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Čo nás v Senci čaká v roku 2017
Poslanci MsZ schválili rozpočet na rok 2017,
vieme teda už povedať, kam bude smerovať
naše mesto v najbližších mesiacoch. Ako vidí
nový rok primátor mesta Senec? Spýtali sme
sa ho na to.
• Medzi prioritami mesta je jednotkou školstvo. Kam sa v tejto oblasti mesto bude uberať
v roku 2017?
V tomto roku chceme nadstavovať tri materské
školy. Na MŠ Fándlyho a na Kollárovej nám finančne pomohla vláda, väčšinu však platíme
z nášho rozpočtu, a na MŠ Kysuckej by sme
radi využili eurofondy. Ak sa nám všetko podarí zrealizovať, vznikne 195 nových miest.
Aj školy máme plné, preto v spolupráci s bratislavskou župou pracujeme na tom, aby sme
v priestoroch SOŠ vytvorili novú základnú školu.
• Čo sa zmení v doprave?
Národná diaľničná spoločnosť pracuje na diaľničnom privádzači Blatné, ktorý by mal znížiť
dopravnú záťaž mesta asi o 40%. My zatiaľ
pokračujeme vo vysporiadavaní pozemkov
pod plánovaným rozšírením kruhového ob-

jazdu na Diaľničnej, ktorý môže následne BSK
začať realizovať. Bude to však určite až keď
bude hotový privádzač Blatné, aby sme nemali
rozkopané naraz dva veľké vstupy do mesta.
Tiež budeme zvedaví na výsledný prínos privádzača a chceme pokračovať v tvorbe generelu dopravy. Uvažujeme o zjednosmernení
ďalších ulíc, aby sme získali parkovacie miesta
a zvýšili bezpečnosť chodcov i vozidiel.
• Bude sa rozširovať čistička odpadových vôd?
Pripravujeme všetky podklady na to, aby sme
sa mohli uchádzať o eurofondy na tento účel.
Zatiaľ nevieme, či bude takáto výzva. Budeme
však na ňu pripravení.
• Stredisko sociálnych služieb sa postupne zveľaďuje. Bude sa tu investovať aj v novom roku?
Áno, opäť pokročíme v rekonštrukcii. Chceli
sme SOS nielen rekonštruovať, ale aj nadstaviť ešte v roku 2014 za pomoci eurofondov, ale
napriek tomu, že sme jedným z miest, ktorým
sa v čerpaní fondov darí, práve táto investícia
nám nevyšla z dôvodu komplikovaného verejného obstarávania.

Do nového roka 2017 prajem spolu s poslancami
Mestského zastupiteľstva
a zamestnancami Mestského úradu všetk ým
Senčanom veľa lásk y,
zdravia, šťastia a osobných úspechov. Aby sme aj
v tomto roku zažili v Senci množstvo zaujímavých kultúrnych a športových podujatí,
aby mali naši seniori v Senci krásnu jeseň života,
aby boli naše deti a mládež nielen umiestnené v školách a škôlkach, ale aby im tam bolo
dobre a robili radosť rodičom i učiteľom a aby
sa nám, dospelým, podarilo zrealizovať všetk y
naše dobré zámery.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
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Poslanci schválili rozpočet mesta aj poplatok za rozvoj
Decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci malo vianočnú atmosféru. Aspoň v
úvode. ZUŠ Senec pripravila krásny program žiakov a učiteľov. Potom však už začali vážne témy.
V úvode viedol rokovanie zástupca primátora Dušan Badinský, pretože primátor sa v tom čase stretol s ministrom školstva Petrom Plavčanom.
Na zasadnutí MsZ poslankyňa Mária Hudáková
požiadala o analýzu odvozu odpadu. Prednostka
MsÚ Jarmila Répássyová informovala, že mesto
so spoločnosťou AVE už rokovalo a o výsledkoch
bude informovať na najbližšom zasadnutí.
Poslankyňa Jana Turanská skritizovala úpravy
Strediska sociálnych služieb, na čo jej prednostka
oponovala, že je to stará budova a mesto môže
robiť len také úpravy, aké stav budovy a financie
mesta umožňujú.
Poslanci schválili aj VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
v cene 20 eur na meter štvorcový. Poslanec Rudolf Bittner navrhoval začať nižším poplatkom
v roku 2017 a podľa výsledkov zvýšiť poplatok
v roku 2018. OZ Moje mesto chcelo čo najvyšší
poplatok, aby mesto získalo čo najviac financií na
občiansku vybavenosť. Vyšší poplatok obhajovala
aj poslankyňa Gabriella Németh, ktorá uviedla, že
to nie je poplatok pre Senčanov, ktorí tu už bývajú. Poslanec Peter Príbelský namietal, že vysoký
poplatok budú tým pádom platiť aj tí, ktorí si budú
chcieť postaviť rodinný dom. Poslanec Zdenek
Černay upozornil, že mesto má príjmy z hál v logistickom parku a vysokým poplatkom odplašíme investorov a v konečnom dôsledku bude mať
mesto menej peňazí. Výsledná suma bola kompromisom.

Pri VZN o odpadoch sa poslanci zastavili pri informácii, že napriek povinnému triedeniu odpadov sa
zatiaľ poplatok pre občanov nezníži.
Poslanci schválili aj VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia, dodatok
k VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií
z rozpočtu mesta Senec, dodatok k VZN o bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzených úsekoch mesta a VZN o používaní pyrotechnických výrobkov.
Nosnou témou bol však rozpočet mesta na roky
2017-2019. Poslankyňa Hudáková namietala, že
neboli zaradené návrhy OZ Moje mesto - napríklad odkúpenie časti Štiftu a aby sa realizovala
nová škôlka a nie nadstavby, aby mesto odkúpilo
pozemok na Mlynskom kline na výstavbu škôlky.
Poslanec Černay nesúhlasil s Mlynským klinom
ako miestom pre novú škôlku, pretože je tam málo
obyvateľov. Primátor uviedol, že v Mlynskom kline
má mesto prisľúbený pozemok zadarmo, preto
netreba kupovať ďalší. Ďalší pozemok bude mať
mesto aj od developera v bývalej Tehelni. Zástupca primátora Badinský spomenul, že OZ Moje
mesto pridáva požiadavky do výdavkovej časti
rozpočtu, ale nie do príjmovej. Poslankyňa Németh sa pridala so slovami, že aj klub SMK-Most
by chcel realizovať mnoho ďalších vecí, ale máme
rozpočet a treba si stanoviť priority. Poslankyňa
Turanská sa bránila tým, že chceli získať príjmy
ušetrením na podľa nich predraženej výstavbe.
Celé zasadnutie zastupiteľstva si môžete pozrieť
na www.zastupitelstvo.sk.
MO

Miestne dane a poplatky
Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda
účinnosť prvým dňom roka 2017. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje (ďalej: Priznanie k dani) je povinný podať
ten, u koho v priebehu roka 2016 nastala zmena
skutočností, t. j. nadobudnutie nehnuteľností, predaj
nehnuteľností, vlastník, resp. držiteľ psa, prevádzkovateľ predajných automatov a nevýherných hracích
prístrojov, resp. ten, u ktorého nastali zmeny skutočností, oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu
obdobiu. Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom priznaní o úľavu na daň z nehnuteľností a o oslobodenie na daň za psa, ak sa jedná o
nového daňovníka do 31. januára 2017. V prípade,
keď daňovník mal vydaný preukaz s časovým obmedzením
do konca roka 2016, je potrebné zánik nahlásiť.
V prípade, ak daňovník – držiteľ preukazu ŤZP a
ŤZP/S nadobudol preukaz v priebehu roka 2016, o
zníženie dane musí požiadať do 31.1.2017 v priznaní k príslušným daniam. O oslobodenie od platenia
dane za psa môže požiadať aj osamelý dôchodca
na predpísanom tlačive u správcu dane do 31. januára 2017. Každý občan, ktorý má povinnosť platiť
miestne dane za nehnuteľnosti, psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty,
nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za

Primátor sa stretol
s ministrom školstva

Počas konania Mestského zastupiteľstva sa stretol primátor mesta Senec
Ing. Karol Kvál s ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu SR Petrom
Plavčanom.
V budove SOŠ Senec, ktorá patrí
pod správu BSK, zriadi mesto Senec
ďalšiu základnú školu, aby mohlo prijať nielen senecké deti, ale tak ako je
zvykom, aj deti z menších okolitých
obcí. Minister prisľúbil mestu finančnú pomoc, ktorá bude potrebná
na úpravu priestorov pre potreby základnej školy a tiež pomoc pri procese zaradenia školy do siete škôl tak,
aby ju v septembri 2017 už mohlo
mesto otvoriť.
O tomto rokovaní informoval primátor
aj poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci.

Na základe konaní o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, bol zostavený a schválený
register obnovenej evidencie pozemkov
– ROEP.
Vlastnícke práva k pozemkom je možné
overiť na Okresnom úrade Senec – katastrálny odbor, alebo na katastrálnom
portáli – www.katasterportal.sk.

komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
dostane rozhodnutie o vyrubení týchto daní a poplatku. V rozhodnutí bude uvedená výška, splatnosť
daní a poplatku, ako i variabilný symbol a číslo účtu,
na ktorý je daňovník povinný dane a poplatok zaplatiť. Pri platbe treba dbať o dodržanie podmienok
platenia. Treba si dať pozor, aby bola úhrada realizovaná na správne číslo účtu so správnym variabilným symbolom. Daň
D ÔjeVmožné
O D Ozaplatiť
V Á S aj
P vRpokladni
ÁVA
mestského úradu. Pokiaľ sa občan dlhodobo (viac Senec je finančne zdravý
ako 90 dní) nezdržiava na území mesta, môže po- Mesto Senec má podľa INEKO - Inštitútu
návrhu Všeobecne
nariadenia
mesta č. 2/2016
žiadať o kzníženie
poplatkuzáväzného
za komunálne
odpady,
pre ekonomické a sociálne reformy - výmiestnych
daniachdo
a miestnom
poplatku
za komunálne
a drobné
ako odo
dňa zmeny
30 dní dodá
doklady
uvedenéodpady
borné finančné zdravie. Za obdobie 2012stavebné odpady
vo VZN (Celé znenie je uverejnené na www.senec.sk). 2015 získal skvelých 5,1 bodov zo 6.
Žiadosť a príslušné doklady sa podávajú každo- V piatich zložkách finančného zdravia,
Zákon pokiaľ
č. 582/2004
Z.znao zníženie
miestnych poplatku
daniach a trvá.
miestnom
za KOsa hodnotenie skladá, získalo
ročne,
dôvod
Pri- poplatku
z ktorých
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje
znanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani mesto Senec nasledovné výsledky:
v jednotlivých paragrafoch zákona, že správca dane si podrobnejšie upraví
za
predajné
automaty
a k dani
za nevýherné
hracie
sadzby
a jednotlivé
podmienky
evidencie
a následného
výberu• základná
týchto daní bilancia - 3,0 boda
prístroje,
odpady azáväznom
drobné stavebné
a poplatkuzazakomunálne
KO vo všeobecne
nariadení podľa
miestnych
• dlhová
služba - 5,7 boda
podmienok
obci. V podmienkach
mesta
Senec sú hoditieto práva a povinnosti
odpady
sa vvybavujú
do 31.1.2017
v úradných
•
celkový
dlh - 5,2 boda
upravené predloženým návrhom VZN.
nách MsÚ – vchod č. 5.
• záväzky aspoň 60 dní po splatnosti - 6,0
úradezmeny
v Senci
V predloženom návrhu VZN saMestský
nerobili žiadne
oproti VZN
platnému
bodov,
teda 100%.
v r.2016, s výnimkou úpravy sadzieb dane za nevýherné hracie
prístroje likvidita - 5,8 boda
• okamžitá
v siedmej
čl.12daní
ods. v
1 písm.
b) a c).
Zmeny
v časti
platení
rokua),
2017:
Ako sa na stránke inštitútu píše, „finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej
Predmet dane
r.2016
r.2017
rozdiel
a) Elektronické
250,00 € 350,00 € +100,00 €
miery je hospodárenie udržateľné a či prípočítačové hry
slušnému mestu hospodárenie spôsobub) Mechanické prístroje, 250,00 € 350,00 € +100,00 €
je alebo nespôsobuje problémy.“
elektronické prístroje,
Podrobnosti si môžete pozrieť priamo
automaty,...
c) Automatické hojdacie 67,00 €
67,00 €
+0,00 €
na stránke INEKO. http://www.hospodarezariadenia pre deti
nieobci.sk/profily/?ID=2154
Vzhľadom na uvedené Vám predkladáme návrh VZN na schválenie.

