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Leto sa začalo najväčšími podujatiami roka
Senecké leto
Senecké leto otvorilo letnú sezónu na Slnečných jazerách. Kým pred 17. júnom aj
po ňom boli vysoké letné teploty, v deň konania tohto najväčšieho podujatia mesta
bolo počasie chladné a veterné. To sa odrazilo aj na počte účastníkov. V predpredaji
sa predalo cca 6400 lístkov a priamo na bránach cca 2700. Senecké leto teda po viacerých dobrých rokoch zažilo jeden zlý. Dúfajme, že sezóna bude lepšia ako jej otvorenie.
Festivalovú atmosféru vytvorili na vysvietenom hlavnom pódiu The Paranoid, Zuzana Smatanová, Vidiek, Chinaski, Desmod
a ďalší. Pred revivalovým pódiom roztancovali divákov napríklad aj Funkiez. Pri malom
pódiu alebo tzv. lodi sa počas dňa sústre-

dili menšie deti, pre ktoré boli pripravené
divadielka aj tancovačka. Všetko vyvrcholilo nádherným ohňostrojom, ktorý sledovali nielen účastníci Seneckého leta, ale aj
mnoho Senčanov zo svojich balkónov či
zo severnej strany Slnečných jazier.
Účastníci Seneckého leta zdieľali svoje fotografie aj na sociálnych sieťach. 220 užívateľov uverejnilo 283 svojich príspevkov, ktoré
mali dosah až na 174 181 ľudí. Senecké leto
teda aj cez internet zaujalo.
Také veľké podujatie, akým je každoročne
Senecké leto, sprevádzajú pre veľké množstvo ľudí na jednom mieste aj rôzne úrazy
alebo potýčky. O bezpečnosť sa starala
štátna aj mestská polícia spolu s bezpečnostnou službou tohto podujatia. Záchran-

ná služba bola tiež v pohotovosti a počas
celého podujatia riešila 2 prípady intoxikácie alkoholom, 3 prípady rezných rán dolných končatín, 3 povrchové poranenia hlavy, 1 epileptický záchvat a 1 otras mozgu
s povrchovými poraneniami.
Veľký letný karneval
Začiatok prázdnin sme v Senci oslávili Veľkým letným karnevalom. Už 21. ročník bol
opäť dôkazom toho, že kreativita nemá hranice. Porota, ktorá hodnotila masky, mohla aj tento rok vyhlásiť, že niektoré nápady
ešte v Senci nevidela. Karnevalový sprievod
viedol cez Lichnerovu ulicu až na južnú stranu Slnečných jazier. Viac fotografií nájdete
na www.senec.sk.
MO
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Mestské zastupiteľstvo
Tesne pred prázdninami sa poslanci stretli,
aby rokovali o aktuálnych otázkach mesta. Hlavný kontrolór pripravil stanovisko k záverečnému
účtu mesta Senec za rok 2016, ktorý poslanci
vzali na vedomie a následne mohli schváliť záverečný účet.
Riaditeľ Peter Szabo odprezentoval činnosť MsKS
Senec. Prihovoril sa u poslancov, aby v budúcoročnom rozpočte našli peniaze na rekonštrukciu
strechy Tureckého domu. Poslanci schválili vyhodnotenie rozpočtu.
Dôležitým bodom bola aj zmena rozpočtu
na rok 2017. V nej sa schválili napríklad aj financie
na kúpu areálu na Železničnej ulici pre mesto,
v ktorom by mala sídliť mestská polícia a odbor
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. Na pozemku je plánované aj parkovanie.
Poslanci schválili odkúpenie prvých chýbajúcich pozemkov na Bratislavskej ulici, na ktorých

