichučko, niet ťa medzi nami, v našich srdciach
ale žiješ stále spomienkami.
Dňa 26. mája 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, krstný otec, brat, švagor, Ľudovít
Kováč. Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú

spomienku. Láskou a úctou spomína manželka
a smútiaca rodina.
2016. május 26-án elmúlt egy éve, hogy betegségében csendben, búcsú nélkül örökre itt hagyott
bennünket drága férjem, keresztapa, testvér, sógor
Kovács Lajos. Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szeretettel és fájdalommal
őrzi emlékét felesége és a gyászoló család.
30. augusta 2016 uplynie rok odvtedy, kedy nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat,
bratranec, priateľ a spolupracovník
Ing. Demian Macák, CSc.. Všetci,
ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S vďakou a úctou, smútiaca rodina.
Odišiel si náhle bez rozlúčky,
nám zostal v srdciach len smútok
a žiaľ. Dňa 20.7.2016 si pripomenieme smutné 1. výročie, čo nás
navždy opustil Štefan Matuš, drahý manžel, otec, dedko a švagor.
S láskou spomína rodina.
Dňa 22.4.2016 si pripomíname prvé
výročie úmrtia našej milovanej mamičky, babičky a prababičky Gizely
Petrášovej. So žiaľom, ale s láskou
v srdci spomínajú dcéry Gita a Klára
s rodinami.
Dňa 13. 6. 2016 si pripomíname 3. rok, čo nás navždy opustil skvelý a vždy usmiaty Rák
Pavel, manžel, otec a dedko.
V našich srdciach a spomienkach
navždy zostane. Dňa 2. 6. 2016 si
pripomíname 1. rok, čo nás tiež
navždy
opustil
skvelý, úprimný a úžasný človek
Janko Szárka. V našich srdciach
vždy budú naše spomienky na vás.
Odpočívajte v pokoji. S láskou
a krásnou spomienkou na Pavla
Ráka a Janka Szárku od manželky
a družky Ivety, deti Palka, Alžbetky,
Jožka a vnúčat Rákových a pripájajú sa aj svokra
Šťastná, švagor Jozef, ako aj celá rodina. Nikdy
na vás nezabudneme.
Dňa 30. júna si pripomíname
8. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky Lili Vargovej. Láskou
spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án nyolc éve, hogy
csendben búcsú nélkül örökre
itt hagyott bennünket a drága jó
édesanya Varga Mártonné szül.
Koday Lili. Szeretettel és fájdalommal őrzi emlékét
a gyászoló család.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc
všetkých
a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti
nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy
žiť. Dňa 30. júla 2016 uplynú dva
smutné roky, kedy nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Anna Zlejšia.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry
Anka, Olinka, Darinka a syn Milan s rodinami.
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Peter Sedala sa pustil putovať v čase po Senci - už po druhýkrát
Druhá kniha s bohatým obrazovým materiálom z dielne Petra Sedalu už uzrela svetlo sveta. Pamätníci pri nej
dokážu presedieť hodiny a vracať sa tak do obdobia svojho detstva a mladosti. Mladšie ročníky sa dozvedajú
veci, o ktorých ani netušili a zisťujú, že Senec bol a je zaujímavým mestom, ktoré má pútavú históriu.
• Ako prišlo k tomu, že si sa rozhodol zostaviť ďalšiu knihu o Senci?
Zakrátko po uvedení prvej knihy
sa moja fotogaléria Senca začala
rozrastať, ale rozhodujúci okamih
bol, keď mi e-mailom prišli nové
historické fotografie zo zahraničia.
Bola to veľká radosť a bolo mi jasné, že sa s týmto pokladom musím
podeliť so Senčanmi. Tým som si
na seba uplietol bič a nasledovali
stovky hodín krásnej práce, ktoré
ma k tomuto projektu “priklincovali”.
• Veril si, že nájdeš ďalší zaujímavý materiál po prvej knihe, kde
bolo veľa zaujímavých historických fotografií? A aká bola realita?
Priznám sa, že keby mi niekto povedal, že budem pracovať na druhom vydaní, neveril by som mu.
Materiály sa sporadicky vynárali
pri hľadaní v archívoch aj po výzve
od občanov, od priateľov či zberateľov…
Dá sa povedať, že kniha vznikala
“pod šťastnou hviezdou”.
Uvažovali sme pripraviť ju k Vianociam 2015, ale pre horúčavy v lete
sme prácu prerušili. Ukázalo sa,
že to bolo prezieravé rozhodnutie,
lebo práve začiatkom roka 2016 sa
vynorili tie najzaujímavejšie veci
použité v knihe, o ktoré by bol jej
obsah ochudobnený.
Ktoré nečakané témy, fotografie
či iné materiály sa počas tvorby
knihy vyskytli?
Takmer všetky fotografie… Kapitoly ako Odniesli si Senec v srdci
alebo Sladké chute monarchie sa
vyprofilovali až pri finalizácii knihy.
Čaro objavu nových záberov,
o ktorých som ani netušil, že existujú, som si užíval.
Čo je pre teba na knihe najvzácnejšie?
Bezpochyby niekoľko desiatok
vzácnych fotografií umiestnených
v kapitolách, ale hlavne to, že kniha bola zostavená v plánovanom
čase a bez problémov, ktoré by
sa mohli vyskytnúť kedykoľvek
v procese jej tvorby. Zvedavosť
Senčanov bola už veľká a posun
termínu pre uvedenie knihy na trh
by bol pre našich čitateľov sklamaním. A ešte dôvera, s akou sa
majitelia použitých materiálov
na nás obrátili, aby tiež prispeli
k jej obohateniu.
Vzácne je aj to, že Senčania chcú
byť Senčanmi v pravom slova
zmysle, zaujíma ich história mesta
a vedia sa z nej tešiť kedykoľvek
a kdekoľvek.