V Senci, 15.11.2016

Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky mesta
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Štúrova ulica s novou úpravou
Dlho očakávaná rekonštrukcia Štúrovej ulice
bola podmienená postupom prác na plynových
rozvodoch, ktoré posunuli termín realizácie
až do týchto neskorých jesenných až zimných
dní. Nie je to ideálny stav na budovanie chodníka, ale nechceli sme obyvateľov nechať šliapať
po blate pred vlastnými domami, pričom sme
zohľadnili aj ich pôvodné požiadavky, vytvorili časový priestor na odizolovanie základov
ich rodinných domov, nakoľko na tejto ulici
z dôvodu zlého spádu pôvodného chodníka
dochádzalo k vlhnutiu rodinných domov. Nový
chodník bude vytvorený s dostatočným priečnym sklonom v komfortnej šírke. Okrem celkových negatívnych dopadov počas stavebných
prác sa mestu podarilo s SPP a.s. dojednať
spoluúčasť na tejto rekonštrukcii a to tým,
že odstránili liate asfalty po celej dĺžke a šírke rekonštruovaného chodníka na vlastné
náklady. Ďalším úspechom bolo dojednanie
s príslušným telekomunikačným operátorom,
že položí priečne plastové chráničky pre plánovanú optickú sieť, ktorej definitívna pokládka
sa bude realizovať v predpokladanom termíne
v prvom polroku 2017. Koordináciou týchto
pracovných postupov sme sa snažili predísť
následnému porušeniu povrchov chodníka.
Treba si však uvedomiť, že vjazdy do rodinných domov bude možné rekonštruovať až
po spomínanej pokládke telekomunikačných
rozvodov, ktoré budú realizované v zelenom
páse pri štátnej ceste, čím dôjde k ich preko-

obyvatelia na základe našej písomnej výzvy
v rekordne krátkom čase zrealizovali. Veríme,
že po splnení všetkých sľubov príslušných
správcov inžinierskych sietí, bude celá ulica
čo najskôr uvedená do pôvodného stavu k
spokojnosti všetkých dotknutých strán ako aj
návštevníkov nášho mesta.
Karol Czére,
vedúci odboru výstavby
a životného prostredia

paniu resp. podvŕtaniu, čo nás nútilo rekonštrukciu ulice rozdeliť na dve etapy. Týmto by
sme chceli tiež poďakovať všetkým dotknutým
obyvateľom Štúrovej ulice za doterajšiu trpezlivosť pri riešení týchto investičných zámerov,
ktoré na seba časovo nadväzovali a bolo
možné ich riešiť len spomínaným spôsobom.
Ďakujeme aj za operatívny prístup pri rekonštrukciách a opráv rodinných domov, ktoré

Vývoz vianočných stromčekov
Tak ako každý rok, mesto zabezpečuje vývoz vianočných stromčekov. Stačí stromček od 9.1.2017 vyložiť ku kontajneru.

Otváracie hodiny na Zbernom dvore počas sviatkov:
Zberný dvor mesta Senec bude zatvorený v dňoch 24.12. –
26.12.2016, 31.12. – 2.1.2017 a 6.1.2017. Zber vianočných stromčekov
bude od 9.1.2017 priebežne.

Ako sme na jeseň upratovali v číslach
Počas jesenného upratovania vyzbierali Senčania odpady obsahujúce nebezpečné látky v celkovej hmotnosti 1,66 t. Mesto za odvoz
a likvidáciu týchto odpadov zaplatilo 945 eur. Biologického odpadu
sa vyzbieralo 30 ton, mesto za tento odpad platí len manipulačné
poplatky, nie likvidáciu. A objemného odpadu sa vyzbieralo 10 ton,
likvidácia stála mesto 710,64 eura. Tým, že mesto zmenilo režim
upratovania, ušetrilo. Kontroluje sa, či odpad vozia skutočne len
Senčania a zvýšil sa dôraz na triedenie.

Kontajnery na bioodpad na cintorínoch
Na našich cintorínoch od januára pribudnú kontajnery na biologický
odpad. Občania tam môžu ukladať suché kvety, lístie, pokosenú trácu, konáre z čečiny a podobne.

Mesto je pripravené na zimu
Multifunkčný stroj, ktorý mesto tento rok kúpilo na Odbor verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta, sa v predošlých mesiacoch používal ako zametačka. Dnes je už namontovaný sypač a radlica na odhŕňanie snehu na chodníkoch. Pripravená je aj multikára s radlicou
a posýpačom a dve radlice na traktory. V prípade potreby bude mestu pomáhať so zimnou údržbou komunikácií aj SCR Senec, s.r.o.,
ktorá disponuje multikárou na posyp a odhŕňanie.
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Zateplili budovu Strediska sociálnych služieb

Budova Strediska sociálnych
služieb mesta Senec na Hviezdoslavovej ulici sa po komplexnej
vnútornej rekonštrukcii dočkala
aj zateplenia vonkajšej strany
obvodových stien s finálnou povrchovou úpravou tmavožltej farby. „Zateplenie bolo financované
z rozpočtu mesta Senec vo výške cca 45.000,- eur. S dodávateľom stavby sme spokojní, pretože
s nákladmi sa zmestil do vysúťaženej sumy a dodržal stanovený
termín vyhotovenia diela. Práce
prebiehali za plnej prevádzky
strediska. Vzhľadom na technologické limity nebolo možné pracovať za každého počasia, ale
pokiaľ to bolo možné, pracovalo
sa do večerných hodín, prípadne aj v sobotu a nedeľu. Práce
boli ukončené koncom novembra
a dielo sme oficiálne prevzali
v prvý decembrový týždeň. Cel-

ková rekonštrukcia samotnej budovy nášho strediska bola zateplením ukončená. Poslednou etapou obnovy strediska bude úprava okolia budovy. Na budúci rok
sme rozpočtovali finančné prostriedky na tento účel. Opravíme
zadný plot, budú vytvorené trávnaté plochy aj kvetinové záhony s
chodníkmi okolo budovy. Priestor
pred strediskom bude slúžiť ako
oddychová zóna, kým vzadu má
byť kuchynská záhradka, kde si
budú môcť niečo vypestovať aj
naši mobilní klienti. Vzadu je aj
terasa, ktorá bude taktiež zrenovovaná a prestrešená výsuvnou
markízou. Úprava okolia sa začne
na jar a začiatkom leta by mala
byť ukončená, čím bude dovŕšená komplexná rekonštrukcia
nášho strediska,“ uviedla vedúca
Odboru sociálnych služieb mesta
Senec PhDr. Jana Matulová. VCs

Senec je opäť na mape
Malokarpatskej vínnej cesty
Senec je opäť na mape Malokarpatskej vínnej cesty
vďaka spolupráci OZ Jungpereg 1632 a mesta Senec.
Zrekonštruovaná vínna pivnica na Farskom námestí
sa už nachádzala medzi
160 malokarpatskými vínnymi pivnicami, do ktorých
mohli návštevníci nazrieť
25. a 26. novembra v rámci Dňa otvorených pivníc
- najznámejšieho vinárskeho podujatia na Slovensku. Zavítali k nám aj priatelia z Moravy a z partnerského mesta Kőszeg. Návštevníci si mohli pochutiť
na kolekcii vín združenia
Jungpereg 1632. Kolekcia
pozostávala z odrôd, ktoré
sa tradične pestovali v Senci a okolí. Svoje vína predstavilo aj vinárstvo Navara.
VCs

Vianočné koncerty ZUŠ Senec s pomocou BSK
V decembri využila ZUŠ Senec
dotáciu 1400 eur od Bratislavského samosprávneho kraja na tri
koncerty, na ktorých zazneli diela
málo známych slovenských skladateľov ako P. Petrus Peťko a Jozef Halmo. Stupavské a senecké
premiéry dvoch vianočných omší
vyššie zmienených skladateľov,
blok vianočných kolied a blok
kolied spievaných acapella odzneli 16.12. v Kostole sv. Mikuláša

Župan ocenil osobnosti regiónu
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja už po štrnásty raz ocenil osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili
sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Osemnásti
laureáti a ich zástupcovia si na slávnostnom
galavečere prevzali Ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu BSK a Mimoriadnu cenu
predsedu BSK.
Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja získali aj dve dámy pôsobiace v Senci:
• Ildikó Madarászová - zakladateľke a bývalej riaditeľke Nezábudky - združenia na pomoc
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
a mladistvými, bolo udelené ocenenie za obdivuhodnú a obetavú prácu v sociálnej oblasti.
• Ing. Brigita Glončáková - dlhoročná tajomníčka Miestneho odboru Matice slovenskej
v Senci bola ocenená za svoje organizačné
schopnosti, stará sa už veľa rokov o chod matičného speváckeho zboru.
Zdroj: BSK, Nezábudka a MOMS

v Senci a 17.12. v Stupave v Kostole sv. Štefana a v Mestskom
kultúrnom a informačnom centre.
Na koncertoch ZUŠ Senec prezentovala prácu a výsledky svojich žiakov a pedagógov.
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Milí Senčania,
niekedy sa cez Advent a Vianoce
cítim ako v tom vtipe, v ktorom sa
stretne katolík, mohamedán a žid.
Bavia sa o viere a o sile modlitby. Katolík hovorí: idem raz takto
na návštevu do vedľajšej dediny. Prechádzam lesom, potom
cez pole a cez lúky a naraz sa
prihnali mraky a šialená búrka, absolútna prietrž mračien. A nebolo
kam sa schovať. Tak som prosil
Boha o ochranu. A zrazu - žiaden
dážď a nado mnou krásna modrá
obloha. Mohamedán hovorí: to je
nič. Ty si mohol byť mokrý, ale ja
mŕtvy. A hovorí. Ja som išiel takto
na ťave cez púšť a zrazu sa prihnala strašná piesočná búrka a nebolo
sa kam schovať. Padol som na zem
a prosil Alaha o ochranu. Naraz –
všade okolo búrka a nado mnou
modrá obloha a ja som prežil. Páni
to je nič. Hovorí žid. Ja idem takto
v sobotu po hlavnej ulici a naraz
vidím na zemi plnú peňaženku.
Chcem ju zdvihnúť, ale naraz si
uvedomím, že je sobota - šabat a ja
sa nesmiem dotýkať peňazí. Predsa tam ale tú peňaženku nemôžem
len tak nechať ležať. Pozdvihnem
teda oči k nebu a modlím sa k Hospodinovi. A naraz všade okolo mňa
sobota a nado mnou utorok... Tiež
sa, a možno aj vy, občas v tomto
období cítim tak, že okolo mňa je
niečo úplne iné ako je nado mnou.
Chystáme vianočnú výzdobu, vešiame vianočné svetlá, na výklady
obchodov sa lepia nápisy zľavy,
zľavy a ešte väčšie zľavy, na okná
ľudia vešajú všelijakých Santa
Clausov, a v obchodoch púšťajú
najrôznejšie americké koledy.
Toto ale nie je príprava na Vianoce.
Vianoce nie sú materiálne darčeky,
Vianoce nie sú peknou výzdobou
na dome, Vianoce nie sú zhonom,
Vianoce nie sú dokonca ani časom
neaktívnej pohody a pokoja, časom úplného vypnutia a vyvalenia

K VIANOCIAM OD SENECKÝCH DUCHOVNÝCH
vo foteli pred telkou. Vianoce a príprava na ne sú tajomstvom.
Einstein hovorí o tajomstve ako
o skutočnosti, ktorú môžeme vnímať, ale nemôžeme do nej vniknúť ľudskou mysľou. Skutočnosť,
ktorá je naplnená divom a krásou.
Pre Einsteina bolo tajomstvo kolískou celej vedy a zároveň aj najpravdivejším vyjadrením náboženskej skúsenosti.
V čase Adventu zvykneme behať
a naháňať sa, potulovať sa po nákupoch a častokrát najväčším tajomstvom pre nás býva, či sa nám
na Vianoce podarí trafiť ten správny
darček pre druhého človeka a či sa
to podarí aj za takzvanú rozumnú
cenu. To v konečnom dôsledku tiež
len vedie k zhonu a naháňaniu sa.
Žiadne skutočné tajomstvo Božieho príchodu na zem. Miesto, aby
sme si, my ľudia, kľakli vo svojom
srdci a mysli pred tým veľkým Božím tajomstvom, ktorým je príchod
Boha na túto zem, sú naše srdcia
a mysle rozlietané a rozutekané po
internetových stránkach, po obchodných výkladoch a reklamných
letákoch. A ak aj padneme na tie
kolená, väčšinou to nie je pre úžas
z Božieho príchodu na zem medzi
nás ľudí, ale skôr kvôli zhonom,
ktoré si sami spôsobujeme. Skúsme preto počas tohto zostávajúceho času Adventu a Vianoc, v čase
Božieho príchodu medzi nás, obyčajných ľudí, viac pozdvihnúť svoj
zrak od toho, čo nás obklopuje,
k tomu, čo je nad nami. A hoci okolo nás bude možno zhon, bude nie
búrka piesočná ale nákupná, nad
nami sa medzitým otvára nebo,
z ktorého k nám prichádza spása.
Nezabudnime na to. Ale v úžase
nad tým ohromným tajomstvom
a z vďaky za tento dar z neba, padnime na kolená a ďakujme Bohu
za tento čas jeho navštívenia. Boh
vám všetkým žehnaj!
kaplán Martin Mosný