Zelená veža kostola
má byť v budúcnosti cyklochodník medzi Billou
a Tescom. Medzi neúspešné body sa zaradil
územný plán zóny Senec - Margovo pole a urbanistická štúdia „Hlboké jazero“.
V bode „rôzne“, v ktorom otvárajú témy poslanci
aj občania, sa diskusia viedla napríklad aj ohľadom pumpy pri Kauflande. K petícii o skládke,
ktorou občania žiadajú limitovať jej objem, sa
diskusia ukončila tým, že z Ministerstva dopravy
a výstavby prišlo metodické usmernenie, na základe ktorého sa nelimituje v územnom pláne mesta objem odpadu. Musí sa teda zvážiť iný spôsob
riešenia tejto petície.
Rozprávalo sa aj o škôlkach, doprave na Slnečných jazerách, polievaní úlíc počas horúcich letných dní a ďalších témach.
Viac sa dozviete zo zápisnice uverejnenej
na www.senec.sk a z videozáznamu na www.zastupitelstvo.sk.
MO

Už na jeseň sa začala rekonštrukcia veže
rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša v Senci. O niektorých krokoch sme písali
už v predošlých číslach. Najzaujímavejšou
zmenou však je, že strecha veže zmenila farbu z červenej na zelenú. Prečo sa to
stalo? V minulosti mala veža zelenú farbu,
čo sa dá ľahko dohľadať napríklad aj na
historických fotografiách. Na začiatku 70.
rokov ju síce premaľovali na červenú, počas
súčasnej rekonštrukcie dal však Pamiatkový úrad Slovenskej republiky stanovisko,
podľa ktorého má veža opäť vyzerať tak ako
v minulosti. Veža historickej pamiatky, ktorá
stále aktívne slúži potrebám veriacich kresťanov, dnes opäť vyzerá tak, ako si ju ešte
skôr narodení Senčania pamätajú. Rekonštrukcia bude pokračovať aj loďou kostola,
opäť pod pozorným okom Pamiatkového
úrad SR. Aj na túto časť rekonštrukcie je
možné prispieť priamo v kostole počas každomesačných zbierok alebo na farský účet.
Vážme si svoju históriu a pomôžme pri jej
zachovaní!
MO

Do práce na bicykli 2017

Zamestnanci MsKS a MsÚ majú každý rok hromadnú masku, ktorú ručne šije Janka Žilincová. Keďže ako
organizátori na karnevale nesúťažia a nezískavajú žiadne ceny, odmenili sme ich touto fotkou. Ďakujeme!
Masky líčili: Tatiana Halachyová, Ildikó Drgoňová, Danisa Cingelová z Beauty salónu Ivana Christová

Vyšší stupeň separácie odpadu odštartovaný
Asi pred dvomi mesiacmi bol v Senci odštartovaný vyšší stupeň separácie odpadu. Naša príroda
si trochu vydýchla, v mojej domácnosti je výsledok nad moje očakávanie. Separovaný odpad sa
už delí na papier, sklo, kovy, umelé hmoty a biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO).
Množstvo ostatného zbytkového odpadu sa redukovalo na tretinu-štvrtinu.
Sú však otázky, ktoré bez odpovede nepomáhajú zavedeniu efektívneho odpadového hospodárstva. Ako občan mesta som bral za samozrejmosť
zaobstarať si tzv. „hnedú“ kuka nádobu na BRKO.
Po ohlásení požiadavky na Mestskom úrade som
ho kúpil na skládke u AVE bez problémov. Vývoz
u nás je v utorok, avšak na celej Tehelnej vidím
len 3-4 hnedé kuky. Obdobné je to aj v iných častiach mesta. To znamená, že BRKO ostatní občania kompostujú doma, alebo vynesú na zberný
dvor. A tomuto práve neverím. Na zbernom dvore
som našiel väčšinou pokosenú trávu, haluze, listy, kríky, no iný BRKO tam prakticky nie je. BRKO
mnohokrát končí v ostatnom netriedenom odpade. Separovanie teda nerobíme dôsledne.
Je pravdou aj to, že človek je neistý, čo kam má