Synagóga, prepriahací hostinec
či bývalá Drutechna nielen ovplyvnili život v Senci, ale stali sa mestotvorné…
Aj ako poslanec mestského zastupiteľstva zviditeľňujem kde sa
len dá potrebu kontinuity vývoja
architektúry v súlade s históriou
nášho mesta. Je predsa nemysliteľné, aby po krátkom čase zmizlo
z mapy Senca už takmer všetko,
čo malo pre naše mesto historickú
hodnotu.
Prinášame úryvok z knihy: Rozlúčkový list Ferencza Tengerdyho, ešte oficiálne nevylúčeného
za vzburu – kvôli dennému prídelu vína z roku 1767 adresovaný rektorovi univerzity v Senci:

Kto všetko spolupracoval na knihe
a akým spôsobom?
Na takýchto typoch kníh vždy spolupracuje viac ľudí, bez nich to totiž nejde. História je vnímaná ako
komplexný pohľad do minulosti
z nejakej pozície. Tí, ktorí nám poskytli fotografie a svoje príbehy,
pomohli naplniť jej obsah. Moja
pravá ruka v textovej spolupráci
bola Silvia Nádaská a vynikajúci
grafik z Prahy. Oni boli pre mňa
zárukou, že to naozaj vyjde. Poďakovanie patrí neľahkej práci
prekladateľov a samozrejme aj desiatkam nadšencov, ktorí poskytli
predmety významnej zberateľskej
hodnoty a Mestskému múzeu
v Senci.
Slávnostné predstavenie knihy sa
konalo 27. mája v Maratóne, splnilo tvoje očakávania? Ako si sa cítil
a ako tento večer hodnotili hostia?
Cítil som sa unesene a úžasne
zároveň, že Senčania prišli a pod-