Gloria in altissimis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Podmanivá velebnosť vianočných
piesní, iste v nejednom človeku vyvoláva v očiach slzy radosti a dojatia. Všetci sa z roka na rok snažíme
hlbšie pochopiť posolstvo Betlehemských jaslí s malým spiacim
dieťaťom, aby sme to nielen sami
prijali, ale s láskou a dôstojnosťou
odovzdali aj budúcim generáciám.
Ale je to skutočne tak v každej rodine? Náš život si sotva vieme predstaviť bez rôznych malieb, grafík či
obrazov. Obrazy zdobia naše domácnosti, byty, pracoviská i naše
kostoly. Zdieľajú s nami našu radosť i smútok, sú nemými svedkami
slávnostných i každodenných dní
nášho života. Často však prezrádzajú aj celé vnútorné zamierenie
života jednotlivca, rodiny i širšieho
spoločenstva. Aj vianočné sviatky
môžeme tiež pripodobniť k obrazu.
Označujeme ich ako sviatky lásky,
ktorú si navzájom preukazujeme
rôznym spôsobom. Sú aj sviatkami pokoja, sviatkami rodiny, veď
k Vianociam neodmysliteľne patrí aj
teplá rodinná pohoda. Všetky tieto
milé vianočne symboly tvoria len
vonkajší rám slávneho Vianočného
obrazu. Avšak vlastným Vianočným obrazom, zarámovaným do
vzácneho rámu všetkých symbolov
Vianoc, je sám Spasiteľ sveta – Pán
Ježiš Kristus. On je ten živý Vianočný obraz, ktorý nám ľuďom prináša
pravú Lásku, pravý Pokoj, pravú
Radosť a vytvára pravú Božiu rodinu už tu na zemi. „Sláva na výsos-
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tiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle!“ Nech je to opäť vzácna príležitosť pre všetkých ľudí dobrej vôle v našom meste, zamyslieť
sa nad tým, aký obraz budeme tvoriť v nastávajúcom roku 2017. Neostaňme len pri vonkajšom ráme
tohoročných Vianoc, ale prosme
v modlitbách za seba navzájom,
aby živý Spasiteľ... „ktorý je Kristus
Pán“ (Luk 2,11) vstúpil do našich
sŕdc a vierou prebýval v nich aj
počas celého nastávajúceho roku.
Poďme až do Betlehema a otvorme mu svoje srdcia. Nestačí nám
len stavať betlehemy a pozerať na
Krista v jasliach. On chce v našich
srdciach žiť, našimi ústami hovoriť,
našimi rukami pracovať, naším srdcom cítiť a milovať, naším rozumom
myslieť a našou vôľou chcieť. Len
tak budeme vedieť žiť jeden vedľa
druhého. Budeme sa vedieť navzájom aj zhovárať, jeden pre druhého
aj niečo obetovať a zároveň cítiť
s tým druhým nielen v radostiach,
ale aj v skúškach a smútkoch života. Naučíme sa tak milovať aj
tých, ktorí nám nie sú možno práve
najsympatickejší, či dokonca naši
neprajníci alebo nepriatelia. Naučíme sa spoločne správne uvažovať
o hodnotách života a zároveň
úprimne túžiť po tom, aby sme sa
každý deň naučili niečomu novému. Želám všetkým čitateľom
Senčana, predstaviteľom mesta
a občanom Senca radostné, pokojné a Bohom požehnané Vianoce,
zároveň veľa zdravia, pokoja a úspechov v živote v novom roku 2017
ThMgr. Ján Podlesný evanjelický
a.v. výpomocný duchovný
na dôchodku v Senci

Príhovor kaplána Csabu Mikusa v maďarčine
Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívünkben az Isten a megszületendő
megváltó által. Árassza minden jóakaratú emberre kegyelmét és
ragyogtassa ránk arcát. Kérjük imáink csendjében Isten áldását
magunkra és családjainkra, hogy amikor Karácsony ünnepén az Isten
meglátogatja népét mindannyian boldogsággal eltelve és tiszta szívvel
várjuk őt. Legyen mindenkinek békés és boldog Karácsonya.

Poďakovanie Mestu Senec
Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohla Spojená škola v Senci realizovať projekt
„Oddychujem, hrám sa a učím sa“. Projekt
bol zameraný na zakúpenie muzikoterapeutických a rehabilitačných pomôcok a na ich
denné využívanie počas edukačného procesu,
v triede mentálne a viacnásobne postihnutých
detí. Zakúpené pomôcky slúžia pri realizácii
muzikoterapie a bazálnej stimulácie, ktorými
ovplyvňujeme procesy učenia, komunikácie
a sociálnej integrácie. Zlepšuje sa kognitívna
a telesná funkčnosť organizmu, rozvíja osobnosť, senzomotorické a sebaobslužné zručnosti a zlepšuje sa sociálna integrácia žiakov s
mentálnym, zmyslovým postihnutím.
Muzikoterapeutické a rehabilitačné pomôcky

pomôcok veľkú radosť za čo sa chceme touto
cestou srdečne poďakovať vedeniu Mesta Senec.
Spojená škola Senec Bc. Mgr. Milica Mišáková, PhDr. Petra Gažovičová

ozvláštňujú a zatraktívňujú celý edukačný proces, sú silnou motiváciou pre našich žiakov.
Zabezpečia im aj značnú mieru sebauspokojenia a relaxácie, eliminujú dôsledky postihnutia. Naši žiaci aj učitelia majú zo zakúpených
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Zbor Radosť priniesol seniorom vianočnú atmosféru
Vianočného posedenia Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec sa zúčastnilo vedenie nášho mesta v plnej
zostave: primátor Karol Kvál, viceprimátor Dušan Badinský a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová.
Vedúca klubu Helena Majorová
v dvojjazyčnom príhovore privítala hostí a pripomenula, že „láska,
priateľstvo a úcta sú hodnoty, ktoré majú viac ako len symbolický
význam. Medzi nami žije veľa ľudí,
ktorí netúžia po honosných darčekoch, potrebujú len ľudskosť,
lásku, pomoc a porozumenie.“ Popriala zdravie, šťastie, veselé vianočné sviatky a lepší a radostnejší
nový rok 2017. Primátor sa poďa-

koval vedeniu klubu za zanietené
nasadenie, ktorým organizuje bohatý kultúrny a spoločenský život
členov klubu. Poprial prítomným
a ich rodinám, taktiež dvojjazyčne, príjemné prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia a šťastia
do nového roku. Večera bola netradične servírovaná pred vianočným programom. Zbor Radosť aj
toho roku priniesol medzi seniorov
veľa lásky a radosti. Ich vianočný
koncert v podaní detičiek od škôlkarského veku až po tínedžerov
dojal celé publikum. Program zavŕšilo vystúpenie speváckeho zboru a recitátorov klubu dôchodcov.
VCs

Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére
Sála SOŠ sa 12. decembra 2016
zaplnila seneckými dôchodcami,
ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vianočné posedenie otvoril predseda Vladimír Kopecký, ktorý zhodnotil rok
2016 a vyslovil nádej, že v roku
2017 by sa mohli vyriešiť niektoré témy, ktoré dôchodcov ťažia
– od dôchodkov až po stravovanie v mestských jedálňach. Pri-

mátor Karol Kvál, ktorý prišiel aj
so svojím zástupcom Dušanom
Badinským, zaprial dôchodcom
šťastné Vianoce. Všetkých potešilo vystúpenie igramských žiakov
ZUŠ Senec, ktorí si pod vedením
doktora Brnu pripravili niekoľko
inštrumentálnych aj spievaných
piesní. Záverečnou z nich bola
Tichá noc, ktorú si s deťmi zaspievalo aj obecenstvo.
MO

Predvianočné posedenie so sociálne odkázanými

Predvianočné posedenie ZO SZŤP v Senci
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci má nové vedenie.
Po zosnulej Ide Urgelovej prebrala funkciu predsedníčky Cecília
Porubská. Členovia základnej
organizácie sa v piatok 9. decembra zišli na tradičnom predvianočnom posedení vo veľkej
sále SOŠ Senec na Kysuckej
14. Predsedníčka s radosťou
privítala primátora mesta Senec
Karola Kvála, ktorý napriek svojmu nabitému programu stihol
prísť na podujatie. Poďakovala
sa vedeniu mesta za podporu
ZO SZŤP v Senci, pričom vyzdvihla ústretovosť pracovníkov
MsÚ pri jednaniach. Primátor

ubezpečil prítomných, že Mesto
Senec naďalej považuje podporu spoločenských organizácií
za jednu zo svojich dôležitých
priorít a poprial členom ZO SZŤP
požehnané sviatky a šťastný
nový rok. Vianočný program
odznel v podaní učiteľky ZUŠ
na Fándlyho 20. Heleny Čajkovej a speváckeho zboru Heleny
Oborníkovej z vysunutého pracoviska ZUŠ v Čataji. Po programe
pristúpila predsedníčka k bilancovaniu činnosti ZO SZŤP v roku
2016 a k načrtnutiu opatrení pre
lepšiu spoluprácu nového vedenia a členskej základne. Nasledovala večera, kedy sa vrátila slávnostná atmosféra.
VCs

Primátor mesta Senec pozval
sociálne odkázaných Senčanov
1. decembra na tradičné predvianočné posedenie do jedálne
Strednej odbornej školy na Kysuckej 14. Na úvod pred približne osemdesiatimi hosťami vystúpili pedagógovia a žiaci ZUŠ
na Fándlyho 20. Vianočný
program v podaní komorného
súboru manželov Dömeovcov
a Heleny Čajkovej navodil v sále
sviatočnú atmosféru. V mene

vedenia mesta sa k hosťom prihovorila prednostka MsÚ Jarmila Répássyová a vzápätí sa už
servírovala voňavá kapustnica.
Na záver vedúca odboru sociálnych služieb Jana Matulová
a jej kolegyne rozdali hosťom vianočné balíčky, ktoré obsahovali
ovocie, sladkosti a základné potraviny. Celé podujatie sa nieslo
v srdečnej atmosfére porozumenia a ľudskej spolupatričnosti.
VCs

V novembri sme sa stretli na „Zóne bez peňazí“
V novembri sme sa opäť stretli
na „Zóne bez peňazí“. Podarovať,
vymeniť alebo vziať si užitočné
veci prišlo viac než 400 ľudí.
V tvorivých dielňach sme vyrobili
pekné vianočné ozdoby zo slamy.
Veci, ktoré ostali, nekončia

na skládke, ale spravia radosť
klientom charitatívnych organizácií.
Najbližšie sa stretneme 29.4.2017
v Labyrinte, preto veci vevyhadzujte, ale spravte nimi radosť.
organizačný tím
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ĎAKUJEME
Toto jednoduché slovo vystihuje to, čo by sme Vám chceli povedať. Ďakujeme nielen za posledných pár dní, ale za celé obdobie,
ktoré ste s nami. Ďakujeme, že ste nás vpustili do Vašich životov a aj
do Vašich domovov.
V duchu vďaky sa niesol aj posledný rok fungovania našej firmy spustením kampane „10 rokov s e-Netom“. Veľmi nás teší, že sme mohli byť
pre viac ako 90 našich zákazníkov poslami dobrých správ.
Každý začiatok je ťažký, tak to bolo aj pri spustení našej kampane.
Vylosovaní boli častokrát „porozhadzovaní“ po celom Senci a bolo
časovo dosť náročné hliadkovať a nájsť nálepky. S pribúdajúcimi
týždňami bolo veľmi príjemné sledovať ako pribúdajú aj nálepky
na Vašich dverách.
„Gratulujeme – splnili ste všetky podmienky a ste výhercom“ - to bola
veta, ktorú sme opakovali vždy pri otvorení dvier. Ten úsmev v tvári
každého jedného výhercu stál za všetky „útrapy“ spojené s hľadaním
samolepiek.
Hliadkovali sme v horúčavách, v daždi, vo vetre, v zime a samozrejme
aj na miestach, kde neboli výťahy – veľakrát to bol dobrý tréning :)
Počas hliadkovania sme sa stretli s mnohými úsmevnými situáciami.
Jednou z nich bolo aj stretnutie s pánom, ktorý síce mal nálepku, ale
zásadne sa k nej nepriznával. Keď sme sa mu snažili vysvetliť celú
situáciu, poslal nás preč so slovami, že ak to nie je aspoň 100 000.eur v hotovosti, tak nič nechce. No aj taký je život.:) Za celý čas sme
obdarovali našich zákazníkov darmi v hodnote viac ako 30 000.- Eur.
Mnohokrát naši vyžrebovaní zákazníci ocenili nielen odmeny, ale aj
návštevu zákazníckeho centra s možnosťou komunikácie aj s vedením spoločnosti pri odovzdávaní cien. Bolo veľmi príjemné pohovoriť
si a riešiť aj “iné veci” ako len prácu. Veľmi si vážime každého jedného
zákazníka, a preto sme Vám už 10 rokov vždy “poruke”. Neskrývame
sa za reklamu, ani fiktívne osoby - sme to my - tiež Senčania - tiež
ľudia, ktorých stretnete aj na ulici... Sme tu, aby sme Vám pomohli,
keď to potrebujete a tiež, aby sme s Vami riešili problémy, ktoré môžu
vzniknúť pri poskytovaní našich služieb.
Ako už bolo spomenuté, rok 2016 bol výnimočný a poučný - a my sa
s Vami chcem podeliť o to, v čom to bolo:
1. Ukončili sme zastaralé vysielanie po koaxiálnych kábloch a nahradili ho najnovšou technológiou SUPER TV , pri ktorej sa vďaka službe
archív televízny program prispôsobí Vám a toto je len začiatok…...
2. Investovali sme do nových zariadení na zrýchlenie a skvalitnenie in-

