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Predaj permanentiek na Slnečné jazerá na letnú sezónu 2017
Správa cestovného ruchu začne predaj
permanentných vstupeniek 2. mája v Turistickom informačnom centre (Turecký
dom - Múzeum) v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8. do 16:00, od 1. júna
od 8. do 18:00 a v sobotu od 9. do 13:00.
Predaj bude zabezpečený od 1. júla
aj na hlavných recepciách Slnečných jazier.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 10 eur, Senčania – deti
od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP 5 eur,
nesenčania 20 eur, celosezónna s automobilom 30 eur,
Podnikové chaty, hotely 26 eur, služobný

Kúpte si lístky na Senecké leto už
teraz - ušetríte
Predpredaj lístkov na Senecké leto sa začne
2. mája na 3 predajných miestach:
• v kancelárii MsKS
• v pokladni kina
• v Turistickom informačnom centre v Tureckom dome
Lístky v predpredaji stoja 5 eur pre všetkých.
Deti do 6 rokov majú vstup voľný. Oplatí sa kúpiť si lístok v predpredaji, pretože na bránach
v deň konania Seneckého leta budú už stáť
10 eur.

preukaz s automobilom 20 eur (zásobovanie),
Denná vstupenka: dospelí (8 - 16:00)
3 eurá, deti od 6-15 r., dôchodcovia, ZŤP (8 16:00) 2 eurá, jednotné vstupné (16. - 18:00)
1 euro, výber vstupného denne od 8:00
do 18:00 (podľa počasia)
Permanentky budú zabezpečené proti falšovaniu špeciálnym vodoznakom. Upozorňujeme návštevníkov, že falšovanie je trestné.
V prípade odhalenia takýchto permanentiek
budeme ihneď kontaktovať políciu a majiteľov budeme zverejňovať na našej webovej
stránke www.slnecnejazera.eu.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva
v Senci
11. mája 2017 o 9:00
Hotel Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk a zasadnutie sa bude
online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať rozhodnutia
za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane
V čase od 3. mája vrátane soboty 6. mája
do 11. mája 2017 si budú môcť občania prevziať rozhodnutia naraz za daň z nehnuteľností,
za komunálny odpad aj za ostatné miestne dane.
Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. Platby môžu občania realizovať v hotovosti
aj prostredníctvom platobných kariet cez POS
terminál priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky
ekonomického úseku – referátu príslušných daní
a poplatku ako aj pokladne k dispozícii denne
od 7:00 do 18:00 nepretržite, v sobotu 6. mája

od 8:00 do 12:00, t.j. aj počas obedňajších prestávok.
Mesto ušetrí finančné prostriedky na poštovnom, ktoré môže lepšie využiť napríklad pri budovaní miest v materských školách. Občania
si môžu nielen skontrolovať svoje rozhodnutia
na mieste, ale ich pohodlne hneď aj zaplatiť
v pokladni. „Dlhý týždeň“ sa naozaj oplatí. Využite možnosť a osobne si vyzdvihnite rozhodnutia
a vysporiadajte daňové povinnosti. Ďakujeme.
Ing. Janette Matúšová
vedúca úseku ekonomiky

2

SENČAN máj 2017

AKTUÁLNE

Poslanci riešili parkovanie, Slnečné jazerá, dotácie aj pozemok pri kruhovom objazde
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci,
ktoré sa konalo 6. apríla, riešilo takmer 40 bodov. V súvislosti s plánovaným otvorením novej
základnej školy v budove SOŠ Senec na Kysuckej ulici schválili poslanci všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa určujú školské
obvody. Do spádovej oblasti novej školy budú
patriť ulice: Gagarinova, Chalupkova, Inovecká,
Jánošíkova, Kalinčiakova, Kysucká, Liptovská,
M. Urbana, Oravská, Považská, Pri Striebornom jazere, Zemplínska a Žitavská.
Náčelník Mestskej polície Ľuboš Hlaváč predniesol správu o činnosti MsP, ktorú poslanci
vzali na vedomie. Schválili tiež dodatok k VZN
o hospodárení s majetkom mesta, kde stanovili
výšku nájmu za letné terasy a záhradné sedenia v zóne Slnečných jazier na 6 eur za m2.
Dlho sa diskutovalo o tom, či bude parkovanie
v časti Lichnerovej ulice pri gymnáziu spoplatnené. Návrhom mesta a stavebnej komisie bolo
spoplatnenie, keďže ako uviedol poslanec Černay, platené parkovanie je trendom vo všetkých
mestách a v tejto časti Senca by sa tým zvýšila
bezpečnosť a občania by mali možnosť zaparkovať v centre za nízky poplatok. Poslankyňa
Turanská vyhlásila, že OZ Moje mesto je len
za zjednosmernenie ulíc a za vypracovanie generelu statickej dopravy. Poslankyňa Gabriella
Németh oponovala, že v prípade zjednosmernenia ulíc by boli občania zásadne proti, pretože v minulosti už mesto navrhovalo jednosmerky napríklad na Štefánikovej a Fučíkovej a stretlo sa to s veľkým odporom. Poslanec Bárdos
by nebol proti vypracovaniu generelu, ale ten
len povie, aký je stav. Za podstatné však považuje riešenie problému parkovania. Poslanec
Škovránek povedal, že si vypočul argumenty
a myslí si, že spoplatnenie je dobré pre občanov i podnikateľov. Poslanec Gubáni požiadal
mesto, aby pripravilo aj možnosť kúpiť si mesačné alebo polročné parkovné. Poslanec Žittňan trval na tom, že so spoplatnením nesúhla-

Jarné upratovanie
Počas tohtoročného jarného upratovania
sa vyzbieralo 20 ton objemného odpadu
(nadrozmerný odpad ako napríklad nábytok) a od rodinných domov bolo vyzbieraných 60 ton bioodpadu vo forme otiepok.
Poriadok si robili o týždeň neskôr aj rybári
a záhradkári na Striebornom jazere a v záhradkárskej osade nad Tehelňou.
Senčania využili aj možnosť zbaviť sa nebezpečného odpadu na Kalinčiakovej ulici,
kde odovzdali spolu 0,16 tony obalov z nebezpečných odpadov, 0,02 tony absorbentov a filtračných materiálov, 1,24 tony farieb,
0,22 tony pesticíd a 0,1 tony rozpúšťadiel.
Aj mimo sezónneho upratovania je Senčanom k dispozícii zberný dvor, ktorý je otvorený od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 30. októbra: pondelok až piatok
08:00 až 18:00 /obed 12:00 až 12:30/.
V sobotu od 08:00 do 14:00. Cez letné
prázdniny: 08:00 až 20:00 /obed 12:00 až
12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00.

sí. Pridala sa k nemu aj poslankyňa Hudáková
s tým, že toto riešenie považuje za nekoncepčné. Keďže na schválenie spoplatneného parkovania bolo treba 12 hlasov a OZ Moje mesto
bolo proti, návrh nebol prijatý.
Významným bodom bolo schválenie dotácií
mesta Senec, ktorého rozpis nájdete v zápisnici z MsZ na stránke mesta www.senec.sk.
Medzitým prišiel župan BSK Pavol Frešo, ktorý
chcel ozrejmiť situáciu ohľadom odpredaja pozemku zasahujúceho do plánovanej výstavby
rozšírenia kruhového objazdu na Pezinskej ulici smerom na diaľnicu. Uviedol, že z minulého
zastupiteľstva BSK bod stiahli, aby dali dokopy
všetky informácie a na marcovom zasadnutí
hlasovali už informovaní. Po liste z mesta a rozhovore s primátorom neprichádzalo do úvahy,
aby BSK pozemok predal. Iniciatívu OZ Moje
mesto privítal, len uviedol, že mu je ľúto, že sa
táto téma používa na predvolebnú kampaň.
Po diskusii s predstaviteľmi operátorov zastupiteľstvo odsúhlasilo vydanie územného rozhodnutia pre vybudovanie optickej siete v Senci.
Začne sa na Salámke od Billy až po Strieborné
jazero. Poradie lokalít stanoví mesto.
Riaditeľ SCR Senec Róbert Podolský predložil
vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok
2016 a tiež Strategické smerovanie Slnečných
jazier 2017-2025. Poslankyňa Hudáková požiadala, aby tento materiál rozpracoval útvar stratégie a územného plánovania mesta Senec.
Odpredaje nehnuteľností na Slnečných jazerách neprešli vzhľadom na to, že OZ Moje
mesto trvá na tom, že najprv musí byť vypracovaný územný plán zóny jazier. Dovtedy žiadny
z ich členov za žiadny odpredaj nezahlasuje.
Poslanci sa zaoberali aj návrhmi na vysporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy
na Bratislavskej a Pezinskej ulici. Konkrétne
k Pezinskej ulici sa prišli vyjadriť tamojšie obyvateľky, ktorým by výstavba cyklotrasy skomplikovala vjazd na pozemok a do garáže.

Oznamujeme Vám, že v dňoch
9. až 10. júna 2017
sa uskutoční najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva
Naše Mesto,
ktoré organizuje Nadácia Pontis.
www.nasemesto.sk
Cieľom podujatia je zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, miest a verejnosti,
aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť svoje mesto, v ktorom žijú. Aktivity pre dobrovoľníkov navrhujú mestá, mestské časti,
neziskové organizácie, školy, škôlky či občianske iniciatívy. Mesto Senec sa zapojením do podujatia Naše Mesto profiluje ako
aktívne a zelené mesto, ktorému záleží
na svojich občanoch a okolí, v ktorom žijú.

V bode „rôzne“ poďakoval zástupca primátora
Badinský a aj poslanec Gubáni vicežupanke
Gabrielle Németh a BSK za poskytnutie dotácií pre senecké združenia. Poslanec Príbelský
informoval, že v deň konania MsZ bola odovzdaná petícia proti VZN o miestnom poplatku.
Navrhol, aby sa VZN zrušilo a aby právne oddelenie urobilo pre tento účel všetky potrebné
kroky. Poslankyňa Gabriella Németh otvorila
túto tému už na zasadnutí Mestskej rady, pretože novela zákona zmenila podmienky, ktoré sú
teraz veľmi tvrdé pre občanov. Viac sa dozviete zo zápisnice uverejnenej na www.senec.sk
a z videozáznamu na www.zastupiteľstvo.sk.
MO

Prehľad dotácií BSK pre Senec
Zastupiteľstvo BSK bolo tento rok veľmi štedré, čo nás teší najmä preto, lebo boli podporené aj senecké projekty. Aj v prípadoch,
keď hodnotiaca komisia navrhla nepodporiť
niektoré projekty, zastupiteľstvo našlo financie v takejto výške (v zátvorke je uvedená
pôvodná suma navrhovaná komisiou):
Futbalová miniliga Senca - 10 000 (2700),
Senecká korčuľa - 1000 (0), SPORT CLUB
Senec - 4000 (0), Školský športový klub
GAB Senec - 2000 (0), FootGolfový Klub
Senec - 8000 (4000), Mládežnícky športový
klub Senec – 10 000 (1800), Tomáš Huszár
- 5 000 (0), SWIM Klub Senec - 3500 (0),
Základná škola Mlynská, Senec - 6000 (0),
JUNGPEREG 1632 v Senci (vínna pivnica
stará poliklinika) - 11 500 (11 500), Tenenet
o.z. - 4000 (4000), Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Senec - 20 000 (0), Združenie detí
a mládeže Radosť - 6000 (2500), Mgr.art.
Zuzana Oros – ORFLEX - 2 000 (0), Mestské kultúrne stredisko - 8000 (8000), Slovak Doublebass Club - 2000 (2000), Collegium Wartberg - 4000 (2000). Zdroj: BSK

Vyvolávací systém
Od apríla funguje na Mestskom úrade v Senci
nový vyvolávací systém pre matriku, evidenciu
obyvateľstva, pokladňu, podateľňu a služby
mesta. Lístok je možné si zobrať hneď ráno
a navigačný systém nasmeruje klienta k prepážke, ktorá jeho požiadavky vybaví. Preto
je potrebné zobrať si lístok ku konkrétnej činnosti, ktorú chce klient riešiť. V čase väčšieho
množstva klientov, najmä v čase dlhého týždňa, umožní vyvolávací systém organizovanejšie vybavovanie - ušetrí tak čas aj klientom.
Ak sa osvedčí, uvažuje sa o zavedení tohto
systému aj pre daňové oddelenie.
MO
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Nová HURBANOVA
4-izbové bungalovy
•
•
•
•
•

postavené z tehly,
navrhnuté s rozumom,
pripojené na všetky inžinierske siete,
s vysokorýchlostným optickým internetom,
v tichej lokalite, plnej zelene.