dať. Napr. umelohmotové puzdra liekov a tabletiek, zavreté hliníkovou fóliou – do ktorej kategórie patria? Hliníkovú fóliu prakticky nie je možné
celkom odstrániť. Mám to dať medzi plasty alebo
do ostatného odpadu? Takýchto pochybností a
otázok je veľa. Je správne, že separačné usmernenia sa uverejňujú aj v Senčanovi, čo iste po
čase zvýši efektívnosť separácie. Treba v tom
pokračovať.
Po skúsenostiach odporúčam každej domácnosti zaobstarať si „hnedú“ kuka nádobu, lebo tento
BRKO (zeleninové zbytky, citrónová kôra, zemiakové šupky, atď.) sa stane hodnotným prírodným
produktom. Som presvedčený, že razíme dobrú
cestu. Metódu a výkon separácie však musíme
stále zjemňovať a zdokonaľovať – a to je úloha pre
nás všetkých.
Najdôležitejšia zmena nás však ešte len čaká. Je
to celková priemyselná reforma obalovej techniky, ktorá nás bude bolieť a nedá sa obísť. Bez
takejto zmeny radikálne zníženie množstva odpadov a výrazné zvýšenie efektivity separovania nie
je možné očakávať.
Gabriel Agárdy

Mesto Senec sa už po švrtýkrát zapojilo do
súťaže „Do práce na bicykli“, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Prihlásilo sa 61 účastníkov, ktorí vytvorili 18
tímov: Mesto Senec - 3 tímy, školy a škôlky
- 8 tímov, DHL Logistics - 2 tímy, Mestské
kultúrne stredisko - 2 tímy, Veolia Energia,
Dom Nezábudka a Internetové stavebniny
po jednom tíme.
Súťažiaci najazdili 4 079,2 km a 1 812 jázd
do práce a z práce na bicykli, čím Senec
získal 39. miesto zo 74 samospráv v rámci
celého Slovenska. Hlavnú cenu - bicykel,
venovanú predajňou Bike and City, vyhrala
Edita Poizlová.
VCs

Senecká

žiakov

XIV. ročník Seneckej olympiády žiakov sa
konal od 16. do 18. mája 2017 za účasti
všetkých seneckých materských škôl a ZŠ
s VJM A. M. Szencziho, ZŠ Mlynská 50, SZŠ
Kysucká14, Spojenej školy na Trnavskej,
Gymnázia A. Bernoláka, ZŠ Nová Dedinka, ZŠ s MŠ V. Havla Žďárec (ČR)- partnerskej školy ZŠ J. G. Tajovského. Športovci
zaradení do troch vekových kategórií súťažili
v týchto disciplínach: atletika, streľba, stolný
tenis, šach, basketbal, hádzaná, vybíjaná,
plávanie, malý futbal, volejbal, florbal, ľahká
atletika – MŠ. Toho roku sa konali atletické preteky na novovybudovanom tartanovom ovále Slávie Senec. Spojená škola
na Trnavskej ulici si zorganizovala súťaže
pre svoje deti vo vlastných priestoroch. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a učiteľom, ktorí pripravovali deti na súťaže, deťom
a žiakom škôl ako i aktívnym dôchodcom
za výpomoc pri organizovaní tejto veľkej športovej udalosti. Vďaka patrí aj výkonnému riaditeľovi Aquaparku Senec Tomášovi Huberovi za
bezplatné poskytnutie plavárne na plavecké
preteky olympiády žiakov. Výsledkovú listinu
olympiády nájdete na www.senec.sk
VCs
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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