ternetu - poskytujeme reálne prenosové rýchlosti aktuálne do 1Gbps,
sme však plne pripravení aj na ďalšie zvyšovanie rýchlosti. Latencie
(odozvy) ostali na úžasných hodnotách okolo jednotiek milisekúnd,
kým u konkurencie sú to skôr desiatky až stovky milisekúnd - a ako
ste už zvyknutí, rýchlosť, ktorú propagujeme u nás aj reálne dosiahnete.
3. Rozšírili sme našu e-Net rodinu o nových členov - kolegov, aby sme
Vám mohli ponúknuť kvalitnejšie a rýchlejšie služby. Náš rozsiahlejší
team vám rád splní aj neštandardné želania a pomôže aj so servisom
vašich domácich počítačov , tabletov či iných zariadení.
4. Pripravili sme novú koncepciu poskytovania služieb pre firmy, ktoré
sa o nič nemusia starať a nič si nemusia zakupovať - od telefónov,
cez počítače, tlačiarne a iné potrebné vybavenie - všetko ponúkame
v jedinom komplexnom balíku vrátane služieb. Takže už aj malé spoločnosti si môžu dovoliť najvyšší štandard IT vybavenia.
Nový rok je obdobím, kedy sa najčastejšie bilancuje, zhodnocuje a aj
rozhoduje o ďalšom smerovaní nášho života. Keďže sme oslavovali
10. výročie, tiež sme sa rozhodovali a zhodnocovali doterajšie ako
aj ďalšie kroky, no hlavne sme odmeňovali Vás - našich zákazníkov.
Navyše sme sa ako Vianočný bonus rozhodli udeliť ešte jednu cenu
navyše - pre majiteľa zmluvy číslo 001 - ako vďaku za vernosť a dôveru.
Počas tých 10 rokov sme prešli veľkými zmenami a tešíme sa na to,
že aj v ďalšom období prinesieme svojim zákazníkom radosť, pohodu
a spokojnosť.
Radosť z programov, ktoré potešia, zabavia a aj poučia. Pohodu vďaka archívu pri sledovaní programov práve v tom čase, ktorý vyhovuje
Vám. Spokojnosť prostredníctvom rýchleho a stabilného Internetového pripojenia. V neposlednom rade máte možnosť využiť aj mimoriadne zaujímavú ponuku na telefonovanie z našich pevných liniek.
Rok 2016 teda bol. A čo ďalej?
Chceme Vám byť čo najbližšie - tým nemyslíme, aby ste si TV prijímače dávali bližšie k posteli :), ale chceme byť Vašou súčasťou, tešiť sa
s Vami, riešiť situácie, komunikovať a hlavne - poskytovať Vám špičkové služby na veľmi vysokej úrovni, ktoré (ako posledné roky ukázali)
sú európskeho formátu a neustále napredujú.
Ešte raz ďakujeme všetkým našim zákazníkom a tešíme sa na nových. Zároveň všetkým želáme šťastný nový rok - nech je každý deň
tohto roka naplnený radosťou, spokojnosťou a porozumením v každej
oblasti Vášho života.
Váš e-Net tím

Zabíjačkovú pochúťky prilákali Senčanov

V sobotu 3. decembra mnohí Senčania prijali pozvanie na Tradičnú zabíjačku, ktorú každoročne pripravuje
primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál
spolu so svojimi priateľmi. Odmenou

ich úsilia, vynaloženého na prípravu
kulinárskych špecialít, bola spokojnosť a skvelá nálada hostí, ktorí zaplnili Námestie 1. mája.
Foto: Gabriel Agárdy

Uzávierka februárového čísla bude
20. januára 2017

www.senec.sk
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Náš veľký deň (Ako sa stretli tri rodiace Senčanky v nemocnici)
15. november 2016 sa stal výnimočným a nezabudnuteľným dátumom nielen pre jednu, ale hneď
pre 3 mamičky zo Senca.
V pondelok v noci, keď sme vyrazili s manželkou Monikou Herics
Hideghéty - do Univerzitnej nemocnice v Ružinove, nemysleli
sme si, že tam stretneme „známych”.
Čakajúc na prvé vyšetrenia, odprevadili manželku do miestnosti
určenej na prvú dobu pôrodnú,
teda tzv. „čakačky“. V tejto miestnosti sme stretli prvú seneckú
mamičku, Zuzanu Hrinovú, ktorá
prišla pár hodín pred nami.
Po niekoľkých vyšetreniach, zároveň o niekoľko hodín neskôr sme
uvideli známu tvár, ďalšiu Senčanku, Michaelu Látkovú, ktorú
práve prijímali do pôrodnice.
Takto už boli 3 Senčanky na jednom mieste, v tom istom čase,

čakali spolu na tú správnu chvíľu,
aby porodili svoje bábätká.
Mňa ešte v noci z pondelka
na utorok poslali sestričky domov. Vyšetrenia ukázali, že pôrod
prebehne až ráno alebo v doo-

Karháme

bedňajších hodinách.
Po úspešných pôrodoch čakajúcich mamičiek, moju manželku,
Moniku umiestnili na izbu spoločne s Michaelou Látkovou.
Takto sa Monika zoznámila s dvo-

Nová expozícia v Mestskom Múzeu v Senci

• Vandali pokračujú v ničení dvojjazyčných
tabúľ s názvami ulíc

V decembrovom vydaní Senčana sme informovali o tom, že vo viacerých lokalitách nášho mesta bolo zničených 12 dvojjazyčných
tabúľ s názvami ulíc. Mesto Senec už podalo
v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ale vandali naďalej pokračujú
v ničení. Zatiaľ sa našlo ďalších päť rôznym
spôsobom poškodených tabúľ. Niektoré sú
vyvrátené zo zeme, u ďalších sú ohnuté nosné kovové tyče a u iných sú strhnuté samotné
tabule z tyče. Páchatelia a prípadní nečinne
prizerajúci by si mali uvedomiť, že tieto zbabelé činy poškodzujú všetkých Senčanov, aj samých seba, keď sú prihlásenými obyvateľmi
nášho mesta. Materiálna škoda už presahuje
1000,- eur, ale vandalizmus tohto druhu môže
mať aj iné spoločenské dôsledky, ktoré sa
nedajú vyjadriť v peniazoch. Je potešujúce,
že najmenej v jednom prípade obyvatelia
z blízkych domov svojpomocne opravili poškodenú tabuľu. Mesto Senec všetky tabule
obnoví, najneskôr v novom rozpočtovom období, na začiatku roku 2017.

ma Senčankami v nemocnici –
prvou pred a druhou po pôrode.
Od tejto chvíle sa snažili všetko,
čo bolo možné, robiť spolu a pomáhať si.
Dcérka Zuzany Hrinovej, Alica, sa
narodila 15:58, s mierami 48 cm
a 2930 g. Synček Michaely Látkovej, Samuel, sa narodil 22:13,
s mierami 50 cm a 3750 g. Naša
dcérka, Dorka sa narodila 12:36,
s mierami 49 cm a 3680 g.
Všetky 3 mamičky pustili z nemocnice po 4 dňoch, čiže 19. novembra 2016.
Dnes už máme za sebou prvú
únavnú, ale o to radostnejšiu
a šťastnejšiu „nočnú službu“,
konečne sme sa stali malou rodinkou. Tešíme sa na spoločné
kočíkovanie v našom mestečku
Senec.
Štefan Herics,
Senec, 20.11.2016

Témou novej expozície je Staršia doba železná – halštatská kultúra na juhozápadnom Slovensku. Na vernisáži výstavy, ktorá sa konala
24. novembra, predniesol úvodnú prednášku
archeológ Mgr. Radoslav Čambala, pracovník

Archeologického múzea v Bratislave. Staršia
doba železná sa nachádza v chronológii dejín
medzi rokmi 800 a 500 pred naším letopočtom.
Charakterizuje ju rozvoj remesiel, predovšetkým spracovania železa, hrnčiarstva a sklárstva, taktiež rozvoj poľnohospodárstva a obchodu, rast majetkovej a sociálnej nerovnosti,
vrcholí rozklad prvotnopospolnej spoločnosti
a postupne vznikajú štátne útvary s feudálnymi vzťahmi. Prednášajúci pre lepšiu orientáciu
prítomných spomenul, že v ôsmom storočí
pred naším letopočtom žil Homér, autor Iliady
a Odysei. Práve okres Senec je súčasťou územia, kde sa nachádzali najvýznamnejšie sídla
halštatskej kultúry v Strednej Európe. Vo vitrínach nášho múzea sa nachádzajú predmety
z bohatých nálezov pochádzajúcich z Bratislavy – Starého Mesta, Bratislavy – Vajnor, Ivanky
pri Dunaji, Chorvátskeho Grobu, Bernolákova, Smoleníc-Molpír, Dunajskej Lužnej, Rece,
ale aj zo Senca z náleziska pod areálom Tesca. Výstavu môžete vzhliadnuť do konca mája.
Text a foto: VCs

S podporou BSK vznikla multimediálna učebňa
v Spojenej škole s VJM

Existenciu multimediálnej učebne pre vyučovanie odborných predmetov je v súčasnosti

už nevyhnutným predpokladom úspešného
výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je zakotvený aj v školskom zákone. Bratislavský
samosprávny kraj, zriaďovateľ Spojenej školy s VJM v Senci poskytol finančné prostriedky na vytvorenie kompletne vybavenej multimediálnej učebne pre výučbu odborných
predmetov všetkých odborov našej školy.
Táto moderná učebňa zvýši efektivitu vyučovania. Jej technické vybavenie na úrovni
21. storočia slúži žiakom aj pedagógom školy. Do výbavy učebne sme bezplatne získali
nábytok aj od Ministerstvo financií.
Spojená škola s VJM
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Gymnázium Antona Bernoláka v Senci žije aj športom a robotikou
GAB Senec na súťaži First Lego League

V júni 2016 sme s krúžkom robotiky Gymnázia Antona Bernoláka zareagovali na výzvu seneckej pobočky Raiffeisen banky na podporu vzdelávacích aktivít. Aj počas Veľkého letného karnevalu si študenti priamo
na ulici vyskúšali, ako sa získavajú hlasy na podporu projektu. Podarilo
sa! A tak sme v tomto školskom roku zakúpili ďalšiu robotickú stavebnicu a náhradné diely, tablet a zaplatili štartovné v aktuálnom ročníku
súťaže First Lego League 2016 – Animal Allies.
Tri mesiace usilovnej práce vyvrcholili regionálnym turnajom FLL, ktorý
sa konal v sobotu 10. decembra v nových priestoroch Vedeckého parku
Univerzity Komenského v Bratislave. Náš 10-členný tím v zložení Dalibor Batěk, Matúš Buček, Jakub Doboš, Linda Figurová, Martin Holec,
Chiara Katonová, Tim Köppl, Lukáš Mikulec, Robert Nemeček a Kristián Porzer obsadil v celkovom poradí veľmi pekné 4. miesto, v tímovej
spolupráci skončili na 3. mieste spomedzi 12 tímov. Blahoželáme!
PaedDr. Martina Kobolková, vedúca krúžku robotiky

Gymnázium na Slovane

Spojiť vzťah ku knihám s vášňou k športu sa podarilo hokejovému klubu Slovan Bratislava, ktorý tento školský rok v rámci projektu Škola ide
na Slovan vyhlásil súťaž „Druhá šanca pre knižku“. Úlohou žiakov bolo
priniesť do školy aspoň jednu knihu z vlastnej domácej knižnice, ktorú by radi „posunuli ďalej“ iným čitateľom. Druhou podmienkou súťaže
bolo spoločne so spolužiakmi odovzdať knihu v miestnej knižnici a celú
akciu zdokumentovať fotografiou. Do projektu sa zapojili žiaci sekundy a tercie Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Spoločne odovzdali
Mestskej knižnici v Senci takmer sto knižných titulov. A odmena? Hokejový klub Slovan ich pozval na hokejový zápas v rámci súťaže KHL,
v ktorej si 30. novembra zmeral svoje sily s hokejovým klubom Sibir
Novosibirsk. Hoci zápas skončil v neprospech nášho tímu, žiaci zažili
neopakovateľné chvíle spolu so svojimi spolužiakmi i profesormi.
Mgr. Monika Áčová

BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MASÁŽE, LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie
Ďalšia NOVINKA
v našom salóne
Milé dámy.
V dôsledku skvalitňovania našich
služieb pre Vás, našich klientov,
sme sa rozhodli od januára
2017 rozšíriť naše služby o
permanentný make up.
Určite to každá z Vás pozná,
keď sa musí ráno niekam
ponáhľať - buď je to práca, dieťa
odviesť do školy alebo chcete ísť
do bazéna či na letnú dovolenku
a popri tom všetkom zhone
chcete stále vyzerať pekne
a upravene, ale nestíhate sa
prikrášliť, nalíčiť, upraviť.
,,Permanentný make up je to
pravé pre Vás !“
Vždy budete vyzerať krásne,
upravene ale hlavne prirodzene.
Preto sme Vám do Nového roku
od nás pribalili tento výnimočný

darček v podobe krásnej
prirodzene upravenej ženy.
Takže už môžete zahodiť
všetky svoje líčídlá dennej
potreby , tie už po tomto
zákroku nebudete potrebovať.
Zákrok permanentného
tetovania je nebolestivý ale
dlhodobý. Pri tomto zákroku si
v pohodlí poležíte oddýchnete
pri príjemnej hudbe a odídete
ešte krajšia ako ste prišli.
V našom salóne budeme
vykonávať:
- permanentný make up obočia
ombré efekt
- permanentný make up obočia
čepieľkovou metódou
- kontúra pier bez tieňovania
- kontúra pier + jemné 2-3 mm
tieňovanie smerom dnu
- kontúra pier plne tieňovanie
- očné linky horných viečok
- očné linky dolných viečok

- tieňovanie očných viečok 2-3
farbami
- odstránenie tetovania
Tak ako milé dámy ? Zapáčil sa
Vám náš darček pre Vás ? Tak
neváhajte a príďte sa bližšie
informovať do nášho IN hair &
beauty salonu na Lichnerovej
66, kde Vám poskytneme všetky
potrebné informácie ohľadne
tetovania, cien a termínov.