Váš vysnívaný domov pri Senci

Otázka pre primátora

AKCIA:
Krbové kachle v cene domu. Iba do 30.05.2017

www.kvalitnedomy.sk
0904 160 689
www.senec.sk

Pripravujeme návrat rubriky „Otázka pre primátora“. Ak máte záujem položiť otázku primátorovi mesta Senec Ing. Karolovi Kválovi,
napíšte nám na sencan@senec.sk.
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Mesto ocenilo seneckých
pedagógov pri príležitosti
Dňa učiteľov
Na Deň učiteľov mesto oceňuje prácu učiteľov a na návrh jednotlivých škôl aj menovite odmeňuje tých, ktorí za dlhé roky presvedčili svojou prácou, že vzdelávanie nie
je zamestnaním ale povolaním.
Už vo svojom príhovore si zástupca primátora Ing. Dušan Badinský zaspomínal
na prvé kroky na základnej škole. Sprevádzala ho nimi pani učiteľka Anna Legindiová, ktorej tento rok odovzdal pamätný list.
Poďakoval všetkým oceneným učiteľom
a vychovávateľom, ktorí sú obetaví, zodpovední a najmä láskaví k deťom.
Svojou aktívnou účasťou vzdali učiteľom
a vychovávateľom hold prednostka MsÚ
Jarmila Répássyová, predseda Komisie
kultúry a rozvoja vzdelávania mesta Senec
Mgr. Rudolf Galambos a vedúci útvaru školstva a športu Mgr. Anton Kubliniak.
MO

BSK ocenil riaditeľku SOŠ Senec Ing. Ľubomíru Hrubanovú
Deň učiteľov oslávili aj predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí
ocenili 20 pedagógov zo stredných odborných škôl a gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ďakovný dekrét
z rúk župana Pavla Freša prevzala aj riaditeľka Strednej odbornej školy Senec
Ing. Ľubomíra Hrubanová, ktorá nám
k oceneniu povedala: „Toto ocenenie si
veľmi vážim. Je to krásna, náročná práca, často na úkor môjho voľného času.
Túto prácu neberiem ako prácu, ale be-

riem ju ako poslanie, ktoré ma napĺňa,
pomáha mi v mojom živote a prináša mi
radosť. Nie je to ľahká cesta, skôr tŕnistá,
no ja sa však nevzdávam, som tu,
aby som veci menila tak, ako to vyžadujú
nové výzvy doby. Touto cestou sa chcem
všetkým poďakovať, ktorí mi dali svoj
hlas a moje poďakovanie patrí aj všetkým
na BSK, ktorí ma vybrali na toto ocenenie
a ktorí mi pri mojej práci pomáhajú a podávajú pomocnú ruku.“
Zdroj: BSK

Ocenení učitelia mestom Senec:
MŠ Fándlyho 2 – Eva Rodná, Stanislava
Tužinská
MŠ Kollárova – Jana Hrubjáková
MŠ Košická – PaedDr. Sidonia Dolezsálová
MŠ s VJM A. M. Szencziho – Zuzana Kissová
SMŠ Svätý Martin – Eva Hurtová
ZŠ Tajovského – Anna Legindiová,
PaedDr. Mária Kyliánová, Monika Škovránková
ZŠ s VJM A. M. Szencziho – Mgr. Róbert
Takács
ZŠ Mlynská – PaedDr. Jana Tamašiová,
PaedDr. Vladimír Macák
SZŠ Kysucká – Mgr. Jana Augustovičová
ZUŠ Fándlyho 20 – Mgr. Eva Muchová,
PaedDr. Miroslav Brna, PhD.
SZUŠ Renáty Madarászovej – Mgr. art. Jana
Podhorná
Gymnázium A. Bernoláka – Mgr. Tatiana
Vietorisová
Spojená škola s VJM A. M. Szencziho –
Mgr. Eszter Szabó
Stredná odborná škola – Mgr. Mária Sebíňová
Spojená škola - ŠZŠ – Mgr. Mária Hrtanová
SLVS – Mgr. Katarína Skowron

Minister školstva ocenil profesora Tušera
Profesor Andrej Tušer získal od ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľkú medailu sv. Gorazda
pri príležitosti Dňa učiteľov. Senčan,
profesor Tušer, ktorý pôsobí na Fakulte

masmédií Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave získal ocenenie za mimoriadne výsledky a záslužnú prácu v oblasti
školstva.
Zdroj a foto: TASR
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Milan Ftáčnik: Kraju ponúkam skúsenosti a politiku pre ľudí
Pôsobil ako minister, primátor, starosta a poslanec VÚC. Je spoluautorom pripravovanej reformy školstva. Tí, ktorí ho poznajú, vedia, že v politike vždy presadzoval slušnosť. Pred viac ako mesiacom ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu
Bratislavského kraja. Aj o tom, čo chce ako župan kraju ponúknuť, sme sa rozprávali s Milanom Ftáčnikom.

• Prečo ste sa rozhodli kandidovať za župana?
Ľudia ma poznajú z môjho doterajšieho politického pôsobenia. Rozhodol som sa kandidovať, pretože som presvedčený, že náš kraj
potrebuje zmenu a ja mám čo ponúknuť.
V prvom rade svoje skúsenosti a výsledky.
A takisto chápanie politiky, ktorá pre mňa
vždy bola a je predovšetkým služba ľuďom.
• Kandidujete ako nezávislý…
Už 12 rokov nie som členom žiadnej politickej strany, aj keď svojím presvedčením
som sociálny demokrat. Dokážem počúvať
a hľadať najlepšie riešenia v demokratickej
diskusii, v ktorej rešpektujem aj tých, ktorí
majú iný názor. Vychádzam z toho, že politika musí mať sociálny rozmer, musí slúžiť
na zlepšenie života veľkých skupín ľudí,
nielen pár jednotlivcov. Rešpektujem úlohu
politických strán, ale nechcem byť závislý
od žiadnej z nich. Preto kandidujem ako nezávislý. Budem zbierať podpisy na moju kandidatúru od obyvateľov kraja, čo bude dobrá
príležitosť na stretnutia a rozhovory s nimi.
• Pod vašu kandidatúru sa podpísali viaceré
známe osobnosti…
Som veľmi rád, že na moju kandidačnú listinu
sa mi podarilo nazbierať podpisy aj od verejne známych ľudí, ako sú napríklad poslanci
mestského zastupiteľstva v Bratislave Ján
Hrčka a Katarína Šimončičová, starosta Petržalky Vladimír Bajan, bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová, poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala, občianska aktivistka Hana Fabry, bývalý rektor STU v Bratislave Vladimír Báleš, informatický odborník
Peter Weber, spisovateľka Gabriela Rothmayerová, moderátorky Iveta Malachovská a Elena Vacvalová, športovci Zdeno Cíger, Ľubomír Višňovský či bratia Hochschornerovci.

• Čo sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste
chceli urobiť ako župan?
Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja
rozvíjala v súčinnosti s prímestskými
okresmi. Na mojom volebnom programe
Pre slušný život v kraji pracujem so skupinou
odborníkov a budem ho postupne dopĺňať
o podnety zo samosprávy, občianskych
združení aj obyvateľov. Mojou prioritou
je rozvoj verejnej a cyklistickej dopravy.
Chcem prehodnotiť integrovanú dopravu
tak, aby lepšie zodpovedala potrebám obyvateľov kraja, obmedziť prejazdy kamiónov
cez obce a zabezpečiť opravy ciest. Chcem
rozvíjať kvalitné stredné školy v kraji, prispôsobovať odborné vzdelávanie potrebám
praxe a uplatniť nové myšlienky zo školskej

reformy. Chcem pripraviť program rozvoja nájomného bývania a skvalitniť sociálne
a zdravotné služby v kraji.
• Čo považujete za nosné výsledky vašej
práce na poste primátora?
Mesto som po svojom predchodcovi prebral extrémne zadĺžené. Dlh bol na úrovni
viac ako 66 % bežných príjmov, čo je vysoko nad kritickou hranicou, ktorú stanovuje ústavný zákon. Bratislavu sme ozdravili
a dlhy sme znížili o viac ako 40 miliónov
eur. Bez toho by nebol možný ďalší rozvoj
mesta. V meste sa nám podarilo mnohé
naštartovať: historicky najväčšie investície do dopravy – až 300 miliónov eur
z eurofondov, pričom obyvatelia Bratislavy
ich môžu vidieť v podobe nových električiek a trolejbusov či nového Starého mosta. Bez toho, aby sme presvedčili európskych úradníkov, že Bratislava má byť príjemcom európskych fondov, by to nebolo
možné. Presadzoval som politiku otvorenej
samosprávy aj vďaka tomu sa Bratislava stala 4. najtransparentnejším mestom
na Slovensku. Na to chcem nadviazať
na úrovni kraja.
• Čo by ste chceli urobiť pre mesto Senec?
Viem, že mesto potrebuje rozšíriť kruhový
objazd v smere od diaľnice, lebo už kapacitne nestačí. To musí urobiť kraj, lebo
jemu patrí cesta aj s objazdom. Takisto
by som chcel nájsť riešenie na rozšírenie
cesty od diaľnice smerom k logistickým
centrám, v spolupráci s mestom a majiteľmi centier. Mojím tretím cieľom je pomôcť
mestu získať zdroje z európskych fondov
na druhý mestský autobus. No a je tu tiež
oprava synagógy, ktorú doterajšie vedenie
kraja iba sľubovalo, ale naozaj k ničomu
nedošlo.
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Trhliny na opornom múre kostola sv. Mikuláša

Japonsko sa predstavilo seneckým školákom
Riaditeľka Súkromnej základnej
školy Senec Iveta Barková privítala 6. apríla kultúrnu atašé veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike Tamoe Komatsu
a jej spolupracovníčku zo Sekcie kultúry a PR Zuzanu Ondrejkovú Želinskú v triede, kde
žiaci vyšších ročníkov na uvítanie zaspievali japonskú hymnu.
Veľmi príjemne tým prekvapili
pani Komatsu, ktorá ocenila výkon žiakov. Japonská hymna je
písaná v archaickej japončine
a jej reprodukovanie je náročné aj
pre Japoncov.
Tamoe Komatsu a Zuzana Ondrejková Želinská predstavili deťom Japonsko pomocou videa
a prezentácie so základnými informáciami o krajine. Japonsko
očarilo deti, chceli vidieť svoje
meno napísané znakmi „kanji“

a nadšene tlieskali spolužiačke,
ktorú pani Ondrejková Želinská
obliekla do kimona.
Veľvyslanectvo Japonska v SR
usporadúva prednášky a prezentácie o Japonsku pre základné
a stredné školy už vyše päť rokov. Pre stredoškolskú mládež
sú prednášky orientované viac
na cestovný ruch alebo napríklad
na gastronómiu.
Prezentácie Japonska v základných a stredných školách sa
tešia veľkému záujmu v rámci
celého Slovenska. Senecké deti
s veľkým záujmom prijímali informácie a s radosťou prezentovali aj svoje existujúce znalosti
o Japonsku. Za príjemný spolu
strávený čas sa odvďačili pani
Tamoe Komatsu knihou „Senec
Putovanie v čase“ od Petra Sedalu.
Text a foto: VCs

Už vyše dvadsať rokov pozorujem
zmeny oporného múru obkolesujúceho kostol sv. Mikuláša. Zameral som sa na časť zo strany Bratislavskej cesty, kde je najväčší výškový rozdiel medzi úrovňou cesty
a vrcholom kostolného vŕšku. Asi
pred ôsmimi rokmi boli na pokyn
primátora mesta Senec Karola
Kvála inštalované monitorovacie
terčíky na dve najväčšie trhliny
na opornom múre. Zaujímavé je,
že signifikantné zmeny sa neudiali
v týchto miestach, ale inde, predovšetkým na kamennom zábradlí
okolo kostola sa rozšírili trhliny
o centimetre. Moje znepokojenie
narástlo, keď som našiel novú trhlinu aj vo vnútri kostola, približne
v strede zábradlia chóru. To znamená, že dve pozdĺžne steny kostola sa postupne vzďaľujú, pretože
sa pravdepodobne narušila stabilita kostolného vŕšku. Konzultoval
som to so statikmi, stavebnými
inžiniermi aj s geológmi. Pravdepodobnou hlavnou príčinou je
nedostatočné odvádzanie vody
z kostolného vŕšku spôsobené
slabšou schopnosťou odparovania vlhkosti mladými stromami,
ktorými boli nahradené obrovské
prestarnuté stromy. Neustále mikrovibrácie spôsobené premávkou na Bratislavskej tiež napomáhajú nežiaducim zmenám, ku
ktorým sa pridáva aj prirodzená
erózia kostolného vŕšku. Farár
Jozef Dúc si uvedomuje problém
a prisľúbil, že po rekonštrukcii
kostolnej veže bude sústredená

hlavná pozornosť na odvodnenie
kostolného vŕšku. Kostol sv. Mikuláša je 650 ročnou sakrálnou
stavbou, ktorá je spolu s jeho okolím pod ochranou Pamiatkového
úradu SR. Trhliny indikujú alarmujúce zmeny, ktoré treba podchytiť
čo najskôr, aby sme predišli havárii, ktorej sanácia by predstavovala oveľa väčšie náklady než opatrenia, ktoré môžeme urobiť hneď
teraz na záchranu nášho kostola
a kostolného vŕšku.
Gábor Agárdy
Prispieť môžete aj VY na zachovanie tejto historickej pamiatky
a pamätihodnosti mesta Senec
aj na farský účet: SK64 0900
0000 000019195733.

Chválime, karháme
• Poďakovanie
V školskom roku 2016/2017 nadviazala naša
škola pri organizovaní okresných kôl vedomostných súťaží spoluprácu s MsKS Labyrint.
Počiatočné obavy, ako to zvládneme, sa veľmi
rýchlo rozplynuli najmä vďaka Mgr. Franekovej a p. Ambrušovej. Ich ochota a ústretovosť
spolu s pekným prostredím prispeli k celkovej
príjemnej atmosfére a hladkému priebehu súťaží, či už išlo o olympiády z jazykov, biológie,
fyziky alebo o recitačnú súťaž Hviezdoslavov
Kubín. Ešte raz ďakujeme pani Vinczeovej zo
Školského úradu v Senci a personálu MsKS
Labyrint.
A. Dávidová, M. Košecká, ZŠ Tajovského Senec
• V meste vznikli nové stojiská na umiestnenie kontajnerov na komunálny aj triedený odpad. Niektorí šoféri si ich však pletú
s parkovacími miestami. Smetiari potom
nemôžu niektoré kontajnery vyviezť. Mesto
pridá značenie týchto kontajnerových stojísk a ak ani to nepomôže, Mestská polícia
bude musieť začať riešiť takéto parkovanie
pokutami.