porili všetkých prítomných tvorcov
knihy. Ten piatok bol pre nás výnimočný, veď dva roky práce si zaslúžia aspoň malé zadosťučinenie.
Dobré počasie, ľudia, saxofón a
priestor reštaurácie Maratón vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru.
Hovorilo sa o výnimočnom večere,
ktorý zostane dlho v srdciach návštevníkov.
Kde sa dá kniha kúpiť a ako?
Kniha je už v predaji, je aj vytvorená schránka špeciálne pre túto
udalosť www.sedala-kniha.sk, kde
sa dá objednať za 64,90 +poštovné a do troch dní by mala prísť
poštou. Neskôr bude k dispozícii
aj na iných predajných miestach.
Čo pre teba znamená Senec?
Obidve knihy sú mojím vyjadrením
vzťahu voči mestu Senec a jeho
histórii. Máme tu vzácne dedičstvo, ktoré nám zanechali múdri,
cnostní, šikovní ľudia a je našou
povinnosťou ho aspoň zaznamenať. Budovy ako Veľký a Malý Štift,

Prajem príjemné dobré ráno
Ctihodný Otče.
Nadovšetko ctený a nad
moje zásluhy siahajúci Cithodný
Páter, pán Otec Rektor!
Počas ťažkého prelievania sĺz,
spravodlivou dušou píšem tieto
bôľne písmená a skúšam ja nehodný ich usporiadať, hoci ten hore
mňa potupným strašným rozsudkom so znakom Zúfalstva na osud
poslal, aby som z tejto fundácie,
založenej v Meste Szenc jej Korunovaným Veličenstvom našou
Kráľovnou MÁRIOU TERÉZIOU,
odišiel. A je mojou povinnosťou
nebyť nevďačný, veď z milosti jej
Veličenstva som dostával doteraz
stravu, nápoje, ošatenie a podobné Benefíciá milostivo vyživovaný.
Budem prosiť svojho Boha o jej
dlhé a šťastné Panovanie na tejto zemi v každodennej modlitbe,
až do konca života ju budem spomínať, a bozkávam jej Sväté Ruky-Nohy mojimi nedôstojnými perami kvôli jej milosti. Ďalej sa lúčim
od vás Ctihodný Otče, od Pátera Vice-Rektora a od mojich ostatných
zaslúžilých Profesorov. Bozkávam
vám ruky, veď ste sa nespočetnekrát kvôli mne unúvali v každom
mojom stave, a nech im Pán Boh
žehná spolu s Vami Ctihodný Otče,
a všetkých prosím o odpustenie.
Po tom všetkom so smutným
pokorným Srdcom želám stále
zdravie, zároveň ruky bozkávam,
a odporúčam sa do vašej okúsenej
milosti, a kým žijem, zostávam
Vašej Ctihodnosti
narýchlo dňa 20. júla 1767
so smutným srdcom pokorný
služobník
Ferencz Tengerdy mp.
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Majstrovstvá Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami - 2016 na juhu 18.-19.júna
Organizátorom pretekov boli Zväz potápačov Slovenska a Sport
Club Senec. Preteky riadila Martina Szabóová zo Sport Club Senec. V sobotu bola voda už zohriata na príjemných 23 °C. Pretekári v piatich vekových kategóriách: E 2005 – 2006, D 2004 – 2003,
C 2002 – 2001, B 2000 – 1999, A 1998 – starší, súperili v disciplínach: E – 300m, D – 1000m, C – 2 000m, B – 4000m, A – 4 000m.
Podujatie moderoval Ferdinand Kovács veľmi akčne. Vystupovali
aj dievčatá z jeho tanečnej školy F Dance. Atraktívne sprievodné
programy bežali až do neskorého večera. Vystúpil Martin Harich aj
tanečníci ZUŠ R. Madarászovej, prebiehal turnaj v plážovom futbale, penová party, disko a na záver dokonca aj ohňostroj.
Preteku sa zúčastnilo 58 plavcov, z ktorých najmladšie boli 11 ročné deti. Do prvej trojky sa prebojovali za Sport Club Senec: Sarah
Waschinová - 2. miesto , Barbora Čintalanová - 3. miesto (ženy E,
300 m), Matej Sninčák - 2. miesto (muži D, 1 000 m), Michaela
Szaboová - 2. miesto (ženy C, 1 500 m).
VCs