PRETO NEZABÚDAJTE
NA NAŠE MOTTO A
,,BUĎTE KRÁSNE S NAMI“
Teší sa na Vás kolektív
IN hair & beauty salon
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Mestské kultúrne stredisko Senec

SENČAN december 2016

KULTÚRNE PODUJATIA

SENČAN január 2017

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

LICHOŽRÚTI

20.1. piatok o 18:00 4,- Eur
22.1. nedeľa o 15:30 4,- Eur

KINOSÁLA

KNIŽNICA

KINO – KINOHITY

Prezentácia knihy i filmu

ANTON SRHOLEC

18.1. streda o 18:00 Vstup voľný

Séria prednášok

LA LA LAND

TAJUPLNÝ SVET FARAÓNOV
VO SVETLE BIBLIE

7.1. sobota o 18:00 4,- Eur
8.1. nedeľa o 18:00 4,- Eur
Hudobná komédia

PODFUK

29.1. nedeľa o 19:00 13,- Eur

Prednáša Marek RIEČAN
1. časť:
Od brehov Eufratu do krajiny Nílu
30.1. pondelok o 18:00 Vstup voľný

LABYRINT

HĽADANIE SMERU

VŠETKO ALEBO NIČ
14.1. sobota o 18:00 4,- Eur
15.1. nedeľa o 18:00 4,- Eur

13.1. piatok o 18:00 Vstup voľný
Vernisáž a výstava výtvarných diel Mgr. Kataríny Zemkovej.
O hudobný program sa postará Michaela Krajčovičová.
Výstava trvá 9.1. – 31.1.2017

SENČAN december 2016

SENČAN január 2017

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

11

11

Výstava

STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY
A STARŠÍCH DEJÍN SENCA
A OKOLIA
Hravé a poučné
divadlo pre najmenších

DOBRODRUŽSTVO
V AFRIKE

14.1. sobota o 16:00 2,50 Eur
Spolu s herečkou Ľudkou Trenklerovou
spoznáme Afriku.
Zaspievame si, zatancujeme
a dozvieme sa niečo nové
o zvieratkách a o svete.
Pre deti od 3 do 7 rokov.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Výstava

STARŠIA
DOBA
ŽELEZNÁ

HALŠTATSKÁ
NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU

A KORAI
VASKOR
NYOMÁBAN

Témou výstavy je prezentácia najnovších
archeologických výskumov a výsledkov
bádania Archeologického múzea
v problematike staršej doby železnej –
halštatskej na JZ Slovensku. Časť
vystavených exponátov je tvorená
predovšetkým sídliskovou keramikou,
tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít
ako Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná,
Orlie skaly (depot plastík), ako aj niekoľko
exponátov z obdobia záveru staršej doby
železnej, kedy k nám prichádzajú
nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem
napr. pohrebisko v Senci (skýtsky čakan,
kopija) prípadne nálezy bronzových
trojkrídelkových hrotov šípov do luku.
Druhá časť nálezov reprezentujú najmä
mohyle kalenderberskej kultúry
na JZ Slovensku (Reca, Janíky, Dunajská
Lužná – Nové Košariská). Spracovaná
tematika je doplnená aj počítačovými
rekonštrukciami odkrytých príbytkov
a remeselných dielní.

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 živočíchov,
nálezisko mamuta v Senci.

Rozprávkové predstavenie

SMEJKO A TANCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO ...
5.2. nedeľa o 15:30 8,- Eur
Predpredaj vstupeniek od 9.1.2017

HODINKA S...

Talkšou Moniky Macháčkovej

Prednáška

ZÁNIK VEĽKEJ MORAVY
A JEHO ODKAZ
V ARCHEOLOGICKÝCH
PRAMEŇOCH

Zuzana Mauréry bude zaručene
príjemným prekvapením pre všetkých
divadelných a filmových fanúšikov.
8.2. streda o 19:00 4,- Eur

prednáška v múzeu
Mgr. Michal Takács: Nové poznatky
osídlenia juhozápadného Slovenska
z obdobia sťahovania národov
23.2. štvrtok o 19:00

Mgr. Tomáš König, PhD.
26.1. štvrtok o 19:00
www.msks-senec.sk/muzeum

PRIPRAVUJEME

Séria prednášok

TAJUPLNÝ SVET FARAÓNOV
VO SVETLE BIBLIE
Prednáša Marek RIEČAN
2.časť:
Mojžiš a Hatšepsut
1.2. streda o 18:00 Vstup voľný

3.časť:
Exodus – výmysel alebo skutočnosť
6.2. pondelok o 18:00 Vstup voľný
4.časť:
Tajomstvo z Tell el Amarny
a múry Jericha
8.2. streda o 18:00 Vstup voľný
5.časť:
Egypt v proroctvách Biblie
13.2. pondelok o 18.00 Vstup voľný

Komédia o mediálnej a politickej
pretvárke

KONFETY

28.2. utorok o 19:00 11,- Eur
Predpredaj vstupeniek od 30.1.2017
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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Miestny odbor Matice Slovenskej v Senci
pozýva na

Trojkráľový koncert
8. januára v nedeľu o 15:00

Hosťom programu bude
Chorus seraphicus z Bratislavy
s umeleckým vedúcim Jánom Malovcom.

Vianočný koncert ZUŠ na Fándlyho 20
Veľká vstupná hala Galérie Labyrint MsKS, tak ako každý rok, aj
14. decembra toho roku len tak-tak stačila náporu rodičov, príbuzných, známych a priateľov školy,
ktorí chceli zažiť vianočný koncert
žiakov Základnej umeleckej školy
na Fándlyho 20. V úvode koncertu vystúpili s vianočnými piesňami
najmenšie deti z hudobnej prípravky pod vedením pani zástupkyne riaditeľa Márii Mazúchovej.
V programe vystupovali talentovaní mladší i starší žiaci hudobného
aj literárno-dramatického odboru.
Svojim blízkym a priateľom školy
predviedli to najlepšie, čo sa pod vedením svojich pedagógov od septembra naučili. Program
moderovala učiteľka literárno-dramatického odboru Zuzana Kolejáková s citom pre láskavý humor aj pre myšlienky s hlbokým významom. Účinkujúci aj publikum zažili spolu večer plný radosti z umenia a umeleckých výkonov.
VCs

Luskáčik tanečného odboru SZUŠ Renaty Madarászovej
Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej v rámci svojho tradičného vianočného
programu uviedla v Mestskom kultúrnom stredisku balet Piotra Iľjiča Čajkovského Luskáčik v podaní žiakov tanečného odboru školy. Réžiu mala
Jana Podhorná, choreografie vytvárali Jana Podhorná, Lucia Madarászová, Katarína Madarászová a Renáta Rovňáková, kostýmy navrhli Monika
Mitická a Veronika Senná, o techniku sa starali
Ladislav Borš, Gabriel Glasa a Martin Senný.
Vo výpravnej inscenácii sa detskí diváci vydajú
na rozprávkovú cestu vianočným príbehom
v interpretácii talentovaných žiakov tanečného
odboru SZUŠ. Námetom k skomponovaniu ba-

letu bola francúzska verzia rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Hlavnou inšpiráciou
Čajkovského, ktorý do partitúry vložil vlastné
spomienky na detstvo, bol svet detí, svet čistoty, radosti a bezhraničnej fantázie. Jeho hudba,
ktorá si vyslúžila prívlastok „symfónia detstva“,
oplýva melodickosťou a snovosťou a patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. Vianočné predstavenia Luskáčika prebiehali od 7. do 10.
decembra, doobeda pre školy a večer pre verejnosť. Náročná šnúra predstavení zvládli tanečníci
s gráciou. SZUŠ R. Madarászovej opäť ukázala,
že vie dostať to najlepšie zo svojich žiakov a dokáže to prezentovať v krásnych predstaveniach.

Dovi...Dopo...Dobrý...
Aj vy ste sa pozastavili nad tým, o čo asi
ide? Je to novinka v našom krásnom slovenskom jazyku. Moje vysvetlenie:
Dovi - dovi veniec?
Dopo - doporučený list? dopoludnie?
Dobrý - kôň? darček? drink?
V nemom úžase človek počúva tieto nedohovorené slová čoraz častejšie. Stretnete sa s tým na ulici, v obchodoch a čo je
najhoršie v školách, na úradoch a v iných
verejných inštitúciach, kde človek očakáva
úroveň prejavu. Nehovoriac o osobnom
propagovaní slovenského jazyka, ktorý
sme si osvojovali od narodenia až po niekoľkoročné štúdium. Pokiaľ sa bude v tomto jazykovom „trende“ pokračovať, o niekoľko rokov sa vrátime k praobyvateľom našej zeme, ktorí sa dorozumievali svojským
jazykom a ako sa hovorí, rukami-nohami.
Veda, počítačový trend ide míľovými krokmi dopredu, nemali by sme však zabúdať,
že aj gramatická inteligencia a zrelosť by
mali pokračovať rovnakou rýchlosťou, aby
sme sa nedopracovali k pravdivosti výroku
Alberta Einsteina, ktorý povedal:
„Len dve veci sú na svete nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť.“
MonSkov

Mikuláš na ZŠ Tajovského
Dňa 6.12. zavítal do našej školy Mikuláš.
A nebol sám. Priviedol so sebou i anjelika
a tak sa žiaci 1.stupňa mohli skutočne zapojiť do dlhoročnej tradície, ktorú na našej
škole máme. A nebol to hocijaký Mikuláš.
Spolu s anjelom rozniesli množstvo dobrôt,
vypočuli si veľa prianí a v spomienkach sa
vrátili do obdobia, keď túto školu navštevovali ako žiaci. Dlhá brada, červený plášť,
barla a anjel s krídlami sa okolo obeda
rozlúčili a vyslúžili si pochvalu za citlivý
prístup a skutočné prežitie Mikulášskeho dňa. Vďaka patrí Pavlovi Š. a Majke G.
v spolupráci s pani upratovačkou Alenkou.
Už teraz sa všetci tešia na budúcoročného
Mikuláša.
MonSkov

Zdobenie perníkov v ŠKD
V utorok 13.12. sa tri oddelenia ŠKD rozhodli, že si deti budú ozdobovať perníky.
V spolupráci s pani vych. Janette, Majkou
a Monikou si každý priniesol 3-5 perníkov
a ukázali svoju zručnosť. Nakoľko sa tento
akt uskutočnil na deň Lucie, nechýbalo ani
prekvapenie v podobe zahalených bielych
postáv, ktoré vymietli s pierkom snáď každý kút v triede. Deti neboli prekvapené, veď
vedeli, že takáto súčasť pri zdobení na sv.
Luciu patrí do starých slovanských zvykov.
A všetci sa tešíme, že o zachovanie týchto
zvykov je záujem. Deti si odnášali domov
vlastný pekný bielo-farebný výtvor, ktorý
bude súčasťou výzdoby vianočného stola.
MonSkov
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Vianočná radosť
Vianočná radosť už, žiaľ, nie je samozrejmosťou. Príliš sa ponáhľame, a preto
nám uniká. Kto sa však v nedeľu pred
Vianocami 18. 12. 2016 na chvíľu zastavil
na koncerte speváckeho zboru Radosť,
určite ju dobehol... Malým i veľkým deťom a mladým zo zboru radosť žiarila
z tvárí, z každého pohybu pri tanci,
z každej noty pri piesňach. Radosť dali
i ďalej – divákom prostredníctvom svojho pestrého programu.
Nechýbali v ňom staré i nové piesne,
tanec s rekordným počtom tanečníkov
i múdre slová pána kaplána Martina
Mosného. Svoje umenie predviedli
i najmenšie deti, ktoré nám zaspievali
slovenskú verziu slávnej vianočnej melódie, ktorú s nimi nacvičila teta Lenka.
Tento rok boli niektoré piesne na koncerte z nového vianočného CD zboru
Radosť, ktoré je už v predaji. Za všetky
spomeniem časti zhudobnenej „Vianočnej abecedy“, milých básní saleziána
Andreja Dermeka, ktorými sme si pripomenuli jeho nedožité sté narodeniny.
Tieto piesne v podaní hlavne menších
detí prenikali do sŕdc divákov svojou
jednoduchosťou, úprimnosťou a jasným
smerovaním na podstatu Vianoc. I ďalšie piesne zboru, kde nám predviedli
svoje už tradičné majstrovstvo mládež-

níci, nás vtiahli do atmosféry očakávania Vianoc, ktoré
nie sú len pozlátkou. Majú zmysel, pokoj, nádej. Lebo
v ich centre je betlehemské Dieťa. Ďakujeme vedúcemu zboru Ferkovi Podolskému, všetkým jeho spolu-

pracovníkom a podporovateľom za to, že nám týmto
nádherným popoludním naladili srdcia na tie pravé
Vianoce.
Katka Vinczeová

Za históriou a romantikou so spisovateľkou Janou Pronskou
Chladný novembrový večer. Mestská knižnica
v Senci s neobyčajnou atmosférou. Vo svetle
sviečok zaznievajú jemné tóny stredovekej hudby. Grófka a gróf v podaní pani Jarmily Majovej
a pani Evy Debnárovej vítajú prvú dámu slovenských historických romancí pani Janu Pronskú.
Pani Pronská je sympatická osobnosť, z ktorej
sála dobro, múdrosť a rozvaha. Mnohým imponuje, že sa zameriava práve na slovenské dejiny.
A že to robí pútavo a kvalitne, potvrdzuje na besede aj prítomnosť mladších ročníkov. Hoci písala
už ako malé dievčatko, trvalo dlho, kým sa naplno
rozbehla jej spisovateľská kariéra. Dlhé roky pracovala ako ekonómka. Jej umelecká duša, ako sa
vyjadrila, potrebovala popri všetkých tých číslach
a zákonoch nejaký relax, a tak si to kompenzovala čítaním a písaním. A až pri návšteve Ľubovnianskeho hradu pocítila inšpiráciu a ako sa vyjadrila,
pri odchode z pevnosti už mala v hlave príbeh.
Tak prišla na svet jej prvá kniha „Zlatníkova chovanica“.
Pani Pronská rada píše o temnom stredoveku,
pretože práve v tom období, aj napriek ťažkému
životu, vznikali najkrajšie povesti, najúchvatnejšie stavby. Navyše časté vojnové konflikty mali
za následok stratu množstva historických faktov.
A práve tu sa naskytuje priestor pre fantáziu autora. Napriek tomu má svoju tvorbu postavenú na reálnom základe, jej práca teda obsahuje aj štúdium
mnohých faktov. „V prvom rade ale píšem ľúbostný príbeh, nie historický román ako taký,“ dodala.
Čitateľom prezradila, že už teraz má poznámky
na ďalšie štyri knihy, dokonca zvláda pracovať
paralelne na dvoch. „Môžem písať ešte tri životy!“
vyhlásila s úsmevom.