• V piatok 24.3. večer a sobota 25.3. ráno
kontajner Humany pri pošte. Na jednej strane
je dobré, že niekto vytriedil textil a chcel ho odovzdať. Avšak na druhej strane znečistil verejnú
plochu a narobil prácu niekomu inému, pričom
časť textilu bola znehodnotená. Ak majú ľudia
viac textilu, nech kontaktujú správcov kontajnerov na textil a dohodnú odvoz priamo s nimi.
Kontajnery na textil spoločnosti Humana majú
na sebe aj kontaktný telefón. Kontajnery slúžia
najmä pre občanov, ktorí nemajú nárazovo také
veľké množstvo textilu. MG

• Každodenný kolorit centrálnej časti mesta
Senec už pár rokov dotvára zavýjajúci pes.
Pre zvedavcov, ktorí počujú prenikavé a intenzívne zavýjanie až na Vajanského ulicu a na
okolité sídliská na Bratislavskej ulici, sa jedná
o veľkého loveckého psa vo dvore mäsiarstva
(https://www.youtube.com/watch?v=cZaHyoaHaT8).
Viac ako 20 hodín osamote strávených v uzatvorenej voliére nevypovedá o veľkej láske
majiteľa k vlastnému psovi. Pes si tak plačom
– zavýjaním a štekaním privoláva ľudskú pozornosť a možnosť aspoň malého výbehu po
pozemku.
Nielen niekoľkokrát za deň, ale obľubuje hlavne rána a predovšetkým tie víkendové. Neodmietne však ani neskorú nočnú hodinu a nie je
mu cudzie ani nočné zavýjanie.
Obyvatelia okolitých domov, ktorí nevedia,
čo je to aspoň cez víkend sa vyspať vo vlastnom dome, toto zavýjanie už dôverne poznajú.
Každému psíčkarovi a milovníkovi psov každodenný plač živého tvora musí trhať srdce.
Zavýjanie psa vypovedá veľa o jeho majiteľovi
a pritom stačí len tak málo. Mať ho rád! MK
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Stretnutie s malou Táliou

Miro Jaroš „krstil“
novú knižku v Senci
Detské koncerty Mira Jaroša sú
v seneckom MsKS veľmi obľúbené.
Deti s ním spievajú všetky texty,
ktoré poznajú z CD alebo z internetu.
Teraz ich môžu čítať aj z knižky.
Vypredaný detský koncert speváka Mira Jaroša nie je v Senci novinkou. Možno práve
preto si vybral naše detské publikum na to,
aby predstavil svoju detskú knižku Do školy
sa teším. Michal Synak - marketingový riaditeľ
Ikaru knižku „pokrstil“ na pódiu MsKS v Senci za prítomnosti množstva malých fanúšikov
a ich rodičov. A potom ešte veľa spievali.
Text a foto: MO
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Noc s Andersenom
už desiaty raz v Senci
Deti sa na noc v knižnici tešia
už 10 rokov. Najradšej by chodili
na toto podujatie každý rok.
Program Noci s Andersenom, kedy druháci, tretiaci a štvrtáci strávia noc v knižnici,
je do poslednej chvíle tajný, aby bol pre deti
prekvapením. Tento rok prišli opäť nadšené deti, niektoré nie po prvý raz. Chlapci aj
dievčatá sa tešili z bohatého programu – divadielka, či návštevy hasičskej stanice, ale aj
zo špeciálneho Tiramisu od riaditeľa MsKS,
ktoré im pripravil na 10. výročie tohto krásneho a populárneho podujatia, na ktoré sa v roku
2017 prihlásilo až 10 400 detí na takmer 240
miestach Slovenska. V Senci sa už deti nevedia dočkať ročníka 2018.
Text a foto: MO

Jubilejná 20. Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti (DDT) a divadiel dospelých
hrajúcich pre deti – Divadlo a deti (DaD) sa konala v MsKS v Senci 22. - 24. marca 2017. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, hlavný
organizátor prehliadky známej pod názvom
Stretnutie s malou Táliou, dlhodobo spolupracuje s Mestským kultúrnym strediskom v Senci.
Každoročne sa tu stretne okolo sto divadlom
nadšených detí, pedagógov, režisérov a členov
poroty. Malá Tália patrí už k Sencu rovnako ako
mnoho ďalších seneckých podujatí. Na otvorení prehliadky sa zúčastnil viceprimátor mesta
Senec Dušan Badinský a pozrel si predstavenie „Továreň na sny“ seneckého detského divadelného súboru Mačky. Malá Tália nie je len
o víťazoch súťaže, ale predovšetkým o vyjadrení sa prostriedkami divadelného umenia, o inšpirácii, tvorivosti, vzájomnej podpore a empatii
pri spoločnej hre na divadelných doskách. VCs
Výsledky súťaže sú na www.senec.sk

26. mája 2017 od 9.00 hod., Kultúrny dom, Senec

ORGANIZÁTOR

Akcia sa koná v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom Senec a pod záštitou primátora mesta Senec
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Talkšou Moniky Macháčkovej
s Evitou Urbaníkovou

Výstava „Z nášho ateliéru“
V Labyrinte MsKS sa podarilo otvoriť výstavu, ktorá prezentovala výsledky práce žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy
Ateliér pod vedením akademickej maliarky
Jitky Bezúrovej a Mgr. Barbory Bezúrovej
za posledný polrok. Vernisáž nadchla deti
aj dospelých nielen nádhernými výtvarnými
dielami žiakov, ale aj vystúpením kúzelníka
Talostana, ktorého šarm a vtip priniesol
úsmev na všetky tváre. Viac sme sa spýtali
akademickej maliarky Jitky Bezúrovej:
• Ako ste vyberali dielka na výstavu?
Aby zapadli do koncepcie, a aby čo najlepšie reprezentovali tvorcu. Vždy vystavíme
každému žiakovi prácu, aj keby sme mali
galériu „nafúknuť“. Aby každý mohol vystaviť a konfrontovať svoju prácu verejne.
Sú to práce takmer deväťdesiatich detí.
• Ako ste vyberali témy?
Vybrali sme nosné témy za tento polrok,
a to surrealizmus, kde sme na inšpiráciu
z dejín umenia a maliarov tohto smeru R. Magritta a S. Dalího vytvorili parafrázy
ich diel. Deti tak pochopia, čo daný výtvarný smer znamená. Namaľovali skvelé
svojbytné práce. K téme R. Magritta sme
urobili aj kinetickú inštaláciu – „Dážď
pre Magritta”, kde padajú parafrázy
na jeho postavičky a iné nami vymyslené
objekty z konára.
Vystavili sme aj študijné kresby ceruzkou,
ako základ výtvarníckej práce, tiež zátišia
s kyticou, kde si deti vyskúšali na jednom
obraze prácu s obmedzenou čiernobielou
farebnou paletou a prácu so všetkými farbami. Vystavili sme aj neglazované a glazované reliéfy – „Náš herbár”, kde sme sa
venovali stvárneniu liečivých rastlín. Vystavili sme aj výber z ilustrácií k vznikajúcej
detskej knižke, ktorej autorom je otecko
našej žiačky pán R. Kysel.
Jedinečnosť tejto výstavy vidíme v tom,
že sa nám podarilo udržať dramaturgiu

a zmysluplnosť výstavy, že nie je len náhodným nahromadením prác, ale má
koncepciu, ktorú sa nám s deťmi výborne
podarilo naplniť. Teší nás, že deti dokážu nadšene tvorivo pracovať a prekvapiť
seba aj nás, pedagógov svojou invenciou.
Máme veľkú radosť, že prierez našej tvorby
za tak krátky čas, má vysokú úroveň.
• Čo chystáte do budúcnosti?
Chystáme spoločný projekt s pánom Kyselom a to ilustrovanie jeho knižky – Príhody pavúčika Miška. Táto spolupráca sa
začala úspešne rozvíjať, nechceme to zakríknuť, ale veríme, že sa nám podarí nájsť
aj vydavateľa. Knižka pre deti by bola krásnym zavŕšením našej snahy.
Teraz pripravujeme deti na talentové
skúšky. Veľmi úspešne ich urobila A. Štefánková, ktorá je už prijatá na SŠUP J. Vydru do Bratislavy. Tam práve maturuje ďalšia naša žiačka, L. Bakušová a v druhom
ročníku študuje naša žiačka V. Bakušová.
Radi by sme urobili v Bratislave komornú
výstavu práve týmto šikovným dievčatám,
prizveme aj vysokoškoláčku - našu bývalú žiačku G. Gujber, ktorá študuje dizajn
na STU v Bratislave. Výstavu plánujeme
na jún 2017 v centre Bratislavy.
Čakajú nás v máji a júni talentové skúšky
na budúci školský rok 2017-2018, tešíme
sa na nové deti a musíme ďalej hľadať
inšpirácie a námety, aby sme nezaspali
na vavrínoch.
Rozprávala sa MO

Triedny časopis Lienka Lenka získal už po štvrtý raz
prvé miesto
V
celoslovenskej
súťaži
Pro Slavis vyhlasovanej Ministerstvom školstva, vedy
výskumu a športu Slovenskej
republiky a Domom Matice
slovenskej v Žiline v kategórii triedne časopisy II. stupeň
sa podarilo Základnej škole
na Mlynskej ulici v Senci získať už po štvrtýkrát 1. miesto
za časopis Lienka Lenka.
Trieda 5.B, ktorá od druhého ročníka vytvárala tento
časopis, už ďalšie číslo Lienky Lenky nevydá. Kolektív
sa rozišiel na 8-ročné gymnáziá, do športových tried
a podobne. Pani učiteľka
Mgr. Gabika Józanová sa
však už pustila do práce s novým kolektívom - pripravujú
do súťaže nový triedny časopis Školáčik - Druháčik. MO

„Každý máme svoje trápenia. Dôležité je odplakať si
ich a ísť ďalej.“
Aj tento životný postoj odzrkadľujúci značnú vnútornú silu prezentovala Evita Urbaníková, spisovateľka
roka 2016, v Labyrinte MsKS v Senci. V Talkšou Moniky Macháčkovej mali jej fanúšičky príležitosť spoznať Evitu nielen ako autorku bestsellerov, majiteľku
vydavateľstva Evitapress, šéfredaktorku magazínu
Evita či scénaristku filmu „Všetko alebo nič“, ktorý
vznikol podľa úspešnej knižnej predlohy z jej pera.
Podelila sa s nimi so svojimi skúsenosťami, názormi
i snami, či odhalila aj kúsok zo svojho súkromného
života. Uvoľnenosť a istá intimita rozhovoru známej
osobnosti s moderátorkou talkšou napovedali o ich
priateľskom vzťahu, vďaka čomu túto príjemnú atmosféru pocítili i diváci. Zo samotnej spisovateľky
vyžarovalo výnimočné množstvo energie, vtipu, ale i
sympatická nenútenosť a prirodzenosť.
Dozvedeli sme sa zaujímavosti z tvorby romantickej
komédie „Všetko alebo nič“, ktorá doslova „prevalcovala“ slovenské a české kiná. Výnimkou nie je ani
Poľsko, kde však premietali cenzúrovanú verziu filmu, s ktorou sa Evita nestotožnila. Premiéru tam ale
prirovnala k „malému Hollywoodu“. Ako spomenula
pani Macháčková, momentálne sa autorke splnili jej
životné sny: mať časopis, vydavateľstvo a film.
Čo je podľa Evity dôvodom úspechu jej ženských románov? Hrdinky jej príbehov nežijú ako Popolušky,
ktoré zachráni princ, pričom nasleduje „happy end“.
Jej príbehy odzrkadľujú to, ako to v živote naozaj
chodí, teda úspechy i pády v živote žien, ktoré si ale
napriek tomu, často vďaka opore kamarátok, dokážu
zariadiť život po svojom.
Evitina inšpiratívna osobná sila sa prejavuje i v rozhodnutí nepripúšťať si nekonštruktívne negatívne kritiky, ktoré dokážu byť niekedy poriadne zraňujúce.
Zasvätila nás i do svojich plánov do budúcnosti –
pracuje na tvorbe novej webovej stránky „uevity.sk“
zameranej na ženské romány, má podpísanú zmluvu
s televíziou JOJ na sfilmovanie desiatich evitoviek
a predstavila nám aj jej vysnívanú, hoci vie, že asi
nereálnu, ideu celoslovenskej siete malých ružových
kaviarní s názvom „U Evity“.
Príjemnú atmosféru vytváral nielen zaujímavý rozhovor, ale aj hudobné vstupy kapely Beggar’s Velvet.
Na záver talkšou mali diváci možnosť položiť Evite
svoje vlastné otázky.
Zuzana Lenártová
(rozhovor s Evitou si prečítate na www.senec.sk)

SENČAN máj 2017

SPEKTRUM/INZERCIA

9

V školskom klube ZŠ Tajovského
Dôstojná a veselá oslava Dňa učiteľov
Učiteľ - vychovávateľ... Obaja sú pedagogickí pracovníci, vynakladajú maximálne úsilie
pre deti 6-x rokov. Prvých 15, 18, 25 rokov sú to
teoretické vedomosti. Potom príde celoživotná
prax. Podstatné je, aby boli tie prvotné, rozbiehajúce sa roky najintenzívnejšie, najhodnotnejšie,
najobsažnejšie, aby bolo v ďaľších rokoch z čoho
čerpať.
Okrem desiatok učiteľov sa o to už množstvo
rokov starajú aj pani učiteľky Mária Kyliánová,
Anka Legindiová a pani vychovávateľkou Monika Škovránková. A práve tieto naše kolegyne
boli za ich celoživotnú pedagogickú prácu dňa
29.3.2017 ocenené primátorom mesta Senec
Ing. Karolom Kválom.
Poďakovanie oceneným pedagógom vyjadril
31.3. aj riaditeľ ZŠ Tajovského Mgr. Ladislav Kasa
na spoločnej oslave Dňa učiteľov v reštaurácii
Siesta. O hudbu s kvalitným spevom sa postaral
Vladko Bertók.
MonSkov