5. Kolo MINIBasket ligy Senec – FINÁLE AKO MÁ BYŤ

18.6.2016 ukončili v Senci súboje najmenší „prípravkoví“ basketbalisti
z Karlovky, Petržalky, Dúbravky a Senca. Napínavé súboje v zápasoch
a súťažiach, odovzdávanie medailí a cien slovenskými basketbalovými reprezentantami Daliborom Hlivákom a Michalom Kožárom sa dialo
pred skvelou rodičovskou diváckou kulisou. Hráčom Senca sa napriek
víťazstvu v 5. kole a vysokému nasadeniu nepodarilo poraziť hráčov Petržalky a skončili na 2. mieste. Gabika Rebrošová: „Som rada, že FINÁLE MINIBasket ligy sa konalo v Senci. Do MINIBasket ligy 2015/2016 sa
za náš tím zapojilo až 21 hráčov z dvoch seneckých základných škôl –
ZŠ Tajovská a ZŠ Mlynská. Moje basketbalové deti, sa zlepšovali a viem
ako veľmi chceli vyhrať. Tréneri vybrali najlepších hráčov. Najlepších
v prístupe, v dochádzke, v zlepšení. Za náš tím toto ocenenie dostal: Juraj Jánošík. V nedeľu 19.6.2016 sme ukončili sezónu netradične - splavili
sme Malý Dunaj, opekali a krájali víťaznú tortu. Informácie môžete nájsť
aj na stránke: www.gabbo-gabko.sk.

FMS má nového majstra, stal sa ním nováčik ligy Gold team, keď v dramatickom
finále porazili Banco Casino Devils
Štvrtý jún bol v znamení rozuzlenia viacerých otáznikov Futbalovej miniligy Senca.
Za krásneho počasia sme o druhej poobede
odštartovali finálový deň zápasom medzi Banco Casino Devils a Joga Bonito. V úvode duelu diváci videli taktický súboj, ani jedno mužstvo nechcelo zbytočne otvoriť hru a riskovať.
Polčas skončil remízou 3:3. Po zmene strán
však zápas patril jednoznačne “Devilsákom”.
Vytvorili si 3 gólový náskok, ktorý si dokázali
ustrážiť a v záverečnom vabanku Jogy Bonito ešte pridali pár gólov a po výsledku 11:5 sa
stali prvými finalistami.
V druhom semifinále sa stretol 4 násobný víťaz ligy FC Legendy s nováčikom Gold team.
Obhajcovia začali lepšie, pričom už vyhrávali
4:1. Gold team sa však nevzdal a ich snaha sa
vyplatila. Vyrovnať dokázali v závere zápasu,
dokonca pridali aj víťazný gól. Duel mal nefutbalovú dohru, preto rozhodca ukončil zápas
pár sekúnd pred koncom. FC Legendy sa zápasu o tretie miesto nezúčastnili, preto Joga
Bonito premenila svoj prvý rok v lige na bronzové medaily.
Finále sa začalo o 18:00, v čase, keď začalo husto pršať. Obe mužstvá sa však zhodli,
že sa hrať dá a diváci ich potleskom vyprevadili na ihrisko. Zápas bol vynikajúci. Oba teamy
nechali na ihrisku všetko, no víťaz môže byť
iba jeden a stal sa nim húževnato hrajúci novic
ligy - Gold team.
“Piaty ročník našej ligy bol zatiaľ jednoznačne
najvyrovnanejší. Nebola núdza o prekvapenia,
ale ani o veľmi vypäté zápasy, v ktorých rozhodovali len malé detaily. Už teraz sa tešíme
na novú sezónu, ktorá verím, že bude ešte lepšia. Predtým nás ešte čakajú Majstrovstvá Slo-