A hoci by sa rada do stredoveku pozrela, žiť by
tam ako žena nechcela. Nežné pohlavie vtedy
nemalo takmer nijaké práva, a práve preto obľubuje hrdinky, ktoré sa vzoprú osudu. Z reálnych
osobností má rada napríklad Mariu Manciniovú,
prvú lásku Ľudovíta XIV. a taktiež Cecíliu zo Svätého Jura, jej inšpiráciu pre „Rebelku“.

A ktovie, raz možno vo svojich žiadaných románoch spomenie miesta i hrady na západnom Slovensku. Hádam jej k tomu dopomôžu príjemné
chvíle, ktoré s ňou zažili jej obdivovatelia v Senci.
Zuzana Lenártová
(viac o besede a rozhovor s autorkou si prečítate na www.senec.sk v rubrike Stalo sa...)
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A TUDOK nemzetközi döntőjében vagyunk Sme vo finále medzinárodnej súťaže TUDOK
A kárpát-medencei magyar anyanyelvű diákok
Tudok 2016/17 Kutató Diákok Regionális Konferenciájának dél-szlovákiai fordulóját a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin MTNY Alapiskolában 2016. november 25-én tartották. A Szenczi
Molnár Albert Alapiskolát biológia - kémia
kategóriában nyolcadikos tanulónk Straňáková Emma képviselte, akit Párkány Antónia
készített föl a versenyre. Emma a Kecskepapagáj tartása és tenyésztése című előadását
magabiztosan prezentálta, a kérdésekre adott
válaszaiból kitűnt a téma mélyreható ismerete.
Szereplését a szigorú zsűri második helyezéssel jutalmazta, ami egyben azt is jelenti, hogy
bejutott a 2017 március 31-én Székesfehérvárott megrendezésre kerülő Kutató Diákok döntőjébe. Gratulálunk!
Sz.M.A. Alapiskola

V ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej
Strede sa konala 25. novembra Tudok 2016/17
Regionálna konferencia študentov výskumníkov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským južného Slovenska. ZŠ A. M. Szencziho
zastupovala v kategórii biológia - chémia naša
ôsmačka Emma Straňáková, ktorá sa na súťaž pripravovala pod vedením Antónii Párkány.
Emma svoju prezentáciu pod názvom Chov
Kakariki červenočelého predniesla sebavedome a v odpovediach na otázky preukázala hlbokú znalosť témy. Prísna porota ju odmenila
druhým miestom v jej kategórii, čo znamená,
že sa zúčastní 31. marca 2017 medzinárodného finále súťaže v Székesfehérvári, ktorého sa
zúčastnia študenti z celej Karpatskej kotliny.
Gratulujeme!
ZŠ A.M.Sz.

A CSEMADOK ünnepváró adventi műsora

Adventný program CSEMADOKU

December 11-én a Szenci Városi Művelődési központ adott otthont a Szenc és környéke magyarsága hagyományos ünnepváró,
adventi műsorának, melyre a Csemadok
Szenci Alapszervezete hívta meg az érdeklődőket. A karácsonyváró délután programjában a magyar tannyelvű óvoda, alapiskola
és az egyre gazdagabb profilú középiskola
diákjainak műsorszámai váltották egymást,
melyeket Korpás Árpád konferált föl. Jó volt
látni, hogy az anyanyelvünk megmaradását
szolgáló legfontosabb intézményeink, az
iskoláink milyen sok tehetséges gyermeket
nevelnek. A műsorból nem hiányozhatott a
Strešňák Dagmar és Strešňák Gábor vezette
Möggyes néptánccsoport sem. Föllépett az
alapiskola első négy évfolyamából toborzódó Kis Möggyes és a felső tagozatosokból
álló Nagy Möggyes is. Műsorukat Hecht Éva
első hegedűs vezetésével a somorjai Dunafolk Band kísérte. Ünnepi beszédet Duray
Rezső, a Szenc és Vidéke Célalap vezetője
mondott, majd a hagyományokhoz híven átadta az alap ajándékait az óvodásoknak. VCs

CSEMADOK - 2017 - SZENC
A szenci alapszervezet évzáró taggyűlésén a
vezetőség számot ad az elmúlt év munkájáról és ismerteti az új munkatervet. 2017-ben
is megvalósítjuk a hagyományos programokat. Megünnepeljük a magyar kultúra napját.
A költészet napján hazai magyar költőkkel és
ismert magyar íróval találkozhatunk. Könyvbemutatón ismertetjük Csikmák Imre szenci
újságíró „Erről, arról, azokról” című kötetét.
A szenci magyar tanítási nyelvű iskolákkal, a
Szenci Városi Múzeummal és a művelődési
központtal karöltve előadói estek, valamint a
CSEMADOK járási és központi szerveivel a
Szenczi Molnár Albert Napok társszervezői
leszünk. Továbbra is működik a Kincskereső
Ifjúsági –és Gyermekklub, megszervezzük a
hagyományos kirándulást, a kedvelt majálist
és a nyárbúcsúztatót. Színházi előadásokra
is sor kerül majd. Tagsági gyűléseink résztvevői ötleteikkel, javaslataikkal bővíthetik a
2017-es munkatervet.

Základná organizácia Csemadoku v Senci pripravila tradičný adventný program pre členov
maďarskej komunity Senca a okolia, ktorý sa
konal v nedeľu 11. decembra v kinosále Mestského kultúrneho strediska. Program popoludnia v znamení očakávania Vianoc pozostával z vystúpení detí zo seneckých školských
zariadení s vyučovacím jazykom maďarským.
V úlohe moderátora vystupoval turistický
sprievodca Árpád Korpás. Bolo radosť vidieť,
že koľko talentovaných detí vychovávajú v našej škôlke, základnej škole aj v Spojenej škole
s VJM, ktorej profil sa z roka na rok rozširuje.
Naše školy sú základnými piliermi úsilia maďarskej komunity o zachovanie materinského
jazyka. Z programu nemohlo chýbať vystúpenie ľudového tanečného súboru Möggyes,
ktorého choreografmi a vedúcimi sú Dagmar
Strešňák a Gábor Strešňák. Prezentoval sa
Kis Möggyes regrutujúci sa z prvého stupňa
základnej školy aj Nagy Möggyes, ktorý je tvorený z druhostupňových školákov. Tanečníkov
sprevádzal Dunafolk Band zo Šamorína pod
vedením Éva Hecht.
VCs

Új Esztendőre
Jön már az új: a jobb és szebb évünk!
Lágy szellő fúj, mi is az, mit kérünk?
A jót, sokat, egyformán elosztva,
S kéz a kézben: végre összefonva!
Legyen a szív: helye minden jónak,
Hűség tornya: el nem bitorlónak!
Itt a honban, és végre mindenütt,
Testvéreim: szívünk ér így együtt,
Új Esztendő- mi rossz, zúzzad azt szét
S oltsd szívünkbe a szeretet hitét!
Szem és a szív lásson és halljon itt,
Mert emberek: a szeretet segít!
Áldás, béke, csak utadon járjunk,
Ez a célunk, testvéri szent vágyunk!
Mgr.Katona Roland

CSEMADOK - 2017 - SENEC
Prvým podujatím v novom roku bude výročná
členská schôdza, kde vedenie bilancuje uplynulý rok a predloží nový pracovný plán. Aj v
roku 2017 uskutočníme naše tradičné programy. Pripravíme program na Deň maďarskej
kultúry. Pozveme na Deň poézie maďarských
básnikov zo Slovenska a známeho maďarského spisovateľa. Predstavíme knihu seneckého
žurnalistu Imreho Csikmáka, ktorý vyšiel pod
názvom „Erről, arról, azokról”. So seneckými
základnými školami s VJM, Mestským múzeom v Senci a MsKS usporiadame večere
interpretov. Spolu s okresnými a ústrednými
orgánmi Csemadoku a ZŠ A. M. Szencziho
sa podieľame na príprave Dní Alberta Molnára Szencziho. Naďalej funguje Detský a mládežnícky klub Kincskereső, zorganizujeme
tradičný výlet Csemadoku aj veľmi populárny
Majáles a Rozlúčku s letom. Privítame aj divadelné predstavenia. Členovia môžu doplniť
náš plán na rok 2017 na členských schôdzach.
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Nyílt nap a Közös Igazgatású MTNY Iskolában Deň otvorených dverí v Spojenej škole s VJM
Kilencedikeseket és szülőket láttunk vendégül 2016. december
9-én azzal a céllal, hogy megismerkedjenek az iskolánk nyújtotta lehetőségekkel és részt
vegyenek a bemutató óráinkon.
Diákjaink műsorral fogadták őket.
Bevezetőmben elmondtam, hogy
ebben a tanévben a gimnázium
mellett két szakirányú képzést
működtetünk: vállalkozói iskolát
és az óvodapedagógia és nevelői szakot. A képzés időtartama
négy év és érettségivel végződik.
A következő tanévtől új szakkal,
a logisztikával bővül kínálatunk.
Az iskola arculatának fontos tényezője a tehetséggondozás. Diákjaink különféle szakkörökben
is tevékenykedhetnek. Többen
kerületi, országos és nemzetközi
szintű versenyeken is sikeresek.
Az oktatás tárgyi feltételeit folyamatosan fejlesztjük. Novemberben fejeztük be a multimediális
szaktanterem kialakítását. Jól
működő diákönkormányzatunk
van, diákújságunk az Észhárító
évente kétszer jelenik meg, rendszeresen veszünk részt és mi is
szervezünk sport- és kulturális

rendezvényeket, kirándulásokat,
sítanfolyamot valamint rendszeres színház- és mozilátogatások
teszik színesebbé intézményünk
életét.
A megnyitó után bemutató órákon vehettek részt vendégeink,
majd diákjaink prezentáltak iskolánk életéről, végül a szakoktatásról Filler Krisztina tanárnő
tájékoztatott. Igyekeztünk átfogó
képet nyújtani iskolánkról és bízunk benne, hogy az érdeklődő
kilencedikesek többségét diákunkként látjuk viszont szeptemberben.
Kontár Zsuzsanna