2.miesto Jarko Krajčír 9.odd.
3.miesto Ninka Jankovská 8.odd
Výnimočná cena: Karolína Koišová - 10.odd.
3. ročník - „Čaro prírody“
1.miesto Viktor Adame 17.odd.
2.miesto Lucia Vasová 15.odd.
3.miesto Lea Mackovič 14.odd.
4.ročník - „Zázraky sveta“
1.miesto Johanka Holubová 19.odd.
2.miesto Sofia Mašek 18.odd.
3.miesto Lenka Majová 20.odd.
Výnimočná cena: Sýria - Alicka Macsodiová 19.odd.
Londýn - Sestry Wayové 20.odd.
Jar v ŠKD Z.Š.J.G.Tajovského
Jar je plná rôznych podujatí v Školskom klube.
10.4. sa zišli 4 oddelenia ŠKD s p. vych. Zuzkou,
Janett, Majkou N. a Monikou a spravili si predveľkonočné tvorivé popoludnie. Vyzdobovali
vajíčka servítkovou technikou. Na úvod si priblížili podstatu Veľkej noci a potom sa pustili do
techniky Decoupage. Práca s lepidlom, štetcom

Literárna tvorba v ŠKD „Vyhodnotenie“
Marec v ŠKD je aj Mesiacom knihy a literárnej tvorivosti. Aj tento rok si ročníky a oddelenia „zgustli“
na rôznych témach. Tu je vyhodnotenie:
1.ročník - „Sladkosť či ovocie?“
1.miesto Žofia Žiláková 1.odd.
2.miesto Janka Ondrejková 5.odd.
3.miesto Tomáš Ricker 7.odd.
2.ročník - „Môj dobrý skutok“
1.miesto Lily Lomnická 13.odd.

a jemnými servítkami dala deťom zabrať. Výsledok však stál za to a vajíčka, ktoré deti vyzdobili,
sú súčasťou veľkonočnej výzdoby. MonSkov

Vynášanie Moreny
Posledný deň pred odchodom na veľkonočné
prázdniny vynášali oddelenia p. vych. Janett,
Moniky, Majky N. a Zuzky, Morenu. Dievčatá sa
vyobliekali do sukní, chlapci do tmavých nohavíc, všetci mali biele doplnky a pani vychovávateľky sa vyparádili do krojov. Morenu vynášali s množstvom obdivovateľov na južnú časť
Slnečných jazier. O bezpečnosť sa postarala
Mestská polícia, ktorá vždy ochotne sprevádza hromadné aktivity oddelení ŠKD. V zátoke
obkolesili deti Morenu, zaspievali a zarecitovali
jej básničky, pokropili ju symbolicky vodou
z jazera a po spoločnom fotení sa plní emócií
všetci vrátili do Školského klubu. Je potešiteľné,
že ľudové tradície ešte stále majú miesto v našej spoločnosti, hlavne medzi deťmi. MonSkov

Srdečne Vás pozývame na 4. ročník

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
na pristávacej a vzletovej dráhe športových zariadení

• letové ukážky
• vyhliadkové lety
• prehliadka lietadiel
• občerstvenie
pristávacia a vzletová plocha - ČERVENÝ MAJER - SENEC

29.04.2017
SOBOTA /od 10:00/

Vstup zdarma!
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KINO – KINOHITY

Oznamujeme všetkým návštevníkom
seneckého kina, že od 8. júna 2017
otvárame brány amfiteátra,
kam sa presúva premietanie filmov
až do septembra. Vzhľadom k tomu,
že senecké kino je vybavené
prenosovou premietacou technikou,
ktorá bude umiestnená počas letnej
filmovej sezóny výlučne na amfiteátri,
nie je možné premietať filmy
vo vnútornom kine Mier. Premietať
sa bude iba na amfiteátri,
a to aj v prípade nepriaznivého počasia.
Aj počas tohto leta sme si pre Vás
pripravili niekoľko výborných
filmových noviniek, ktoré budeme mať
možnosť premietnuť vďaka
zrealizovanej digitalizácii kina.
Na svoje si prídu všetky vekové
skupiny. Čakáme s radosťou
aj najmenších filmových divákov.
Začiatok premietacieho času sa bude
v priebehu leta meniť, preto
odporúčame sledovať aktuálne
informácie na našej webovej stránke:
www.kinosenec.sk facebooku
www.facebook.com/kinosene,
programových letákoch
a veľkoplošnom billboarde
na severnej strane
Slnečných jazier.
Prežite jedinečný filmový večer pod
holým nebom v jednom z najkrajších
a najväčších letných kín na Slovensku.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

ŠTYRIA NA KANAPE
CUKY LUKY FILM

20.5. sobota o 18:00 4,- Eur
21.5. nedeľa o 18:00 4,- Eur

NÁMESTIE pred MsKS

14.5. nedeľa o 15:00 5,- Eur
Koncert speváckeho zboru Radosť.
Predpredaj vstupeniek od 2.5.2017

17.5. streda o 18:00 Vstup voľný
Prednáška s českou psychosomatičkou
o vplyve myslenia na ľudské zdravie

MÁJOVÝ KONCERT
DYCHOVEJ HUDBY
SENČANKA
1.5. pondelok o 17:00
nám. pred MsKS Senec

ČÍTAJME SI

detský čitateľský maratón.
Čítanie pre žiakov ZŠ

LABYRINT

KINOSÁLA
DEŇ MATIEK

3.5. streda o 17:30
Program detí, žiakov a študentov škôl
s vyučovacím jazykom maďarským.
5.3. szerda, 17:30
A szenci magyar óvodások
és iskolások műsora.

BABY ŠÉF

1. mája pondelok o 16:00 4,- Eur

BABA Z ĽADU

LÁSKA JE MOJA MAMA

KNIŽNICA
Antónia Krzemieňová
LEKÁRSKA
PSYCHOSOMATIKA

ANYÁK NAPJA

4.5. štvrtok o 18:00 4,- Eur

7.5. nedeľa o 19:30 16,- Eur

HODINKA S...

Talkšou Moniky Macháčkovej.
S Ivanom Fialom o športe i živote....
Hudobný hosť: Martina Ostatníková
(Senčanka známa zo skupín Lobby
a Starmania Original)
3.5. streda o 19:00 4,- Eur
Kapacita hľadiska je limitovaná!

VÝSTAVA UMELCOV
Z KŐSZEGU.

KOHÚTIK A SLIEPOČKA
7.5. nedeľa o 15:30 3,- Eur

6.5. sobota o 17:00 Vstup voľný
Vernisáž výstavy.
Bienále výstavy umelcov
z partnerského mesta mesta Senec,
z Kőszegu. Je vyústením spolupráce,
ktorá odštartovala v roku 2015
a má bilaterálny charakter.
Výstava potrvá od 6.5. do 31.5.2017.
Od 21.4.2017 vystavujú svoje diela
na hrade v Kőszegu aj umelci žijúci
a tvoriaci v Senci a jeho okolí.
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2/ Maďarsko
Péter Esterházy – Mercedes Benz
číta: Ágnes Bárdos
miesto: budova bývalej Židovskej
základnej školy, Kollárova 21
začiatky čítania:
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

NOC LITERATÚRY 2017

Štvrtý ročník
celoeurópskeho
podujatia
odhaľujúceho
aktuálne podoby
súčasnej európskej
literatúry i nepoznané
priestory európskych
miest. V Senci tentoraz poputujeme
po miestach, ktoré sme z rôznych
dôvodov počas minulých ročníkov chceli,
ale nemohli navštíviť, aj po miestach
na ktorých sme už boli, no získavajú nový
obsah, a preto sa k nim treba vrátiť.
10.5.2017 17:45 - 22:30 Vstup voľný.
Slávnostné otvorenie o 17:45.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice,
Štúrova 25
„Pani Twardovska - balada Adama
Mickiewicza“. Divadelný súbor Mačky
vo vreci pri ZUŠ Senec,
réžia: Vojtech Koleják.
Divadielko poézie na nekonečnú
faustovskú tému. Čo nás zachráni,
keď zapredáme dušu Mefistofelovi?
Slávnostné ukončenie o 22:15.
Vínna pivnica Jungpereg 1632
na Farskom námestí.
„Jesenná trilógia part 2 a part 3“. Skladby
Máxima Diega Pujola zahrá gitarové duo
v zložení Eva Muchová
a Oliver Rogovský.
1/ Európska komisia
Orhan Pamuk – Čosi čudné vo mne
číta: Štefan Bučko
miesto: Kaplnka Najsvätejšej Trojice,
Štúrova 25
začiatky čítania:
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

3/ Francúzsko
Leila Slimani – Uspávanka
číta: Monika Macháčková
miesto: Antikvariát Kaviareň Senec,
Krátka 1
začiatky čítania:
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
4/ Poľsko
Andrzej Sapkowski – Zaklínač
číta: David Hartl: herec, divadlo Nová
scéna Bratislava, rodák zo Senca
miesto: niekdajší zájazdný hostinec
„U zlatého gryfa“ (za daňovým úradom)
začiatky čítania:
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
5/ Španielsko
Cristína López Barrio - Dom nenaplnených
lások
číta: Katarína Šafaříková
miesto: Vínna pivnica Jungpereg 1632,
Farské námestie
začiatky čítania:
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Losovanie o vecné ceny:
Do zlosovania o knižné tituly
z vydavateľstva ARTFORUM,
sa dostáva každý účastník, ktorý odovzdá
vyplnený bulletin s piatimi pečiatkami
organizátorom Noci literatúry na ktoromkoľvek stanovisku. Losovanie prebehne
na poslednom stanovisku po záverečnom
čítaní v rámci slávnostného ukončenia
Noci literatúry. Vydavateľstvo a kníhkupectvo ARTFORUM je logickým partnerom
Noci literatúry. Vydalo slovenskú mutáciu
talianskeho príspevku v zozname
európskych literatúr: Italo Calvino Neviditeľné mestá, Artforum 2017
Zľava za pečiatku:
Každý účastník má súčasne možnosť
získať zľavu na nákup v kníhkupectve
PERGAMEN v Senci na Vajanského ulici.
Jedna pečiatka = 2% zľava,
päť pečiatok = 10% zľava.
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MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

Múzeumok és galériák éjszakája 2017
20.5. sobota 15:00 – 23:00 Vstup voľný.
16:00 - 20:00 Dielne pri Tureckom dome
Kézműves foglalkozások a Törökháznál
17:00 Divadlo Agapé: Kapitán Kotvička.
Divadelné predstavenie pre deti
pri Tureckom dome
Gyermekszínház szlovák nyelven
a Törökháznál
18:00 – 21:00 Tanečný dom – vyučovanie
slovenských a maďarských ľudových
tancov z Gemera pred Tureckým domom
Táncház – gömöri szlovák és magyar
néptáncok oktatása a Törökháznál
Hudobný doprovod / Zenekari kíséret:
VARJOS
21:00 – 23:00 múzeum. Prezentácia
učebníc regionálnej výchovy Senec
od návršia k horizontom pre verejnosť
A Szenc - a síkságtól a dombtetőig c.
regionális tankönyv bemutatója
Večerná prednáška / Esti előadás:
Mgr. Tomáš König, PhD.: Najstarší
Slovania na území dnešného Slovenska
Az első szlávok a mai Szlovákiai területén
Tomáš König előadása
Múzeum i Galéria Labyrint
(MsKS – 2. poschodie) budú otvorené
do 23.00 hod.
A múzeum 23.00 óráig tart nyitva. A VMK
Labyrint Galériája 23.00-ig látogatható.
A kiállítások díjtalanul megtekinthetők.
Spoluorganizátor / Társszervező:
MO CSEMADOK alapszervezete
V prípade nepriaznivého počasia sa
tanečný dom presúva do Galérie Labyrint
(MsKS, 2. poschodie), ostatné programy
budú uskutočnené v budove múzea.
Rossz idő esetén a táncházat a Labyrint
Galériában (VMK, 2. emelet), a többi
rendezvényt a múzeum székházában
tartjuk meg.

Predpredaj vstupeniek na Senecké leto od 2.5.2017: 5 Eur dospelí, deti od 6 rokov, dôchodcovia, študenti
Predaj vstupeniek na mieste: 10 Eur dospelí, deti od 6 rokov, dôchodcovia, študenti
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Krížová cesta ulicami mesta
Po roku sa opäť na Veľký
piatok stretli veriaci našej
farnosti, aby sa zúčastnili na krížovej ceste, ktorá
viedla ulicami nášho mesta.
Začínalo sa večer pri farskom kostole svätého Mikuláša, odkiaľ sa sprievod
pohol smerom k pošte,
následne cez sídlisko pri
ZŠ Tajovského až ku gymnáziu, odkiaľ sa cez pešiu
zónu na Lichnerovej ulici
vrátil späť ku kostolu. Ľudia sa striedali v nesení
kríža a na jednotlivých

zastaveniach sa po slovensky a maďarsky čítali
úvahy o zmysle utrpenia
Krista, ktoré je podstatou
Veľkého piatku.
Duchovný zážitok umocňovalo aj to, že sa mestom
išlo už za tmy a veriaci
osvetľovali ulice svojimi
sviecami. Každý, kto na
krížovú cestu prišiel, odchádzal z nej povzbudený
a preto aj vás povzbudzujeme, ak ste tento rok zaváhali, aby ste sa nabudúce pridali k nám.
Marek Vincze

Farmárske trhy – predstavujeme prvého výrobcu
V Senci sa začali konať Farmárske trhy, na ktorých si priamo od výrobcov môžete kúpiť slovenské výrobky. Nielenže podporíte domácu
výrobu, ale budete mať doma aj zdravé a tiež domáce potraviny a iné
tovary. V Senčane vám priblížime predajcov, s ktorými sa môžete na
týchto trhoch na námestí pred kultúrnym domom stretnúť. A kedy?
Najbližšie 16. mája, 13. júna a 11. júla.