venska v malom futbale, ktoré sú na programe
24.-26.júna, na ktorých sa nielen organizačne podieľa FMS, no zúčastnia sa na nich aj
tri mužstvá z ligy, konkrétne Gold team, Joga
Bonito a Peel See”, zhrnul predseda FMS Radoslav Dosedel.
“Miniligu čaká v novej sezóne aj pár zmien,
o ktorých budeme informovať priebežne
na našej stránke a facebooku. Ako každý rok
pribudnú nové mužstvá, alebo sa vrátia tie, ktoré tento rok nehrali, nechajme sa prekvapiť”,
dodal na záver podpredseda ligy Róbert Jonáš.
Štatistiky sezóny 2015/16
Ročník 2015/16 si zahralo 227 hráčov. Odohrali sme 26 kôl - 182 zápasov - 121 hodín futbalu. Padlo 2984 gólov, priemer na zápas 16.
Individuálne štatistiky
• Najlepší strelci základnej časti:
1.Lukáš Čambál (Joga Bonito) - 117 G

2.Samuel Fuzik (FC Legendy) - 111 G
3.Marko Cingel (Banco Casino Devil) - 66 G
• Najlepší asistenti základne časti:
1.Samuel Fuzik (FC Legendy) - 70 A
2.Peter Maršovský (FC Legendy) - 41 A
3.Jozek Janošovič (šaňove deti) - 40 A
• Najproduktívnejší hráči základnej časti:
1.Samuel Fuzik (FC Legendy) - 181 Bodov
2.Lukáš Čambál (Joga Bonito) - 150 Bodov
3.Michal Mráz (TJ Šenkove deti) - 95 bodov
• Najlepší brankár ligy:
1.Štefan Kunyi (Devils)
• Najfaulujúcejší hráč základnej časti:
1.Matej Roško (1 iks 2 ) - 23 faulov
• Cena fair play:
Boršanské Levy - 40 faulov - najmenej z ligy
• Medailové pozície ligy po play off
1.Gold team, 2.Banco Casino Devils, 3.Joga
Bonito
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Čistenie Slnečných jazier

Maťo Homola zvíťazil na pretekoch v Oscherslebene!

Piccard Senec s podporou mesta Senec,
SCR Senec, Slovenského rybárskeho zväzu
Senec a Západoslovenskej záchrannej služby opäť zorganizoval čistenie vôd Slnečných
jazier, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 18. júna
2016. Do akcie sa zapojilo 39 potápačov, ktorí
vyzbierali 139 kg smeti. Najúspešnejší potápač odľahčil jazero o 21 kg nečistôt.
VCs

Senčan Maťo Homola to dokázal! Po prvýkrát
v kariére sa postavil na najvyšší stupienok pre víťazov v TCR International Series po výhre v prvých
pretekoch. V druhých pretekoch obsadil 5. miesto
a v celkovom poradí sa posunul na 3. miesto.
Do prvých pretekov štartoval Maťo Homola z druhého miesta. Pred pretekmi pršalo, trať bola miestami
mokrá, miestami suchá. To spravilo z predštartovej
prípravy lotériu a nikto nevedel, aké pneumatiky
obuť. Nakoniec sa Maťov tím rozhodol pre suché.
Maťo si hneď po štarte udržal druhé miesto a bol
v tesnom závese za tímovým kolegom Borkovićom,
ktorý však spravil počas žltých vlajok chybu a vyletel
z trate, vďaka čomu sa Maťo dostal na prvú priečku.
Počas pretekov prišlo neskutočné množstvo kontaktov a veľa favoritov ani preteky nedokončilo. Maťo
sa suverénne držal na prvom mieste, dokázal dokonca zajazdiť najrýchlejší čas pretekov a nakoniec
po prvýkrát v seriáli TCR International Series zvíťazil!
Zdroj: Tlačová správa Maťo Homola