Deviataci aj rodičia k nám zavítali 9. decembra 2016, aby sa
zoznámili s ponukou študijných
smerov našej školy a zúčastnili
sa ukážkových vyučovacích hodín. Naši študenti ich privítali s
kultúrnym programom. Vo svojej
úvodnej reči som načrtla náš profil v základných rysoch. V tomto
školskom roku, okrem gymnázia,
prevádzkujeme školu podnikania a školu učiteľstva pre MŠ a
vychovávateľstva. Štúdium trvá
štyri roky a končí sa maturitou. V
budúcom školskom roku otvoríme
nový študijný odbor logistiky. Dô-

ležitou črtou profilu školy je dôraz
na starostlivosť o talentov. Študenti si môžu vybrať z viacerých
záujmových krúžkov. Mnohí žnú
úspechy vo vedomostných súťažiach na krajskej, celoslovenskej
aj medzinárodnej úrovni. Neustále
zdokonaľujeme materiálno-technické vybavenie školy. V novembri sme odovzdali do užívania
multimediálnu odbornú učebňu.
Máme dobre fungujúcu študentskú samosprávu, školský časopis
Észhárító vychádza dvakrát do
roka, pravidelne sa zúčastňujeme
aj organizujeme športové a kultúrne podujatia, výlety a lyžiarske
kurzy. Pravidelnými návštevami
divadelných a filmových predstavení spestríme život v našej škole.
Po uvítacom programe nasledovali ukážkové vyučovacie hodiny.
V závere naši študenti vystupovali
s prezentáciami a učiteľka Krisztina Filler informovala o odbornej
príprave v našej škole. Snažili sme
sa hosťom poskytnúť ucelený
obraz našej školy. Dúfame, že s
mnohými deviatakmi sa stretneme
opäť už ako študentmi našej školy.
Zsuzsanna Kontár
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sofia Michaela Baránek, Olívia Buday, Olly
Jin, Alica Zápražná, Sára Ligdová, Jeremiás Jakab, Ľuboš Boťanský, Mia Alina
Blahutová, Dávid Jánoš, Lara Pullmanová,
Alica Viestová, Dorka Hericsová, Samuel
Látka, Nela Vandáková, Timotej Diener, Nela
Oláhová, Milan Slovák, Leonard Málek, Olívia
Halačová, Oliver Klempa, Karolína Dianová,
Tomáš Pomichal, Krisztína Zsemlye, Csenge
Benczeová
Zosobášili sa
Jakub Köszikla – Lucia Cingelová
Miroslav Masaryk – Viera Vaňatková
Martin Bartušek – Veronika Rožňovcová
Peter Klásek – Lenka Jašeková
Pavol Gál – Eva Reingraberová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Štefan Glaus (70), Ing. Zuzana Lukáčová (70),
Mária Mrázová (80), Alžbeta Mareková (70),
Ing. Ladislav Mokráň (70), Ladislav Tornyai
(70), Mgr. Štefan Ruman (75)
Klub dôchodcov
Alžbeta Bognárová (60), Tornyai Ladislav
(70), Bartošovičová Ľudmila (75), Mgr. Ruman Štefan (75), Margita Schultheisová (80),
Imrich Jasaň (85), Helena Bezúrová (90)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Štefan Glaus (70), Vlasta Dolanová (75)
Ladislav Neuwirth sa 7.1.2017 dožíva krásneho veku 85. rokov života. S prianím: Každý
deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes
k tvojmu sviatku, ťažko hľadať slová. Sme
s tebou všetci, čo ťa máme radi, na zdravie
pripime, nech si stále zdravý! Všetko najlepšie
k narodeninám prajú členovia ZO SZPB Senec

Blahoželanie k 80-ke
Na Vaše zdravie sa dnes
pije, do lesklých pohárov
šampus sa leje.
Bublinky šumia, zvonia
poháre, radosť a úsmevy
sadajú na tváre.
Všetko najlepšie k narodeninám!
Blahoželáme nášmu ockovi Ondrejovi Richterovi, ktorý oslávil 80. narodeniny 10.9.2016
a blahoželáme našej mamičke Gizele Richterovej, ktorá oslávi 80. narodeniny 20.1.2017.
Za celú rodinu dedka a babku bozkávajú
vnučky Karinka a Nicolka.
Opustili nás
Ján Talapka 1952, Anna Urbancsoková 1938,
Štefan Spuchlák 1952, Ján Jasovský 1942, Tibor Krechňák 1958, Jozef Egyed 1952, Miroslav
Bedeč 1986, Pavel Benkovský 1957, Valéria
Ondrejkovičová 1929, Helena Štrbáková 1951,
Viktoria Piacseková 1929, Štefan Tóth 1924
Dňa 5.1.2017 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, sestra Alžbeta Lakyová,
rod. Farkašová. Milujúci synovia Róbert, Gábor, súrodenci
a ostatná rodina.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján Laky Erzsébetre, szül. Farkas, két
fia, testvérei és a többi rokonság.
Dňa 25. decembra 2016 si pripomíname 30. výročie smrti nášho drahého a obetavého otecka Júliusa Fülöpa, ktorý nás
25.12.1986 nečakane a bez slova
rozlúčky opustil. Drahý náš otecko, navždy ostáváš v našich srdciach. S láskou a úctou spomína dcéra Terézia s rodinou.
Fájós szívvel emlékezünk december 25-én
drága édesapánk Fülöp Gyula halálánok
30. évfordulójára ki 1986.12.25.-én Szent
karácsony napján váratlanul, búcsú nélkül
távozott szerettei köréből. Drága édesapánk
„szívünkben örökké élve, Isten akaratában elhunyva“. Emlékét hálával és nagy szeretettel
őrző lánya Terézia és családja.

Dňa 14.1. uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá manželka a mamička Katarína Mosorová. S láskou na ňu
spomína manžel, synovia Kristián
a Ferko, švagriná Gabika a sesternica Marienka.
Venujeme spomienku nášmu zosnulému Jozefovi Kováčovi, ktorý
odišiel do večnosti 17.12.2015. Kto
ho poznal spomenie si, kto ho mal
rád nezabudne. Žije v srdciach,
tých čo ho milovali. Spomienky
moje milé, neviete, čo je to bolesť a žiaľ. Manželka Mária s deťmi
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 7. decembra
2016 odprevadili na poslednej
ceste našu drahú zosnulú Viktóriu Piacsekovú, rod. Bárdosovú,
a prejavením sústrasti i kvetinovými darmi sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket
minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik
2016. december 7-én elkísérték utolsó útján
drága halottunkat özv. Piacsek Kornélné,
szül. Bárdos Viktóriát, és részvétnyilvánításukkal, virágadományaikkal igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat. A gyászoló család
S láskou v srdci
spomíname
na
našich
drahých
rodičov
Katarínu
a Františka Reisingerových. Všetci,
ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú modlitbu. Spomínajú dcéry Renáta, Katarína a syn Peter s rodinami.
Venujeme spomienku môjmu
bratovi, Jozefovi Rodnému,
ktorý nás opustil 1.12.2001. Bol
to človek s láskavým srdcom a
vrúcnym úsmevom. Nech odpočíva v pokoji. Spomienku venuje sestra Mária s rodinou

Mozog našich seniorov nezlenivie
Posledný novembrový deň sa
seneckí seniori naposledy stretli
v malej útulnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska, kde
sa rozlúčili s kurzom Nenechaj
mozog zlenivieť. Záverečný kurz
o tréningu mozgu a pamäti začali
s úsmevom, pretože prednášajúca Aneta Zelmanová si zabudla
materiály v inej miestnosti. V poradí desiaty kurz bol výnimočný
uvoľnenou atmosférou. Na začiatku skontrolovali domáce úlohy,
všetci boli perfektne pripravení
a celé doobedie aktívne spolupracovali. Potom prednášajúca
začala prezentáciu a svojimi rečníckymi schopnosťami si udržala

pozornosť senioriek. Tie boli na
konci odmenené oficiálnym certifikátom. Dôchodkyne sa Anete
Zelmanovej poďakovali za užitočné tipy do života. Okrem školenia
v Centre Memory, ktoré musela
absolvovať, aby mohla prednášky
viesť, si každé stretnutie vyžadovalo hodiny prípravy. „ Bolo s tým
veľa práce, informácie som čerpala najmä z kníh. Všetci moji známi
to vedeli ,a tak mi posúvali všetky
články a knihy o mozgu, ktoré sa
im dostali do ruky. Všade v mojom okolí bol mozog,“ prezradila. Motivoval ju záujem zo strany
účastníčok. Dlhšie mala pocit, že
sa v Senci pripravujú programy

najmä pre deti a mládež, preto sa
rozhodla venovať sa tým, ktorí nie
sú až takí aktívni- seniorom.
Záverečným dotazníkom dali dôchodkyne spätnú väzbu. . Tešili sa
z novonadobudnutých informácií
a praktických tipov, no zároveň
ocenili možnosť byť v kolektíve.
Návrhy na rozšírenie kurzu boli

veľmi rôznorodé, čo len dokazuje,
že sa stále má kam posúvať.
„Budem na sebe pracovať a snažiť
sa v kurze pokračovať,“ zakončila stretnutia Zelmanová s vďakou
za spoluprácu. „Odovzdali ste mi
niečo z vašej životnej múdrosti,“
dodala.
Bianka Zamatóczka
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Eva Casanova – žiadaná a úspešná učiteľka sólového spevu
Začiatky životnej dráhy seneckej rodáčky, talentovanej speváčky, Evy Casanova, za slobodna Michálekovej sú ako z románu.
Napokon pred 23 rokmi sa jej osud natrvalo spojil so ZUŠ v Senci, kde učí sólový spev. Ako všetko v živote, aj pedagogickú prácu
robí s vášňou a s veľkým nasadením, čo dokazujú predovšetkým úspechy jej žiakov a vlastné ocenenia, medzi nimi aj z úrovne
ministra školstva.
• Ako ste sa dostali na hudobnú dráhu
a aké boli vaše začiatky?
Moja mama milovala klavír a vážnu hudbu.
Dokonca zbierala podpisy, aby v Senci bola
založená hudobná škola. Samozrejme som
bola medzi prvými žiačkami hry na klavíri
novozaloženej Základnej umeleckej školy
v Senci. Pokračovala som na Konzervatóriu
v Bratislave, ale tam som sa už učila sólový
spev. Po skončení školy som rok pôsobila
ako sólistka - speváčka vážnej hudby vo Vojenskom umeleckom súbore. Potom nastal
- v tej dobe nevídaný - zvrat, vydala som sa
za Kubánca a šesť rokov som žila na Kube.
• Začiatkom 70-tych rokov určite nebolo
ľahké sa vydať za cudzinca a opustiť krajinu.
Láska prekonala všetky úskalia?
S manželom som sa zoznámila v Senci, keď
chodil na jazykovú prípravu, predtým než
začal študovať v Žiline na Vysokej škole dopravnej. Mala som 17 rokov, keď sme sa zoznámili a 21, keď doštudoval. Vydala som sa
za neho a spolu sme sa odobrali na Kubu,
preto som ani nešla na vysokú školu. Moje
vysťahovanie sa vtedy znamenalo aj to, že
som musela zaplatiť za štúdiá a dokonca aj
sa zriecť všetkých dedičských nárokov.
• Ako sa vyvíjala Vaša spevácka kariéra
na Kube?
Na Kube som pracovala v Československom kultúrnom stredisku, zároveň som
účinkovala ako koncertná speváčka a zdokonaľovala v speve u profesorky Mariany
de Gonich. Mala som príležitosť spolupracovať s významnými umelcami, napríklad
so slávnym korepetítorom Luisom Borbolla,
ktorý na klavíri doprevádzal svetovo známe
operné divy, ktoré navštívili Kubu ako Maria Callas, Victoria de los Ángeles alebo
Renata Tebaldi. Na Kube sa nám narodil
syn Carlos. Zlom nastal vtedy, keď sa dostal do školopovinného veku. Kubánske
školy vtedy boli akési výcvikové strediská
pre budúcich revolucionárov. Nechcela
som, aby syn dostal takú výchovu, manžel
zas nesúhlasil s tým, aby sme ho zapísali
do školy pre zahraničné zastupiteľské zbory. Napokon som dala prednosť úlohe matky pred úlohou manželky a po jednej návšteve doma sme sa so synom už nevrátili
na Kubu.
• Ako sa Vám darilo doma po návrate?
Bol to pestrý život na voľnej nohe. Chodila som na koncertné šnúry po celom Slovensku a spoluúčinkovala som aj na hudobno-literárnych zábavných programoch
so známymi umelcami ako Ladislav Chudík,
Štefan Hudec, Pavol Gábor, Karol Vlach,
bratia Balážovci, Melánia Olláriová, Eva Mária Chalupová, Juraj Sarvaš a ďalší. Mala
som cca 150 vystúpení za rok, ale stihla

som sa aj zdokonaľovať v speve u docentky
Marie Smutnej - Vlkovej, profesorky VŠMU.
Mohla som ísť do Švajčiarska, ponúkli mi
angažmán do malého komorného orchestra, ale osud znovu zasiahol. Mala som už
podpísanú zmluvu od 1. januára, ale mamička dostala v decembri mozgovú príhodu a u otca sa prihlásili príznaky Alzheimerovej choroby. Vtedy sa skončila moja kariéra umelkyne, ale otvorila sa nová dráha
učiteľky sólového spevu, ktorá mi priniesla
a stále prináša uspokojenie a veľa radosti.
• Učíte od roku 1993 a patríte medzi najlepších pedagógov ZUŠ na Fándlyho 20.
Čo Vás najviac motivuje?
Najviac ma posúvajú ďalej úspechy mojich žiačok a žiakov. Žneme spolu úspechy
na celoslovenských aj zahraničných súťažiach, takmer každý rok sa dostane odo
mňa niekto na Konzervatórium a mnohí
z nich už sú známymi umelcami. Spomeniem len zopár mien, ktoré sú Senčanom
určite známe: Zuzka Szabó, Lucia Szabová, Martina Ostatníková, Elenka Príbelská,
Mário Tóth, Betka Tóthová, Katka Mokráňová, Viktória a Zuzana Ballánové, Andrea
Szabová, Klaudia Kolembusová, Veronika
Varjúová. Aktuálne mám dve bývalé žiačky na Konzervatóriu, klasický spev študujú
Karolína Krigovská a Angelika Fábryová.
Na hudobnodramatickom oddelení študuje
Dominika Debnárová. Najnovšie mi robia
radosť nádejní chlapci Simon Molnár, Tibor