Keď si pozrieme mapu Slovenska,
zistíme, že Zázrivá má špecifickú
polohu. Skoro 30 km na žiadnu
stranu nie je mesto. V minulosti sa
ľudia nemali kde zamestnať. Je tu
síce prekrásna príroda, dnes sa tu
točia filmy, ale podmienky na život
sú ťažké. Keďže je tu večná zima
(Oravské Lesná je za kopcom),
často tu nedozrejú ani zemiaky,
jedinou možnosťou ako sa uživiť
je chovať ovce a kravy a vyrábať
syr. V minulosti poznali Zázrivcov
s ich syrmi v Žiline, ale i v Ostrave
a Bratislave. Z výroby syra vznikla
tradícia, ich výrobe sa venujú celé
rodiny, ktoré si strážia výrobné
tajomstvá. Dnes máme zo Zázrivej malé Švajčiarsko, prakticky
v každej chalupe dostať kúpiť nejaký syr.
Jedným z týchto rodinných výrobcov je aj rodina Pučekovcov.
Už ich pradedo i dedo chodili
predávať po svete. Začínali s výrobou doma v pivnici. Keďže dnes
sú iné požiadavky na hygienu
a spracovanie mlieka, rodine sa

podarilo vybudovať krásnu malú
mliekareň. Okrem 20 zamestnancov v nej pracujú všetci členovia
rodiny, niektorí priamo vo výrobe,
iní v rozvoze po Slovensku, všetci držia spolu a venujú sa tomu,
čo robiť vedia – syrom. Vsadili
na tradíciu a kvalitu a tej ostávajú verní. Dobrý kvalitný syr sa líši
od obyčajného množstvom tuku.
Keď z mlieka separujete smotanu,
vyrobíte síce syr, ale kvalita pokuľháva. Toto sa u Pučekovcov jednoducho nerobí, preto sú ich výrobky
stále dobré ako kedysi. Sú to jednoducho iné syry ako tie, ktoré sa
síce v sieťach tvária ako originál,
ale keď ich ochutnáte, miesto chuti
máte v ústach iba soľ. Rodinná firma Syrmix patrí medzi najväčších
výrobcov, ich korbáčiky, nite (ktoré Zázrivci volajú vojky), žinčica
či bryndza získali ocenenia na rôznych výstavách. A keď sa jednalo
o spor s Poliakmi z okolia Zakopaného, kto začal prvý s výrobou
„oštiepkov a bryndze“ a má právo
v únii názov aj používať, mama Pučeková sa do toho dala s typickou
zázrivskou zarputilosťou a názov
oštiepok a bryndza obhajovala
a aj obhájila priamo v Bruseli.
Sme radi, že Vám túto rodinnú firmu môžeme predstaviť aj na našich Farmárskych trhoch. O tom
či syr, či žinčica sú naozaj dobré,
Vás Pučekovci alebo Syrmix určite presvedčia. Farmárske trhy

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

24.5.2017 o 19:00
Exoplanéty - Výnimočnosť a všednosť Zeme
Prednáša: RNDr. Mária Hajduková, PhD.
Vedecká pracovníčka Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu Slovenskej Akadémie vied. Zaoberá sa prúdmi meteoroidov, meteorickými rojmi, ich vzájomným súvisom
a vzťahom k ich materským telesám. Za hranice Slnečnej sústavy ju priviedli meteoroidy prichádzajúce z medzihviezdneho prostredia a k exoplanétam jej očividný záujem o filozofické otázky.

na Lichnerovej ulici od 15:00 do 18:00
P
R
O
G
R
A
M

» žiaci zo školského klubu pri ZŠ J.G.
Tajovského od pani vychovávateliek
p. Prokešovej a p. Palkovej
» škôlkari z Montessori Senec
» škôlkari z MŠ Kollárova
» škôlkari z MŠ Fándlyho
» škôlkari z MŠ Senecké jazerá
» tanečná škola F Dance
» žiaci SZUŠ R. Madarászovej
» Hviezdy muzikálu Anna a Elsa zaspievajú
najúspešnejšie piesne z rozprávky Ľadové
kráľovstvo

PROGRAMOM SPREVÁDZA
Miroslava Belancová
» míľová prechádzka
SPRIEVODNÝ
» súťažné stanovištia
PROGRAM
» tvorivé dielne OZ Šidielko
» stanovište štud. centrum Basic
» tombola
» ukážky Prvej pomoci – Mladí
záchranári z Červeného kríža
» líčenie od Mary Kay
» hudobná škola Yamaha
» PONÍKY

ORGANIZUJE

Rodinné centrum Senecké slniečko
SPONZORI

Kvetinárstvo Eva
Firma OSKAR

Kaderníctvo H. Matúšová

Katka Vargová - Handmade Kava
Výtvarník Martin "Cuco" Luciak
M&N Creativity
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Vínna pivnica na Farskom námestí začína žiť
S predsedom OZ Jungpereg 1632 Jozefom Navarom sme sa rozprávali pri príležitosti spustenia projektu, ktorým sa
začína pravidelné využívanie priestorov nedávno otvorenej vínnej pivnice na Farskom Námestí v Senci.
• Aké sú ciele OZ Jungpereg 1632?
Naše občianske združenie bolo založené v roku
2015 s cieľom vrátiť Senec na vinársku mapu.
Senec a jeho okolie jednoznačne patrí do Malokarpatskej vínnej oblasti. Ročník 1632, nachádzajúci sa v názve nášho občianskeho združenia je rokom, od ktorého sa datujú prvé písomné
správy o tom, že v tejto oblasti sa vo veľkom
pestoval vinič a vyrábalo víno. Jungpereg je
„mladý vrch“, názov seneckého kopca, ktorý sa
nachádza v urbári z roku 1632. Pivnica na Farskom námestí sa nachádza práve v časti mesta,
kde voľakedy starí seneckí vinári, starí gazdovia,
mali svoje vinohrady. Vinári sa už aj vtedy združovali do menších spolkov, čo nás tiež inšpirovalo k založeniu OZ Jungpereg 1632 v Senci.
• Ako sa darí pestovaniu hrozna v okolí Senca?
Kvitnúce senecké vinohradníctvo a vinárstvo utrpelo ťažkú ranu na konci 19. storočia, kedy boli
vošky fyloxéry dovlečené z Ameriky do Európy.
Na našom kontinente spôsobili obrovské škody
kalamitným hynutím ušľachtilých výsadieb vinohradov, pretože nebola známa účinná ochrana
proti nim. V Senci a v okolí na určitý čas prakticky zaniklo vinohradníctvo. Museli sa doviezť
rezistentné odrody, ktoré gazdovia použili ako
podpníky, do ktorých sa naštepili nové ušľachtilé odrody. V Senci sa nikdy neobnovilo pestovanie viniča v pôvodnom rozsahu. Našťastie už
aj v okolí Senca, rovnako ako na celom území
Malokarpatskej oblasti je veľa nových výsadieb.
• Ako vznikla myšlienka obnovy vínnej pivnice
na Farskom námestí v Senci?
Traja-štyria zapálenci uvideli v tom príležitosť
a budúcnosť. Vedeli sme, že na Farskom námestí, pod bývalou starou poliklinikou sa nachádza jedinečná historická pivnica, ktorá čaká
na znovuzrodenie. Naše občianske združenie
JUNGPEREG 1632 ponúklo Mestu Senec,
že zafinancuje obnovu pivnice a zoberie ju
do bezodplatného prenájmu na prezentačné
účely, semináre, na propagáciu vinárstva, vino-

tiaľ 7 obsadených, kde si predplatitelia môžu
uskladniť svoje vína, pričom k nim kedykoľvek
majú prístup a môžu pivnicu využiť aj na posedenie v uzavretej spoločnosti. Naša predstava je
taká, že jedenkrát v týždni, konkrétne vo štvrtok,
budú pravidelné prezentácie a semináre o víne
a vinohradníctve. Chceme poskytnúť príležitosť
a priestor na svoju prezentáciu predovšetkým
vinárom a vinohradníkom Malokarpatskej vínnej
oblasti. Prvé podujatie bolo 20. apríla o 19:00,
kedy vinári odprezentovali 12 odrôd vína.
• Aké sú ďalšie plány OZ Jungpereg 1632?
Chceme pomôcť rozvoju vinárskeho a vinohradníckeho remesla náborom na bielskej a seneckých základných školách pre Strednú odbornú
školu vinársko-ovocinársku v Modre. Senecká
a bielska vínna oblasť potrebuje viac vinárskych
odborníkov. Nábor sme robili na ZŠ Tajovského
a v ZŠ Veľký Biel. Už máme aj takých, ktorí sa
hlásia a sú to dobrí žiaci, ktorí majú predpoklady
k tomu, aby sa stali dobrými vinármi.

hradníctva a samotného vína a zároveň poskytne tento výnimočný priestor mestu na reprezentačné účely. Pri príležitosti ukončenia hlavných rekonštrukčných prác na vínnej pivnici ju
22. novembra 2016 v rámci malej slávnosti požehnal farár seneckej farnosti Jozef Dúc. Pivnica
sa hneď zaradila medzi 160 malokarpatských
vínnych pivníc, do ktorých mohli návštevníci už
25. a 26. novembra nazrieť v rámci Dňa otvorených pivníc - najznámejšieho vinárskeho podujatia na Slovensku.
• Pivnica je od apríla raz za týždeň otvorená pre
verejnosť. Aké podujatia chystáte?
Pivnica sa od konca minulého roka až doteraz
využívala príležitostne. Bola jednou zo zastávok
Malokarpatskej vínnej cesty a zasadala tu aj
Mestská rada. Je tam 23 kójí, z ktorých je za-

Program pivnice OZ Jungpereg 1632
v Senci na máj je nasledovný:
04.05. – prezentácia vín Vinko Klimko Modra,
11.05. – prezentácia vín Limbavin Limbach,
18.05. – prezentácia vín ViPeF Veľký Bieľ
26.05. - 27.05. – Otvorené pivnice na sv. Urbana
Rezervácia miest na tel. č.: 0905 617 661, alebo
na pskrip@zoznam.sk
VCs

Súťažné výsledky žiakov ZUŠ Fándlyho
Výsledky umeleckej práce žiakov a ich pedagógov sa ukázali vo výborných výsledkoch
na súťažiach v rôznych mestách Slovenska.
Na vokálnej prehliadke Stančekova Prievidza
sa žiaci umiestnili takto:
• Agáta Čurková – zlaté pásmo - C kat. /p. H.
Oborníková/
• Vanessa Kinská – strieborné pásmo – A kat.
/p. H. Oborníková/
• Marianna Čurková - strieborné pásmo – B
kat. /p. H. Oborníková/
• Andrej Kanišák – strieborné pásmo – B kat.
/p. Casanova, Dis.art/
• Tibor Liam Mašek - strieborné pásmo – B
kat. /p. Casanova, Dis.art/
Na celoslovenskej interpretačnej súťaži žiakov
ZUŠ v sólovej hre na husliach a sólovej hre
na klavíri získali:
• Daniel Švasta – strieborné pásmo – 4. kat. /
Mgr. Döme/
• Matej Osvald – zlaté pásmo – 2. kat. a Cena

za najlepšiu interpretáciu skladby D. Alexander: Astronaut /p. Dittingerová, Dis.art/
• Sofia Elizabeth Mašek – strieborné pásmo –
2. kat. /p. Dittingerová, Dis.art/
Celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR
v hre na keyboard Považská Bystrica priniesla
pre žiakov ZUŠ tieto výsledky:
• Matej Bujňák - absolútny víťaz 3.A kategórie
/F. Döme. Dis.art/
• Dáša Andrášiková - absolútny víťaz 4. kategórie /F. Döme. Dis.art/
• Viktor Blaščák - zlaté pásmo 3.A kategórie
/F. Döme. Dis.art/
• Jakub Kolembus – strieborné pásmo +
diplom za autorskú skladbu „Epic Moment“
v 5. kategórii /Mgr. Döme/
• Tomáš Bottlík - strieborné pásmo v 3.A kategórii /Mgr. Döme/
• Adam Ján Világi - strieborné pásmo v 2.A
kategórii /E. Dömeová, Dis.art/
• Martina Hokšová - str. pásmo v 2.A kat. /Mgr. Döme/

Výsledky žiakov literárno-dramatického odboru
V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov
Kubín získali Mária Lančaričová 1. miesto 3. kat. / Mgr.art. Koleják/ a Alexandra Griačová 2. miesto – 1. kat. /Mgr. Čajková/. Súbor Mačky vo vreci postúpil do krajského
kola divadelnej poézie hrou Dievčatko so
zápalkami.
V krajskom kole tejto súťaže získali Erik
Šupčík 1. miesto – 4. kat. a Katarína Prejsová 2. miesto – 4. kat. V piatej kategórii získali Peter Podolský a Táňa Prejsová každý
2. miesto. Na Divadelných konfrontáciách
v Modre získal súbor effecteD s hrou Toto
je... 1. miesto s postupom na celoštátne kolo
a hrou Zlatovláska 2. miesto s návrhom
na postup do celoštátneho kola. Na Malej
Tálii v Senci získali hrou Továreň na sny
čestné uznanie. Žiakov pripravil Mgr.art.
Vojtech Koleják.
MM

14

SENČAN máj 2017

SPEKTRUM

Módszertani nap és pedagógustalálkozó
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola
immár harmadszor volt házigazdája
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SzMPSz) Pozsony –
Szenc területi választmánya szervezésében a pedagógusnap alkalmából idén április 12-én megrendezésre került regionális Módszertani
napnak és pedagógustalálkozónak.
A régió valamennyi iskolája több
mint 100 pedagógussal képviseltette magát a találkozón. A megnyitón
részt vett Szenc város alpolgármestere, Dušan Badinksý is. A rendezvény résztvevőit Matus Mónika
igazgatónő, valamint Fekete Irén,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Központi Irodájának vezetője és Morvay Katalin, a Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium igazgatónője köszöntötte. Az első előadást Kozma-Vízkeleti Dániel, család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus tartotta Egymásra utalva – párbeszéd
pedagógus-szülő-gyermek között

címmel. A szünet után Kozma Szabolcs gyógypedagógus A korai
fejlesztéstől a tehetséggondozásig
címmel adott elő, majd a Győrújbaráti Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai szekció-foglalkozásokat tartottak a pedagógusoknak.
Az ebéd után kötetlen pedagógustalálkozóra, tapasztalatcserére került sor.
VCs