Dotazník pre športové kluby
Mesto Senec vytvára na programové obdobie 2016 - 2020 rozvojový dokument - Koncepcia rozvoja športu. Tento dokument analyzuje súčasný stav mesta v oblasti poskytovaných služieb z hľadiska športu a udáva
ďalší smer rozvoja mesta.
Súčasťou tvorby tohto dokumentu je
prieskum potrieb všetkých zainteresovaných skupín v území, ktorých sa koncepcia
rozvoja športu dotýka. Našou snahou je
zabezpečiť, aby sa potreby všetkých osôb
a subjektov premietli do rozvoja športu
v meste Senec. Dotazník, ktorý sa vypĺňa
priamo na internete a jeho vyplnenie vám
potrvá 5-10 minút, bude slúžiť len ako podkladový materiál k tvorbe kvalitného dokumentu a prosíme všetky kluby, ktoré pôsobia v Senci, aby ho čo najskôr (najneskôr
do 31.7.2016 vyplnili).
Vopred ďakujeme za Váš čas a vážime si
Vašu pomoc.
Dotazník je na: http://goo.gl/forms/3VOXzW8JQF7lYbmD3, ale aj na stránke mesta
Senec a na Facebooku.
Mesto Senec a komisia športu

Gabbo Cup 2016 prvýkrát na Slávii

V Senci sa 4. júna 2016 konal už 8. ročník mládežníckeho basketbalového turnaja GABBO
CUP. Turnaj sa konal premiérovo na nových
povrchoch vonkajšieho ihriska areálu Slávia
a bol prioritne organizovaný pre deti seneckého klubu, ku ktorým sa pridali aj družstvá
z Bratislavy a Pezinka. V troch kategóriách si
to rozdalo 12 družstiev. Turnaj bol spojený aj
s ukončením basketbalovej sezóny 2015/16
v ŠSK GAB Senec. Súťažiace deti podporili aj
rodičia a priaznivci klubu. Krásnym vyvrcho-

lením turnaja bol hromadný záverečný zápas
detí s rodičmi a trénermi. Na záver sa všetky
prázdne brušká zaplnili gulášom šéfkuchára
doktora Vidora. Turnaj svojou účasťou podporil aj viceprimátor mesta Senec Ing. Dušan
Badinský a riaditeľ GAB RNDr. Jozef Radzo.
Vítazi: kategória kadeti: Spišské párky, kategória žiaci: Pí na tretiu, kategória funmix:
Allstars Senec. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Stretneme sa na Gabbo Cup 2017.
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Peter Szabo, riaditeľ MsKS Senec,
piaty na majstrovstvách sveta

Volejbalový Senec
11. júna sa v Budapešti konali
Majstrovstvá sveta v naturálnej
kulturistike pod hlavičkou INBA.
Spomedzi 310 účastníkov v rôznych kategóriách z celého sveta
(USA, SAE, Nemecko, Taliansko,
Albánsko, Uganda, Maďarsko...)
sa Senčanovi, riaditeľovi MsKS
Senec Petrovi Szabovi, podarilo
získať 5. miesto v kategórii Masters II. od 50 do 60 rokov.
Aj Peter Szabo je dôkazom toho,
že nikdy nie je neskoro začať
a dokonca aj dosahovať skvelé výsledky aj na svetových súťažiach.
Začal pred 5 rokmi a motiváciou
a dôslednou prípravou sa mu
podarilo dostať medzi najlepších
na Slovensku.
Kulturistika je jeden z mála športov, pri ktorom sa dá cielene meniť
postava. Naturálna kulturistika je

iná v tom, že je limitovaná váhou k
danej výške a počas celého roka
sú súťažiaci kontrolovaní, že neberú nepovolené látky.
Slovenská naturálna kulturistika
má vo svete veľmi dobré meno.
Na týchto majstrovstvách sveta
bolo Slovensko najúspešnejšie
zo všetkých krajín. Naši reprezentanti získali 15 zlatých, 9 strieborných a 6 bronzových medailí,
čím docielili, že sme boli vyhlásení najúspešnejšou krajinou sveta.
Odkiaľ sa tento úspech vzal? Zásluhu na tom má dobrá členská
základňa ako aj vedenie naturálnej kulturistiky na Slovensku
na čele s prezidentom Slovenskej
asociácie naturálnej kulturistiky
Viliamom Rigom, ktorý nastolil vysoké kritériá pre trénerov aj športovcov.
MO

Uplynulá sezóna 2015/2016 bola
úspešná pre náš senecký klub.
Popri už tradičných dievčenských
a jednom ženskom družstve sa
zviditeľnili už aj chlapci. V kategórii MIDI volejbal štvorkový naši
chlapci vo finále majstrovstiev
SR v Bojniciach obsadili celkovo 8. miesto. Je vynikajúce byť
na Slovensku v konkurencii kvalitných tímov po cca 2 ročnej práci
trénerky Jany Leginusovej na tak
príjemnom výslní. Gratulujeme
chlapcom aj Janke.
Nasledujúcu sezónu ich čaká
účinkovanie v dvoch kategóriách MIDI štvorkový volejbal a klasický
šestkový medzi staršími žiakmi.