Liam Mašek, Andrej Kanišák a Dušan Varga, ktorý v októbri získal 1. miesto na XIV.
ročníku medzinárodnej Písňovej soutěži
Bohuslava Martinů 2016 v Prahe a hneď
nato v decembri zopakoval triumf na 8.
ročníku základných umeleckých škôl „Dni
Miloša Ruppeldta“ v Bratislave. Mám aj deväť malých dievčatiek, ale ešte musia prejsť
roky, kým sa ich talent ukáže v plnej kráse.
Samozrejme ma motivujú aj vlastné profesné uznania. Doteraz najvyššie uznanie sa
mi dostalo v roku 2006, keď ma minister
školstva ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov
a vzápätí ma vyznamenal aj predseda BSK.
Veľmi si vážim Cenu primátora mesta Senec, ktorú som dostala v roku 2012.
• V čom spočíva tajomstvo Vášho pedagogického úspechu?
Jediným tajomstvom snáď je môj inštinkt,
hneď zistím, že ktoré dieťa je talentované.
Všetko ostatné je o správnej technike. Ja
učím talianskou metódou „bell canto“. Veľkú pozornosť venujem speváckemu dychu.
Mám tu pohovku, tam dieťa pekne uložím,
pretože keď ležíme, tak prirodzene dýchame bránicou. Moji zverenci sa musia naučiť takto dýchať aj postojačky. Toto je alfou
a omegou, pretože my musíme byť schopní
zaspievať vo veľkom divadle bez mikrofónu.
Táto hudobná škola je moja srdcová záležitosť. Veľmi rada učím a dokedy budem zdravá, dovtedy budem učiť.
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Vianočný tenisový turnaj
Dňa 16.12.2016, v jedno krásne piatkové popoludnie, sa uskutočnil Vianočný tenisový
turnaj, ktorý organizoval Tenisový klub PROFI
Senec. Turnaj prebiehal v Tenisovej hale Hotela Družba na Slnečných jazerách v Senci.
Na turnaji sa zúčastnili deti i dospelí, keďže sa
hrali štvorhry v zložení „dieťa- rodič“. Okrem
štvorhier bolo pre deti pripravené množstvo
hier a súťaží, v ktorých si zmerali svoje sily
a zároveň zhodnotili doterajšie snaženie sa

na tréningoch počas celého roka.
Deti s rodičmi boli rozdelení do dvoch skupín.
Skupinka menších detí - začiatočníkov a väčších detí - pokročilejších. V prvej skupine sa
najlepšie darilo Emke Vraníkovej s ocinom
Vladimírom a v skupine pokročilých si zaslúžene prvenstvo vybojovala Evka Mikócziová
s tatinom Palom.
Turnaj sa niesol v duchu priateľskej a príjemnej atmosféry, samozrejme, nesmelo chýbať

dobré občerstvenie a výborný vianočný punč.
Nemohlo chýbať ani nasadenie, chuť zvíťaziť,
sem-tam padla aj nejaká slzička po prehratom
zápase, ale to k športu patrí.
Veľká vďaka patrí všetkým trénerom, ktorí dohliadali na plynulý a bezchybný chod turnaja.
Tak isto všetkým deťom a rodičom, ktorí svojou účasťou a výbornými výkonmi dokázali,
že tenis je jedna krásna a veľmi obľúbená hra
pre všetky vekové kategórie.

Plavecký klub Delfín oslavuje 10. výročie založenia

Plavecký klub DELFÍN Senec tento rok oslavuje 10. výročie založenia. Už 10 rokov sme tu
pre všetky deti, ktoré majú záujem športovať
sa naučiť sa plávať. Za tento čas prešlo rukami trénerov množstvo milých a šikovných detí,

ktoré sa naučili plávať a niektoré u nás plávajú doteraz. Plaveckú výuku od začiatku sprevádzajú nadšení dlhoroční plaveckí tréneri
- bývalí úspešní plavci. Preto je výuka plávania
pre nás životným poslaním a nie prácou.

Pri príležitosti ukončenia plaveckých kurzov Plavecký klub DELFÍN Senec usporiadal 15. - 20.
decembra 2016 tradičné Vianočné plavecké
Me-che-che za účasti rodičov, starých rodičov,
priateľov a známych. Niektoré deti sa naučili viac,
niektorým to trvá trochu dlhšie, ale všetci bez rozdielu majú radi vodu a plávanie. Všetky deti boli
odmenené sladkosťami a tradičným Mokrým vysvedčením.
Týmto by sme chceli poďakovať rodičom
za podporu detí, za trpezlivosť pri dochádzaní na
tréningy, pri ich prvých plaveckých krôčkoch ale
aj pri zdokonaľovaní sa v plávaní. Vďaka patrí aj
trénerom, ktorých deti milujú a máme spolu už
akoby rodinné väzby. Nesmieme zabudnúť ani
na staršie deti - plavcov, ktorí s rodičmi dochádzali do 25m bazéna v Šamoríne-Čilistove, kde
sa im venovala ďalšia trénerka. Všetkým rodičom
patrí obrovská vďaka a úcta za podporu. Napriek
tomu, že v našom plaveckom klube deti trénujú
hravou formou, zúčastňovali sa a umiestňovali
v plaveckých súťažiach. Seriózna a systematická
práca s deťmi v plaveckom klube prináša ovocie.
Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme anjelsky
krásne Vianoce a čertovsky dobrý Nový rok 2017.
Plavecký klub Delfín
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Maťo Homola ako prvý Slovák v prestížnom hodnotení TOP 30 jazdcov roka 2016
Mladému slovenskému pretekárovi Maťovi Homolovi sa podaril
fantastický výsledok. Už štvrtý
rok po sebe vyhlasuje medzinárodný portál TouringCarTimes,
ktorý sa venuje cestovným vozidlám, hodnotenie TOP 30 pilotov roka. Maťo Homola, ako prvý
Slovák v tomto rebríčku, obsadil
30. miesto spomedzi jazdcov z
celého sveta v hodnotení roka
2016. História a existencia portálu
TouringCarTimes.com sa datuje
od roku 1995 a venuje sa výlučne pilotom cestovných vozidiel
najrôznejších šampionátov. Maťo
Homola sa tento rok prebojoval
do rebríčka spomedzi pretekárov
seriálov BTCC (Britské Majstrovstvá cestovných vozidiel), DTM
(Nemecké Majstrovstvá cestovných vozidiel), STCC (Švédske

Majstrovstvá cestovných vozidiel), TCR (Touring Cars Racing),
V8 Supercars (Austrália a Nový
Zéland) a WTCC (Majstrovstvá
sveta cestovných vozidiel). Výborné 30. miesto znamená ohodnotenie Maťovej práce a jeho tímu
nielen počas tohto roka, ale je to
aj dôsledok svedomitej a cielenej
prípravy a pretekania v minulosti.
„Je pre mňa veľká česť, že som
sa do tohto významného rebríčka
dostal. Mám radosť, že si ma aj
portál ako TouringCarTimes všimol a je to zároveň signál, že spolu s tímom okolo mňa robíme veci
dobre. Moja motivácia do ďalších
rokov je opäť vyššia, rád by som
sa v budúcom roku prebojoval aspoň do druhej desiatky!“, povedal
na margo jeho umiestnenia Maťo.
http://matohomola.sk/

Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov
Mestský úrad Senec, Mestské
kultúrne stredisko Senec, Správa cestovného ruchu Senec, Senecké ľadové medvede – SPORT
CLUB Senec, Ľadové medvede
Bratislava v spolupráci s klubom
potápačov Piccard Senec už po
19-ty krát srdečne pozývajú divákov na tradične prvú športovo-kultúrnu akciu v novom kalendárnom roku v Senci - Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov, ktoré
sa uskutoční v piatok 6.1.2017 od
13.30 na pláži pod Hotelom Senec na severnej strane Slnečných
jazier. Po slávnostnom nástupe o
14.00 hod. si otužilci vychutnajú
studené vodu Slnečných jazier.
Organizátori pripravili pre divákov
niekoľko prekvapení:
• Svoj nádherný hlas predstaví
úspešná muzikálová speváčka
(naša Senčanka) Mirka Belancová, ktorú môžete vidieť a počuť

Senecký pohár vo florbale
Najlepšie florbalové regionálne kluby sa
stretli na dvojturnaji, ktorý bol organizovaný k 20. výročiu florbalového klubu
Tsunami a na počesť nového klubu na
slovenskej scéne zo Senca. Turnaj bol
organizovaný pre kategóriu prípravkárov, ktorá tento rok vznikla v Senci aj s
podporou mesta Senec. Napriek tomu,
že seneckí hráči mali iba 2 mesačné
tréningové skúsenosti, hrali naši chlapci s oveľa skúsenejšími teamami veľmi
vyrovnanú hru a po troch výhrach, remí2. 10.2016 - 9.10.2016
NFV & SENEC CUPB
1. miesto Modra
2. miesto Lions Bratislava
3. miesto Snipers Bratislava

ze a štyroch tesných prehrách obsadili
na turnaji celkovo 4.miesto. Senecký
florbalový klub má už cca 35 členov a
naše deti úspešne reprezentujú mesto
na Slovensku aj v zahraničí (3.miesto na
turnaji v Maďarsku) už 5 rokov. Tento rok
s veľkou podporou mesta nabral klub
druhý dych a zvýšil svoje aktivity či už
interne, kvalitou tréningov (licencovanie
trénerov) ako aj aktivitou reprezentačnou (turnaje a plánované zapojenie do
celoslovenskej ligy SZFB).
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto

Senec
Galaktikos Bratislava
Lido Bratislava
Komárom (HU)
Tsunami Záhorská B.

spievať v muzikáloch Mačky a
Princ a Večernica na Novej Scéne
v Bratislave;
• Divákov zabavia a roztancujú v
rytme hip-hopu šarmantné tanečnice z tanečnej školy F’DANCE
CENTER
O dobrú náladu a zábavu divákov
sa postarajú aj ľadové medvede,
ktoré si s chuťou zaplávajú v studenej vode Slnečných jazier ale aj
DJ Robo Matejka, ktorý ponúkne
kvalitnú hudbu. Pre divákov je
pripravené chutné občerstvenie
a výborný čaj na zahriatie. Príďte
podporiť aj domáci klub Seneckých ľadových medveďov, ktorý
sa utešene rozrastá – ich počet
sa blíži k množstvu 20 plavcov.
Všetci otužilci sa tešia na divákov,
ktorí ich prídu povzbudiť a užiť si
príjemné sviatočné popoludnie
na Slnečné jazerá do Senca.
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Mikulášsky maratón v Senci
Mikuláš, anjel a čert už
od rána putovali po našom
meste a rozdávali radosť.
Najprv
prešli
kancelárie
Mestského úradu, potom sa
vybrali do ulíc, aby vyhľadali
senecké škôlky a rozdali deťom dobroty.
Už tradične je súčasťou
mestského
Mikulášskeho
programu vyhodnotenie celomestskej výtvarnej súťaže
spojené s vernisážou výstavy
súťažných prác. V Galérii Labyrint MsKS bola 6. decembra otvorená výstava z diel
nominovaných do VII. ročníka
výtvarnej súťaže venovanej
téme „Čo by som ešte postavil, postavila v našom meste“.
Vernisáž otvárala skladba
Chameleón od Herbieho
Hancocka v podaní až natoľko novej kapely, že toto vystúpenie bolo ich prvé verejné

účinkovanie. Skupina Jamma
(Jakub Kolembus - keyboard,
Adam Tkáč - elektrická gitara,
Marek Mokoš - bicie, Matej
Kubovčák - basová gitara)
sa dala dokopy pod krídlami
učiteľa ZUŠ na Fándlyho 20,
Vladimíra Kubaláka. V rámci
vernisáže boli ocenené najlepšie súťažné diela, tvoriace expozíciu výstavy, ktorá
trvala od 6. do 23. decembra
2016. Ocenení okrem diplomu dostali mikulášsky balíček, ku ktorému viceprimátor
mesta Senec Dušan Badinský prisľúbil po dve vstupenky do Aquathermalu Senec.
V závere vernisáže sa ku
kapele Jamma pridali speváci Andrej Kaniša, Viktória
Bajtalová, Mariana Čulková
a zahrali a zaspievali spolu
vianočné koledy.
Mikulášsky maratón pokra-

Mikuláš v Piccarde Senec
V nedeľu 4.12.2016 sa pri
príležitosti sviatku Mikuláša
rozhodli potápači z Piccardu Senec potešiť tých najmenších, zorganizovali mikulášsky program a pripravili balíčky pre všetky deti.
Na koči dorazil aj samotný
Mikuláš a anjel, ktorí potešili rovnako dospelých, ako
aj malé ratolesti. Návštevu
prijal aj pán primátor Karol
Kvál s manželkou a s vnučkou. Na záver sa potápači
v rámci výcviku ponorili
do studených vôd Slnečných jazier. Piccard Senec

čoval interaktívnou rozprávkovou show „Zachráňte Mikuláša“, ktorá sa odohrávala
na pódiu pred MsKS. Našťastie senecké deti sa nebáli
zapojiť do deja. Zachránili
tak Mikuláša, ktorý potom
mohol rozsvietiť vianočný
stromček Senčanov. Čakanie
na rozsvietenie si mnohí príjemne krátili aj pri stánkoch
vianočných trhov, ktoré boli
otvorené na Námestí 1. mája.
Počas víkendov bol pre návštevníkov trhov pripravený
program. Vystúpila vokálna
skupina For You, Trepethe
Band, Borovienka a Fidlikanti.
ZŠ Szencziho a ZŠ Tajovského si pripravili na námestí aj
svoje školské vianočné trhy.
Krásna predvianočná atmosféra naplnila mesto.
Text: MO, VCs
Foto: MO, VCs