Metodický deň pedagógov
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho už tretíkrát hostila metodický deň a stretnutie pedagógov
pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa
uskutočnilo 12. apríla 2017 v gescii
oblastného výboru Bratislava – Senec Zväzu maďarských pedagógov
na Slovensku (ZMPS). Na stretnutí
sa zúčastnili delegáti zo všetkých
škôl regiónu, spolu vyše 100 pe-

dagógov. Na otvorení podujatia sa
zúčastnil aj viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský. Hostí privítala
riaditeľka ZŠ s VJM Alberta Molnára
Szencziho Mónika Matus, vedúca
úradu ZMPS Irén Fekete a riaditeľka
ZŠ a Gymnázia s VJM na Dunajskej
ulici v Bratislave Katalin Morvay.
Prvú prednášku predniesol klinický
psychológ, rodinný terapeut Dániel
Kozma-Vízkeleti pod názvom Vzájomne závislí – dialóg v trojici pedagóg-rodič-dieťa. Po prestávke prednášal liečebný pedagóg Szabolcs
Kozma o rozvoji schopností dieťaťa
pod názvom Od rozvoja schopností v rannom veku do starostlivosti
o nadané deti. Po prednáškach si
pracovníci Pedagogickej poradne
mesta Győrújbaráti rozdelili pedagógov do sekcií, v ktorých si mohli precvičiť praktické využitie poznatkov
z prednášok. Po obede nasledovala neformálna výmena skúseností
a nadväzovanie nových kontaktov.
VCs

Megemlékezés Esterházy Jánosról

Spomienka na Jánosa Esterházyho

Molnár Imre történész, szociológus, diplomata, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója a szerzője
Esterházy János élete és mártírhalála című, igényes kutatómunka
eredményeként megjelent, életrajzi kötetnek. A szerző április 2-án
Szencen a Labyrintus Galériában
tartott előadást Gróf Esterházy
Jánosról, aki 60 éve 1957. március
8-án a mírovi politikai foglyok börtönében 12 évnyi rabság után 56
éves korában elhunyt. Személye
ma is indulatos vitákat vált ki, mivel
még mindig működnek azok a XX.
század közepén kialakult politikai
reflexek, amelyek gátolják a közelmúlt történelmében játszott szerepének tárgyilagos megítélést. Esterházy János, a két világháború
közötti első Csehszlovák Köztársaság, majd a Jozef Tiso-féle szlovák állam területén élő magyarság
vezéralakja volt. Legismertebb politikai állásfoglalása az volt, amikor
1942. május 15-én a szlovák parlament egyedüli képviselőjeként
a 68/1942-es alkotmánytörvény
ellen szavazott, amely a zsidóság kitelepítéséről szólt. Molnár
Imre több mint két órás előadását
Duray Rezső az MKP járási elnöke
vezette föl. Elmondta, hogy Esterházy János életének legnehezebb
éveiben fontos szerepet játszott
a szenci lourdesi barlangban található Szűz Mária szobor. Fölelevenítette, hogy 20 évvel ezelőtt
az akkori MKDM helyi szervezete
emléktáblát szeretett volna el-

Imre Molnár, historik, sociológ, diplomat a riaditeľ Maďarského inštitútu
v Bratislave je autorom knihy Život
a martýrska smrť Jánosa Esterházyho. Biografia vyšla aj v slovenskom
jazyku vo vydavateľstve Méry Ratio
v roku 2012. Autor prednášal 2. apríla v Galérii Labyrint MsKS v Senci o
grófovi Jánosovi Esterházym, ktorý
pred 60 rokmi, 8. marca 1957 zomrel
vo veku 56 rokov vo väznici politických väzňov v Mírove, po 12 rokoch
strávených vo viacerých väzniciach
bývalého Československa. Jeho
osoba aj dnes vyvoláva vášnivé
diskusie, pretože ešte stále fungujú
politické reflexy, vzniknuté v polovici XX. storočia, ktoré blokujú snahy
o vecné posúdenie jeho úlohy v na-

helyezni Esterházy János tiszteletére a lourdesi barlang falán,
de a politika beleszólt és a kezdeményezés meghiúsult. Molnár
Imre előadásában részletesen
elemezte Esterházy János keresztény emberi tartását, megrendítő
állhatatosságát és önfeláldozását.
Sorsa tragikus irányt vett, mivel
a második világháború után kialakulóban levő kommunista renddel éppúgy nem kollaborált, mint
ahogy megőrizte függetlenségét
az azt megelőző fasiszta állammal
szemben is. Koholt vádak alapján
halálra ítélték, amit előbb életfogytiglanra, majd 25 év börtönre
enyhítettek, ahol végül súlyos
betegségben elhunyt.
VCs

šej nedávnej histórii. János Esterházy bol vedúcou postavou Maďarov
žijúcich v medzivojnovej prvej Československej republike a následne
v Slovenskom štáte reprezentovanom Jozefom Tisom. Jeho najznámejším politickým počinom bolo
to, že ako jediný poslanec slovenského parlamentu hlasoval 15. mája
1942 proti prijatiu ústavného zákona
č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov. Vyše dvojhodinovú prednášku
Imreho Molnára uviedol okresný
predseda SMK Rezső Duray. Spomenul, že senecká socha Panny
Márie Lurdskej zohrala dôležitú
úlohu v najťažších rokoch života
Jánosa Esterházyho. Pripomenul,
že vzhľadom k tejto skutočnosti
pred 20 rokmi chcela vtedajšia senecká organizácia MKDH odhaliť
pamätnú tabuľu na múre jaskyne
Panny Márie Lurdskej, ale politika
vtedy zmarila túto iniciatívu. Imre
Molnár vo svojej prednáške podrobne analyzoval kresťanský a ľudský
rozmer charakteru Jánosa Esterházyho, jeho ohromujúcu húževnatosť
a sebaobetovanie. Jeho osud nabral
tragický smer po druhej svetovej
vojne, kedy rovnako nekolaboroval
s formujúcou sa komunistickou mocou ako zachoval svoju suverenitu
aj voči predchádzajúcemu fašistickému štátu. Na základe vykonštruovaných obvinení bol odsúdený
na smrť, milosťou bol rozsudok zmenený na doživotie a neskôr na 25
rokov väzenia, kde podľahol ťažkej
chorobe.
VCs
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TUDOK – Kárpát-medencei
tudományos diákkonferencia
A Tudományos Diákkörök 2017.
március 31-én és április 1-jén
tartott XVII. Kárpát-medencei
Konferenciájára,
Székesfehérvárra a dunaszerdahelyi döntőt
megnyerve két szenci diák jutott
el: Vojtek Lili és Straňák Emma.
Vojtek Lili a Néprajz, zene-és
hangszertörténet, származástan,
életpályakutatás szekcióban második lett. A taliányok, citromfák
és gólyák című előadását ükapja,
Éliás Sándor első világháborús
naplói alapján készítette. A tárgyi
nyereményen kívül egyhetes balatoni kutató tábor lett a jutalma.
Felkészítő tanára a pozsonyi Duna
utcai MTNY Alapiskola és Gimnázium tanára, Kulcsár Mónika volt.
Straňák Emma, a SzMA Alapiskola nyolcadikos diákja A kecskepapagáj tartása és tenyésztése című
előadásával méltón képviselte
iskolánkat a biológia szekcióban,
kiváló előadását a székesfehérvári
televízió is felvette és bemutatta.
Felkészítő tanára iskolánk igazgatóhelyettese, Párkány Antónia
volt. Emma nehéz helyzetben
volt, hiszen középiskolás diákok
közt egyedüli alapiskolásként
vett részt a döntőn. Versenytársai gyakran már évek óta kutatóintézetekben kutatnak. Irigylésre

méltó volt a magyarországi régiók és az erdélyiek összefogása. Közös autóbusszal érkeztek,
a döntő előtt összpontosító táborban szakemberek felügyelete
alatt csiszolgatták előadásaikat
tartalmi és formai szempontból is.
A tét hatalmas: ugyanis ez a Kárpát-medence középiskolásainak
legnagyobb tudományos megmérettetése, a nyertesek számára
egyenes út vezet a magyarországi
egyetemekre. Büszkék vagyunk,
hogy mindkét fiatal a szerényebb
háttér ellenére is méltón képviselte a szlovákiai magyar diákságot
és Szencet is a tudományos döntőn.
Matus Mónika

Deň poézie
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TUDOK – Vedecká konferencia
študentov Karpatskej kotliny

Dve senecké študentky, Lili Vojtek a Emma Straňák víťazstvom v
Dunajskej Strede si vydobyli právo na účasť na XVII. Konferencii
študentských vedeckých krúžkov
Karpatskej kotliny, ktorá sa konala
31. marca a 1. apríla v Székesfehérvári. Lili Vojtek v sekcii Národopis,
hudba a história hudobných nástrojov, rodopis, výskum životných
príbehov obsadila druhé miesto
s prednáškou „Taliáni, citrusy
a bociany”, ktorú spracovala podľa
príbehov pradeda Sándora Éliása
zaznamenaných v jeho denníkoch
z 1. svetovej vojny. Jej vedúcim pedagógom bola stredoškolská učiteľka ZŠ a Gymnázia s VJM na Du-

A költészet napja

najskej ulici v Bratislave Mónika Kulcsár. K druhému miestu prislúcha aj
týždňový pobyt v tábore mladých
výskumníkov pri Balatone. Ôsmačka ZŠ s VJM A. M. Szencziho Emma
Straňák s prednáškou „Kakariki červenočelý a jeho chov“ dôstojne reprezentovala našu školu v biologickej sekcii súťaže. Jej pútavo podanú
prednášku odvysielala aj mestská
televízia Székesfehérváru. Na súťaž
ju pripravila zástupkyňa riaditeľky
našej školy Antónia Párkányová.
Emma bola jedinou žiačkou základnej školy medzi stredoškolákmi
vo finále súťaže. Jej viacerí súperi
už spolupracovali so serióznymi
výskumnými pracoviskami. Závideniahodne spolupracovali súťažiaci
z jednotlivých regiónov Maďarska
a zo Sedmohradska. Pred súťažou
sa zúčastnili sústredenia, kde pod
dohľadom odborníkov vylepšovali
svoje prednášky z vecného aj formálneho hľadiska. Táto súťaž je
najväčšou prehliadkou vedeckej
tvorivosti maďarskej mládeže v Karpatskej kotline. Víťazi majú otvorené
dvere do všetkých univerzít Maďarska. Sme hrdí na naše dievčatá,
pretože dôstojne reprezentovali
maďarských žiakov a študentov
zo Slovenska a v neposlednom rade
aj mesto Senec.
Matus Mónika

EMLÉKEZZÜNK!
EMLÉKEZZÜNK – FELEDNI: NEM SZABAD!
MÚLTUNK TANÍT, ÍGY SZÍVÜNKBEN MARAD,
TUDJUK MI VOLT! HA VOLT IS ROSSZ OLYKOR,

Na pozvanie Piaristického gymnázia sme sa
zúčastnili 7. apríla osláv Dňa maďarskej poézie v Mosonmagyaróvári. Campa-nulla, skupina interpretov zhudobnených básní Spojenej
školy s VJM, žiaľ nie v plnej zostave, odovzdala
študentom a pedagógom družobnej školy svoj
príspevok do slávnostného programu. Popri
zhudobnených básňach maďarských lyrikov
sme uviedli aj pesničky z vlastnej tvorby. V repertoári nemohla chýbať pieseň Nélküled (Bez
teba), ktorá symbolizuje spolupatričnosť Maďarov z oboch strán hranice. Naša výprava pozostávajúca z Ferenc Untermayer, Kiss Emese, Mária Szitka, Klára Kulcsár a Eszter Farkas
navodila výbornú atmosféru počas koncertu.
Dúfame, že ešte veľakrát zažijeme také vrúcne
prijatie na pôde našej družobnej školy a aj to,
že ich pohostinnosť budeme môcť opätovať.
Touto návštevou sme prispeli k utuženiu našich vzťahov.
Flóra Pongrácz

Április hetedikén a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium meghívására a magyar költészet napja alkalmából a Szenci Közös Igazgatású MTNy Iskola verséneklő együttese
a Campa-nulla, sajnos nem teljes létszámban, koncerttel kedveskedett az iskola diákjainak és tanárainak. A műsorban helyet kaptak
saját dalok és magyar költők megzenésített
versei. Nem maradhatott ki a repertoárból
a Nélküled című dal sem, amely az anyaországi és a határon túli magyarság összefogásának a jelképévé vált. A csapat tagjai voltak
Untermayer Ferenc, Kiss Emese, Szitka Mária, Kulcsár Klára és Farkas Eszter. A koncert
kitűnő hangulatban telt. Reméljük, még sokszor részesülhetünk ilyen szívélyes fogadtatásban, és ezt viszonozni is tudjuk testvériskolánk diákjainak és tanárainak. Látogatásunkkal hozzájárultunk a baráti kapcsolatunk
még szorosabbra fűzéséhez.
Pongrácz Flóra