Najlepší z našich chlapcov boli aj
na výbere do reprezentácie, ktorý
sa tento rok uskutočnil v Liptovskom Hrádku.
Pre všetkých Senčanov máme výbornú správu. Slovenský plážový
volejbal bude mať opäť vyvrcholenie u nás v Senci. 20.-21.augusta
sa na Slnečných jazerách Juh zíde
kompletná smotánka plážového
volejbalu na Slovensku. Bude doplnená prekvapeniami zo strany
sponzorov a organizátorov. Môžte
nás sledovať na facebookovom
profile www.facebook.com/volejbalsenec/, na bilboardoch v okolí
Senca alebo v médiách.
Vladimír Trnka – predseda VK

Náš volejbalový klub sa z roka na rok rozrastá, preto hľadáme posily
na pozície trénerov, asistentov trénerov. Dvere sú otvorené pre každého, privítame hráčov/čky vo všetkých vekových kategóriách.
O ďalších aktivitách klubu, ako aj o termínoch náborov do prípravky
vás budeme informovať na fb profile Volejbal Senec, alebo na tč:
0903/774 069

Taekwondo
Dňa 4. júna sa v Bratislave konali majstrovstvá
SR Taekwon-Do I.T.F. Tohto šampionátu sa
zúčastnil aj senecký klub vrátane 19 členov
vo veku od 6 do 33 rokov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky. Navyše prvýkrát v histórii
seneckého klubu máme v jednom klube najlepšiu žiačku a najlepšieho seniora. Taktiež
prvýkrát získal senecký klub pohár najlepšieho klubu súťaže majstrovstiev SR.
Výsledky:
Daniela Glavaničová – 3. miesto sparing - kat.
seniorka 2kup, 3 m. formy, 3 m. team formy
Nina Horčinová - 3. m. sparing - kat. juniorka
7kup, 3 m. team formy
Soňa Horčinová – 1. m. sparing - kat. žiačky
7kup, 1 m. formy, 3 m. team formy (vyhlásená
za najlepšiu žiačku súťaže).
Renata Šišoláková - 2. m. sparing - kat. senior
7kup, 3 m. team formy
Elena Bendová – 3. m. team formy, 2. m. sparing - kat. žiačky 8 kup.
Jaroslav Šalát ––––– 1. m. sparing - kat. senior
2kup, 1m. formy, 1m. team formy (vyhlásený
za najlepšieho seniora súťaže)
Kristián Piroška - 2. m. sparing - kat. senior 1
Dan, 1m. team formy

Jakub Pavelka - 2. m. sparing - kat. senior
4kup
Robert Vito - 1. m. sparing - kat. senior 4kup
Michal Kalina – 2. m. sparing - kat. žiakov 8kup
Peter Hollý – 2. m. sparing - kat. žiakov 8kup
Daniel Vereshchagina – 3. m. - kat. žiakov
8kup
Tomáš Kovačik – 2. m. sparing - kat. žiakov
7kup, 2 m. v formy

Adam Medveď - 2. m. sparing - kat. žiakov
5kup, 2 m. formy
Erik Zelman – 3. m. sparing - kat. 1 Dan a vyššie, 1 m. team formy
Richard Škabla – 2. m. sparing - kat. 1 Dan
a vyššie, 1 m. team formy
Tibor Labuda - 1. m. sparing - kat. 1 Dan a vyššie, 1 m. team formy
Text a foto: Labuda Tibor