VÁLTSUK JÓRA, NEM EGYSZER, SOKSZOR!
TANÍT A MÚLT, KÖVESSÜK LÉPTEIT …
AZ EMBER ÉL ÉS JÓ, HA SZÉTTEKINT,
MERT HISZ A LÉT CSAK AKKOR HŰ, VALÓ,
HA JÓRA INT, S NEM SÜLLYEDŐ HAJÓ,
ÉS ITT A NAGY „KÜLDETÉS” MINEKÜNK,
HA JÖVŐNKÉRT SOK-SOK TETTET TESZÜNK,
ÉS MINDEN TETT, MIT ITT EGYÜTT JÁRUNK,
MINDIG MONDJA: ŐSI, SZILÁRD VÁRUNK!
Mgr. Katona Roland
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Narodili sa
Sofia Kiripolská, Lukas Franta, Filip Vladislav
Luknár, Alexej Žužov, Jakub Surovčík, Tomáš
Didi, Sára Fujdová, Jakub Pavolko, Hanah
Ostrovská, Adam Varga, Timea Šalátová, Viktor
Vito, Teo Roncsek, Natália Matláková, Marcus
Rácko, Šimon Romaňák, Šimon Rešetka, Marcus Kanaloš, Dominik Popaďák, Lea Holková,
František Zmajkovič, Eva Pelechová
Zosobášili sa
Peter Barányi – Táňa Kálmánová
Jozef Džubakovský – Zuzana Rumanová
Pavol Červenka – Katarína Javorská
Juraj Hrabovský – Lea Zigová
Richard Jablonovský – Petra Tothová
Marek Zápražný – Alica Andrássyová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Eva Augustovičová (65), Ján Kapoun (75),
Mgr. Mariana Kovácsová (80)
Klub dôchodcov
Jaroslav Macích (65), Oľga Vinceová (65),
Katarína Jánošovitsová (70),
Magdaléna Kropacseková (85)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Eva Augustovičová (65), Mária Debnárová (60),
Zoltán Domonkoš (60), Jaroslav Macích (65)
Opustili nás
Zuzana Kožuchová (1926), Ladislav Takáč
(1946), Ladislav Dajcs (1966), Mária Targošová
(1941), Anna Galovičová (1953), Terézia Mókosová (1927), Katarína Dobiášová (1953), Anna
Kopecká (1931)

S
láskou
spomíname
na milovaného syna Mariána
Sládečka, ktorý nás opustil
vo veku 29 rokov 9. mája
2007. Po 10 rokoch s láskou
spomínajú rodičia, sestra,
dcéra a priatelia.
Aj slnko zapadá ústupom
do noci, kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek je krehký
tvor, zranený úbohý. Do tmy
si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky
naleje. V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav ti šepkáme do ticha, že sa raz
stretneme je naša útecha. Dňa 3. mája to budú
4 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Aurélia
Satúryová. S láskou spomíname a nikdy
nezabudneme. Syn Anton a dcéry Zlata, Eva
a Anna s rodinami.
Dňa 15.3.2017 si pripomíname nedožité 86. narodeniny
našej milovanej mamičky,
babičky Gizely Petrášovej,
ktorá nás navždy opustila
23.4.2015. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ju poznali. S láskou
a úctou smútiaca rodina. Dcéra Gita s rodinou

Dňa 9.5.2017 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Arpád Maczeák. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka
Julka a syn Miroslav s rodinou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym,
ktorí dňa 10.4.2017 odprevadili
na poslednej ceste našu mamu,
babku
Helenu
Csutorovú
rod. Heringesovú. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. V srdci si uchovajme
pekné spomienky na ňu. Syn Lali a dcéra Helenka s rodinou.
Köszönjük minden rokonnak, szomszédoknak és
ismerősöknek, akik elkísérték a mi édesanyánkat, nagymamát Csutora Ilonkát szül. Heringes
az utolsó útján 2017 április 10-én. Köszönjük a
részvétet és virágos ajándékokat. Örökké tart
szívünkben a rá emlékezés. Fia Lali és lánya Icu
családjával.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet. Telhetnek
hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk s nem feledünk
téged. Fájó szívvel emlékezünk
Csaszny Dezsőre, halálának
10. évfordulóján. Szerető családja.
7. mája si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho drahého Dezidera Csaszného. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca
rodina

26 rokov MO Jednoty dôchodcov v Senci

Deň oslobodenia mesta Senec

Pri príležitosti Dňa oslobodenia mesta Senec sa stretli
pri Pamätnej tabuli osloboditeľov príslušníci ZO SZPB
Senec a predstavitelia mesta Senec, aby si uctili pamiatku osloboditeľov. Toho roku sa pietneho aktu, konaného
31. marca o 13:00, zúčastnil viceprimátor mesta Senec
Dušan Badinský. Členka ZOSZPB Senec Irma Farkašová
predniesla báseň s názvom Krehký dar. Tajomníčka ZO
SZPB Senec Lýdia Nedvědová v príhovore uviedla: Súčasný svet je vystavený terorizmu, vojnám, neznášanlivosti
a migrácii ľudí. Spoločne si želajme, nech ľudská zloba,
ktorá vládne svetom, nezničí ľudstvo na modrej planéte.
Nech kytica a venček vďaky nám pripomína slová armádneho generála Ludvíka Svobodu: „Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko, za cenu
obrovských obetí sme ju získali späť!“
ZO SZPB Senec

Jednota dôchodcov eviduje v súčasnosti
300 členov v miestnej organizácii v Senci. Aj v tomto roku si MO JDS stanovila
plán činnosti na rok 2017. V pláne sú
zahrnuté návštevy kultúrnych a športových podujatí, organizovanie poznávacích zájazdov, návšteva termálnych
zariadení a organizácia príležitostných
spoločenských posedení a zabezpečenia kúpeľnej liečby pre členov MO JDS.
V pláne sú zahrnuté i pravidelné klubové
stretnutia členov v Stredisku sociálnych
služieb vždy v piatok od 14:00 do 17:00.
Spoločenské akcie pripravuje a orga-

nizuje výbor MO JDS. Informuje členov
na informačných tabuliach na Námestí
1. mája a v Stredisku sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ulici. V tomto roku
sme podľa plánu zrealizovali návštevu divadelných predstavení, návštevu termálneho kúpaliska a organizovanie výročnej
členskej schôdze. Veríme, že aj v tomto
roku sa nám podarí aj s tradičnou podporou vedenia mesta Senec úspešne zrealizovať plánovanú činnosť a tým sa vytvorí
priestor pre spoločenské, kultúrne, športové a regeneračné vyžitie našich seniorov v tomto meste. Výbor MO JDS Senec

Vedomostná súťaž SZPB
V stredu 12. apríla sa v priestoroch kultúrneho domu konalo okresného kolo olympiády
SZPB o histórii druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa ho štyri základné školy: ZŠ Mlynská,
ZŠ Tajovského a 2 mimosenecké základné
školy z Bernolákova a Novej Dedinky. Školy reprezentovali ôsmaci a deviataci. Súťaž
bola od začiatku do konca napínavá, žiaci vedomosťami neraz zaskočili aj členov

hodnotiacej komisie. Hosť z Ústrednej rady
SZPB poznamenal, že ich vedomosti boli
väčšie než niektorých dospelých. Súťaž
skončila remízou keď ZŠ Mlynská a ZŠ Tajovského získali zhodný počet 181 hlasov.
Obe školy postupujú na finále olympiády,
ktoré sa bude konať v Bratislave. Minulý rok
finálové kolo vyhrali reprezentanti zo Senca
zo ZŠ Mlynská. Držíme im palce! Ján Rohár.
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Martina Jančovičová. Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah článku zodpovedá autor. Nepredajné.
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Imre Csikmák stál pri znovuzrodení maďarskej žurnalistiky na Slovensku
V roku 1949 boli v bývalom Československu vrátené občianske práva príslušníkom maďarskej menšiny. Opäť mohli vychádzať periodiká v maďarskom
jazyku. Redaktor a novinár Imre Csikmák bol šéfredaktorom detských a mládežníckych periodík Kis Építő a Új Ifjúság, redaktorom Szabad Újság,
mediálnym manažérom Új Szó a Vasárnap. Spolupracoval s národnostnou redakciou Slovenského rozhlasu. Bol zakladateľom a predsedom Sekcie
maďarských novinárov Zväzu slovenských novinárov. Ako člen predsedníctva Socialistického zväzu mládeže podporoval rozvoj maďarských mládežníckych periodík. Bol členom predsedníctva Ústredného výboru Csemadoku. Jeho neoceniteľným prínosom bolo založenie novinárskej školy pre tvorcov
maďarských novín a časopisov. Zhovárali sme sa s ním pri príležitosti vydania jeho knihy pod názvom Erről, arról, azokról (O tomto, o tom, o tých).

• Ako ste sa stali novinárom?
Viac-menej náhodou. Som ročník 1933, čiže
som bol mladý v zložitom historickom období.
Maturoval som s vyznamenaním v roku 1954
v Dunajskej Strede. Podľa vtedy platných kvót
som mal pokračovať v štúdiu na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Našťastie som mal možnosť
po roku prestúpiť na Vysokú školu pedagogickú.
Štúdium som ukončil v roku 1961 na Katedre
maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského. Rodičia ma nevedeli finančne podporovať počas študentských rokov, preto som si
privyrábal v maďarskom vysielaní Slovenského
rozhlasu, najprv v komparze a postupne som sa
dostal až k novinárskej práci.
• Vašou doménou boli mládežnícke periodiká.
Prečo ste sa venovali práve mládeži?
V roku 1963 sa uvoľnila funkcia šéfredaktora
v Kis Építő, ktorý sa zameriaval na najmenšiu
vekovú kategóriu školopovinných detí. Vedenie Vydavateľstva Smena sa obrátilo na vedenie ÚV Csemadoku, kde som pracoval, aby
ma uvoľnili pre mládežnícku tlač konkrétne
pre Új Ifjúság na vedenie kultúrnej rubriky.
V roku 1963 ma vymenovali za šéfredaktora
už spomínaného detského časopisu Kis Építő. Práve tam som si najviac uvedomil význam
práce s mládežou. Neskôr som sa stal šéfredaktorom mládežníckeho týždenníka Új Ifjúság
a v tejto funkcii som zostal až do roku 1990.
• Boli ste veľmi aktívny v stavovskej organizácii
novinárov aj v národnostných kultúrnych organizáciách. Čo vás k tomu motivovalo?
V období od 1949 do 1964 sa vytvoril určitý maďarský mediálny systém, v ktorom boli printové
médiá určené pre čitateľov od najmladších až
po seniorov a taktiež aj národnostné vysielanie
Slovenského rozhlasu v maďarskom jazyku.
V tomto systéme pracovalo 132 novinárov
v 24 periodikách s celoštátnou pôsobnosťou.
Žiaľ takmer polovica maďarských novinárov
mala len stredoškolské vzdelanie a medzi vysokoškolákmi bolo veľmi málo absolventov

žurnalistiky. Stalo sa pálčivou potrebou zlepšenie odbornej pripravenosti spolupracovníkov
maďarských periodík. Aj toto ma motivovalo,
aby som sa angažoval v Sekcii maďarských
novinárov, ktorá bola založená v roku 1964
a pracovala pri Zväze slovenských novinárov až
do roku 1969. Vedenie tejto sekcie, ktorej som
štyri roky aj predsedal, založilo trojročnú novinársku školu za pomoci Zväzu novinárov
a Celoštátneho zväzu novinárov Maďarska, ktorý nám poskytol vynikajúcich lektorov, akým
bol napríklad jazykovedec a vysokoškolský pedagóg László Deme. V roku 1969 skončilo štúdium na tejto škole 21 maďarských novinárov.
Čo sa týka mojej účasti na formovaní maďarského kultúrneho života, bolo to viac-menej samozrejmou súčasťou činnosti vtedajších mladých
intelektuálov. Počas štúdií som pomáhal pri
zakladaní maďarského folklórneho súboru Ifjú
Szívek, ktorý dodnes existuje a žne úspechy.
• Akým spôsobom ste ako redaktor podporovali autorov maďarskej literatúry žijúcich
na Slovensku?
Ako šéfredaktor detského a mládežníckeho
týždenníka Új Ifjúság, časopisu Kis Építő som
začal uverejňovať predovšetkým detskú poéziu
a prózu od našich autorov. Prostredná dvojstrana Kis Építő sa stala dôležitou platformou
pre prezentáciu prevažne mladých autorov.

Po určitom čase vychádzali básnické zbierky
autorov, ktorí začínali svoju tvorbu v Kis Építő a Új Ifjúság. Bolo to veľmi citlivé obdobie.
Médiá boli pod ideologickým drobnohľadom.
Pre úspešné spolunažívanie s politikou bolo
potrebné byť súčasťou systému. Preto som
prijal viacero funkcií, ako napríklad členstvo
v predsedníctve Socialistického zväzu mládeže, v ktorom som mal vplyv aj na rozhodovanie
o národnostnej mládežníckej tlači.
• V marci toho roku Vám vyšla kniha pod názvom Erről, arról, azokról (O tomto, o tom,
o tých). O čom je a prečo vznikla?
Kniha má tri časti. V prvej sa venujem histórii
rozvoja maďarskej žurnalistiky na Slovensku po
roku 1949, predovšetkým už spomínanej Sekcii
maďarských novinárov a jej úlohe vo vzdelávaní maďarských novinárov, ako i dopisovateľov.

Píšem aj o dejinách Komisie pre otázky národnostnej tlače, ktorá tiež pracovala pri predsedníctve Slovenského zväzu novinárov až do roku
1990. Komisia pre otázky národnostnej tlače
sa zaoberala špecifickými problémami maďarských a ukrajinských médií na Slovensku.
Druhú časť knihy som venoval svojim cestopisným reportážam o Sibíri, o Aralskom jazere,
o Kazachstane, z Kuby ako i reportážam z USA,
napríklad o živote mormonov v Salt Lake City.
Neodolal som a zaradil som sem aj životné príbehy, ktoré napísala moja najmladšia vnučka,
gymnazistka Katka na základe mojich spomienok. Tretiu časť tvoria dobové novinárske
fotografie zoradené podľa autorov. Knihu som
napísal predovšetkým preto, lebo považujem
za dôležité spomenúť žurnalistov, ktorí v povojnovom období vzkriesili maďarskú tlač na Slovensku. Vložili do toho veľa úsilia a nadšenia,
pretože maďarská tlač nebola pre nich len tlač
vydávaná v maďarskom jazyku, ale aj duševnou potravou pre Maďarov na Slovensku.
• Niečo o Senci? Niečo o budúcnosti?
Veľmi mám rád toto mesto, veď odtiaľto pochádza moja nebohá manželka Marica Csikmáková, rod. Eliásová. Keď som v roku 1962 prišiel
do Senca s otvorenou náručou ma prijala celá
široká rodina z rodu Eliásovcov. Mesto Senec
leží na takej zemepisnej šírke, že tam má každé
ročné obdobie svoje čaro. Jar v záhrade, leto
pri jazerách, jeseň na oberačkách a v zime
človek prejde zopár kilometrov a už sa lyžuje
v Malých Karpatoch. Budúcnosť? Nechcem
byť neskromný, želal by som si toľko zdravia,
aby som mohol napísať spomienkovú knihu
na Svetové festivaly mládeže a študentstva,
na ktorých som sa zúčastnil.
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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FootGolfový klub Senec pokračuje v úspešnom trende z minulého roka
Rok 2016 bol pre klub FootGolf Senec veľmi
úspešný. Po menších organizačných zmenách v klube a po stabilizovaní kádra na novú
sezónu, sa pokračuje v úspešnom trende.
Nových hráčov a klubov na Slovenku stále
pribúda, konkurencia nespí ani vo svete. Hráči a hráčky vidia, keď držia za jeden povraz
a keď klub a hráči majú dostatočnú podporu
od partnerov, môže dosahovať úspechy, ktoré
sú pozitívne hodnotené nielen na Slovensku,
ale hlavne v zahraničí. Tým robíme našej krajine, mestu Senec a všetkým partnerom výborné meno, čo je jednou z hlavných priorít klubu
FootGolf Senec.
Víťazná Medzinárodná zimná Footgolfová
Tour 2016/2017

Začiatkom marca sa v Šuranoch uskutočnilo
finále Medzinárodnej zimnej Footgolfovej Tour
2016/2017 (Maďarsko – Slovensko – Rakúsko),
ktorej absolútnym víťazom sa stal predseda
klubu Juraj Gubáni. Klub FootGolf Senec viedol v teamoch celú tour, ale vo finále teamov
mu víťazstvo ušlo tesne, keď hráči podľahli
najsilnejšiemu maďarskému teamu – Budapešť Footgolf Team.
Vedenie klubu však teší, že k Majstrovi Slovenska z roku 2016 Tomášovi Bartkovi, sa pridávajú ďalší hráči, ale i hráčky, ktorí svoje výkony

z turnaja na turnaj zlepšujú a potvrdili to nielen
v zimnej tour, ale i v začiatkoch novej sezóny.
Jednou z priorít klubu na tento rok je súťaž teamov na jednotlivých turnajoch. V štyroch kolách novej sezóny (2 kolá Slovenskej FG Tour
a 2 kolá Slovenského FG Pohára), sa klub tešil
z troch prvenstiev. Dopomáhajú tomu hlavne
víťazstvá a výborné umiestnenia všetkých
hráčov a hráčok. Za zmienku stojí, že 1. kolo
v absolut kategórii Slovenskej FG Tour vyhral
Ján Horvath, v dvoch kolách Slovenského FG
pohára Juraj Gubáni a v 2. kole Slovenskej FG
Tour vyhral kategóriu juniorov Palko Šimončič. Tieto výsledky a hlavne famózne 1. kolo
FG Pohára v Prievaloch, kde na prvých piatich
miestach v absolut kategórii zo 60 hráčov,
skončili hráči seneckého klubu, dáva predpoklad, že v novej sezóne treba s našim seneckým klubom opäť rátať.
V klube sa zaviedla tradícia ako z iných športov
a vždy po víťaznom turnaji si hráči s hráčkami
urobia spoločnú selfie. Veríme, že ich bude
v roku 2017 čo najviac. Aj týmto spôsobom, ale
i inými spoločnými akciami ako sú napríklad
pripravované klubové turnaje, hlavne pre členov klubu i nových členov, letné sústredenie
a ďalšie, chce vedenie klubu stmeľovať a vytvárať silný kolektív vo všetkých kategóriách –
junioroch, ženách, mužoch, ale i v senioroch.
TURECKO – Turnaj WORLD TOUR – 500 bodový turnaj
Naši hráči Tomáš Bartko, Tomáš Hollósy
a Patrik Pomichal už majú za sebou aj jeden
z najväčších turnajov Svetovej tour tohto roka
– turnaj v Turecku. Toto ihrisko našim hráčom
vyhovuje a je jedným z najkrajších na svete,
preto sa sem s radosťou vracajú. Aj tento fakt
dopomohol tomu, že všetci traja skončili v prvej
desiatke z viac ako sedemdesiatich hráčov
z celého sveta. Tomáš Bartko obsadil výborné
3. miesto, Tomáš Hollósy jeho doteraz najlepšie zahraničné umiestnenie 6. miesto a Patrik
Pomichal skončil na 9. mieste.

Sport Club Senec medzi elitou sveta
Plutvoví plavci sa po prvýkrát zaradili medzi elitu plavcov vo svete. V termíne 24 - 26. februára sa deti zúčastnili 1. kola Svetového pohára v Egeri v Maďarsku. Zaradili sa medzi 450 pretekárov z 81 klubov z 21 krajín
sveta. Alexander Rekoš, Michal Kovács, Sarah Washinová, Adrián Gabriš, Samuel Gabriš, Michaela Szabóová
a Terezia Kučárová si vyplávali nádherné osobné časy
a čo je najdôležitejšie, prebudili v sebe veľkú bojovnosť
a chuť dosiahnuť viac.
Tú ukázali hneď v 2. kole Svetového pohára v Lignane
v Taliansku, ktorého sme sa zúčastnili 24. - 26. marca
spolu so 428 pretekrámi z 88 klubov a z 23 krajín sveta. Srdečne blahoželáme k nádhernému 12. miestu za
200m Bifins Alexandrovi Rekošovi, ktorému chýba už
len malinký krok k zaradeniu do Slovenskej reprezentácie!
Plavci Adrián Gábriš, Samuel Gábriš a Michaela Szabóová si svojím zanietením vyplávali nádherné časy
a na blížiacom sa 3. kole Svetového pohára idú bojovať
o splenie limitov na Majstrovstá sveta. Všetkým držím
palce a verím, že dosiahnu svoje ciele a tým zviditeľnia
náš plavecký klub aj vo svete!
Trénerka Martina

FootGolf Senec bude organizovať 50 bodový
turnaj Svetovej tour v Tomášove.
Všetkých srdečne pozývame v nedeľu
7.5.2017 na domovské ihrisko nášho klubu,
do areálu Art Hotela Kaštieľ v Tomášove, kde
sa uskutoční 3. kolo Slovenského Footgolfového Pohára – ROSSY SERVICE CUP. Turnaj je
súčasťou Svetovej tour, ktorá sa hrá prvýkrát v
histórii v tomto roku a má hodnotu 50 bodov.
Toto významné podujatie pre klub bude pod
záštitou Bratislavského samosprávneho kraja
a Mesta Senec, za čo sa chceme veľmi pekne
poďakovať vicežupanke BSK pani Gabrielle
Németh a všetkým poslancom MsZ v Senci,
ktorí hlasovali za dotácie a podporili tak našu
činnosť a činnosť iných klubov v Senci. Viac
informácií o danom turnaji a činnosti nášho
klubu získate na našej facebookovej stránke
www.facebook.com/FootGolfSenec.
Zdroj: FootGolf Senec
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HC SENEC vo finále AHL Petržalka

V sezóne 2016-2017 sa amatérski hokejisti
HC SENEC registrovali do ligy AHL Petržalka.
Po niekoľkých ťažko vybojovaných, napätých
zápasoch sa chlapci z HC SENEC prebojovali
z baráže do semifinále. Po tomto úspechu ich
čakali dva náročné zápasy s dvojnásobnými
víťazmi ligy, s tímom Flying Seals. Prvý play-off zápas seneckí chlapci viedli až do posledných dvadsať sekúnd, no tesne pred koncom,
nešťastnou náhodou, dostali gól.
O týždeň na to po remízovom zápase ich čakal
odvetný zápas play-off. Hokejisti HC SENEC
nenechali nič na náhodu, pripravili sa na tento
súboj a zápas vyhrali 5:2.
A čo to znamená? HC SENEC sa dostalo
do finále ligy AHL Petržalka. Tento úspech bol
dosiahnutý vďaka stabilnému a oddanému
tímu, ktorý klub má. Hokejisti brali každý jeden zápas zodpovedne a s plnou vážnosťou.
No ale do tuhého ide až teraz. Chlapcov čaká
finále, ktoré sa hrá na tri víťazné zápasy proti
Royals Bratislava. Ak sa im podarí poraziť Bratislavčanov, HC SENEC získa vytúženú zlatú
medailu!
Okrem finálových zápasov ligy AHL Petržalka
čakal seneckých hokejistov turnaj počas veľ-

konočných sviatkov v Hamuliakove. Nie je to
však pre nich premiéra. Už od založenia klubu
sa zúčastňujú turnajov organizovaných v hokejovej hale Hamuliakova, kde sa umiestnili
na treťom a dvakrát na druhom mieste. Zabojujú tento rok aj v Hamuliakove o zlatú medailu? Necháme sa prekvapiť.
Medzi hlavné ciele HC SENEC však nepatrí iba
získanie „zlata“. Občianske združenie sa chce
venovať hlavne šíreniu hokeja aj v našom meste. HC SENEC ako registrovaný člen v SZĽH
sa chce zameriavať najmä na organizovanie
tréningov pre najmenších, ale aj pre žiakov základných škôl. Rozšíriť tak ich obzor a pomocou
profesionálnych trénerov ich naučiť základy
korčuľovania a hokeja. HC SENEC požiadalo BSK o dotáciu na rozvoj tejto myšlienky,
ktorá však nebola podporená. Napriek tomu
veríme, že sa v blízkej budúcnosti podarí mestu
Senec s podporou klubu HC SENEC zrealizovať
výstavbu hokejovej haly v Senci, čomu by sa
určite potešilo veľa obyvateľov mesta. Predseda občianskeho združenia Peter Holocsy dúfa,
že sa klubu bude naďalej takto dariť a za dosiahnutie týchto výsledkov ďakuje svojim spoluhráčom.
HC Senec

FINÁLE MIKROligy 2016/2017 v basketbale opäť v Senci
Nedeľa 30.4.2017, športový areál Hotela Družba - Senecké jazerá - SEVER
Nedeľa 30.4.2017 bude pre všetkých minibasketbalistov v znamení Veľkého Finále
MIKROligy 2016/2017. V športových priestoroch Hotela Družba - Senecké jazerá
Sever na troch kurtoch budú prebiehať zápasy najmenších basketbalistov z 12 klubov - Inter BA, Slovan BA, MBK Karlovka BA, BSC BA, BK Petržalka BA, BKM Nitra,
Lokomotíva Sereď, ŠBK Sereď A, B, Slávia Trnava, BK Galanta. Domácich seneckých basketbalistov bude reprezentovať Gabko Senec. Gabriela Rebrošová

Akčný deň detí
Piccard Senec za podpory
mesta Senec organizuje

už 10. ročník Akčného dňa detí,
ktorý sa uskutoční 28. mája
od 10:00 na južnej strane
Slnečných jazier.
Vrcholom bude o 13:00 ukážka
zásahu vrtuľníka letky
Ministerstava vnútra pri záchrane
topiacich sa z jazera
a o 14:00 tanková bitka modelov tankov
riadených rádiom.
Deti aj rodičov určite opäť zaujmú ukážky
z práce polície, hasičov,
vodnej záchrannej služby či armády.
Všetci sa opäť potešia aj obľúbenou
penovou párty a pre najmenšie deti
pribudnú nové aktivity.
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XXXII. ročník Seneckej latky
Tradičná atletická súťaž školskej mládeže o Putovný pohár primátora mesta Senec sa konala 22.03.2017 v telocvični ZŠ Mlynská.
Turnaja v skoku do výšky sa zúčastnilo 107
žiakov zo ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ s VJM
A. M. Szencziho, ZŠ Mlynská a ZŠ Nová Dedinka, kde učí Vladimír Chríbik, zakladateľ
súťaže Senecká latka. Dievčatá a chlapci

súťažili zvlášť v siedmich vekových kategóriách. Mladším žiakom a žiačkam odovzdal medaily za umiestnenie v prvej trojke
Dušan Badinský, viceprimátor mesta Senec. Putovný pohár primátora získala opäť

ZŠ J. G. Tajovského. Druhú priečku obsadila
ZŠ Mlynská a ako tretia skončila ZŠ s VJM
A. M. Szencziho. Výsledky si môžete pozrieť
na www.senec.sk
Text a foto: VCs

Športový deň seniorov
sa uskutoční dňa

18. mája 2017 na Slnečných
jazerách - juh
v čase od 9:00 – 17:00 hod.
Občerstvenie pre súťažiacich bude
zabezpečené. Záujemcov prosíme,
aby sa prihlásili vopred na Útvar
sociálnych služieb mesta telefonicky
na číslach: 02/20205121, 02/20205122
alebo osobne na adrese Pribinova 15,
Senec, v termíne do 12.05.2017. Tešíme sa na Vašu účasť.

24. Senecká ruka
– svetový pohár v pretláčaní rukou
Na doskách pódia kinosály Mestského
kultúrneho strediska v Senci sa v sobotu
8. apríla 2017 uskutočnil 24. ročník prestížnej medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou „Senecká ruka“.
Okrem našej domácej špičky sa šampionátu zúčastnila aj početná a silná zahraničná
konkurencia
z
Chorvátska,
Rumunska, Českej republiky, Turecka,
Bulharska, Ukrajiny, Švajčiarska, Poľ-

ska, Talianska, Fínska, Belgicka, Rakúska a dokonca aj z Indie. Slovenským
pretekárom sa darilo veľmi dobre, získali
14 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové medaily. Do AWK Senec putovalo 5 medailí. Lucia
Debnárová vybojovala dve zlaté, Barbara
Ajpeková aj Ladislav Hervay jednu zlatú
a Peter Hervay jednu bronzovú medailu.
Výsledky si môžete pozrieť na www.senec.sk
Text a foto: VCs