AKCIA:
Posledné
domy
za uvádzaciu
cenu
Krbové
kachle 2
v cene
domu.
Iba do 30.05.2017

www.kvalitnedomy.sk
0904 160 689
Ocenenie žiakov primátorom mesta
Veľkú halu Labyrintu MsKS zaplnili 31. mája 2017 deti, ktoré nám robia veľkú radosť. Viceprimátor Dušan Badinský, prednostka MsÚ Jarmila Répássyová a predseda Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania, poslanec Rudolf
Galambos, odovzdali talentovaným, usilovným a úspešným žiakom seneckých škôl ďakovný list „Uznanie výnimočným“. Toho roku bolo ocenených
takmer sto jednotlivcov a niekoľko školských divadelných, hudobno-literárnych a športových skupín. Mená ocenených nájdete na: www.senec.sk

Prenajmem krásny 3 izbový byt v Hrubej Borši
Krásny a priestranný
trojizbový byt na prenájom na štvrtom poschodí
s výťahom a s veľkou
Terasou v Hrubej Borši
s výhľadom na Golfové
Ihrisko. Byt je o rozlohe
75 m2 a terasa 15 m2.
Byt je čiastočne zariadený
a voľný ihneď. Cena je
550eur/mes.
Uzávierka septembrového
čísla Mestských novín
Senčan: 20. augusta 2017
Inzercia:
1/1 strana – 398 eur
1/2 strany – 215 eur
Štvorec – 168 eur
1/3 strany – 148 eur
Stĺpec – 148 eur
1/4 strany – 122 eur
Pohľadnica – 112 eur

kontakt: 0917 174 078
1/6 strany – 85 eur
1/8 strany – 61 eur
Vizitka – 48 eur
1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní
3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%,
10 až 12-krát 15%
Riadková inzercia: 40 c/slovo
Kronika: 17 c/slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu
nevzťahujú.
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Z činnosti Mestskej polície:
• Preverenie oznamu, že na parkovisku
OD Lidl sa vo vozidle uzamklo malé dieťa. Majiteľka vozidla M.L. sa už skontaktovala s otcom, ktorý jej priniesol náhradné kľúče. Auto bolo otvorené, 2-ročné
dieťa bolo v poriadku.
• Na žiadosť OO-PZ preverenie oznamu,
že na Pivničnej sa bijú rodičia. Volalo dieťa. Jednalo sa o rodinné nezhody medzi
manželmi Z.V. a M.V., ktorí sa ale po príchode hliadky ukľudnili.
• Preverenie oznamu, že na Vajanského
sa nachádza zlodej. Oznamovateľ P.K.
hliadke uviedol, že videl neznámu osobu, ktorá otvorila dvere tam parkujúceho
vozidla, na ktorom sa následne spustil
alarm. Niečo z neho vybrala a z miesta
odišla, vtedy ju oznamovateľ aj odfotil.
Hliadka na Tajovského spoznala osobu
z fotky, jednalo sa o D.T., na miesto bola
privolaná hliadka OO-PZ, ktorá vec prevzala do vlastnej kompetencie.
• Preverenie oznamu, že na Bratislavskej behá neznámy muž medzi autami,
ako keby bol opitý. Na mieste sa nachádzal T.M., ktorý hliadke uviedol, že on len
takýmto spôsobom športuje. Bol upozornený, aby neohrozoval seba ani bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
• Preverenie oznamu, že na Tureckej
stojí muž, ktorý sa tam modlí a vykrikuje.
Na mieste sa nachádzal R.K., ktorý hliadke uviedol, že je liečený alkoholik a chce,
aby mu bola privolaná RZP, nakoľko má
abstinenčné príznaky. Na miesto bola
privolaná RZP.
• Preverenie oznamu, že na Kalinčiakovej dochádza k susedským nezhodám.
Oznamovateľka M.B. hliadke uviedla,
že si dala vypraté prádlo sušiť na vešiak,
a jej susedka nad ňou, A.P., dala tiež,
z ktorého ale voda steká na jej veci. A.P.
uviedla, že si to nevšimla a veci si z vešiaka hneď zobrala.
• Na žiadosť OO-PZ preverenie oznamu,
že na SJ pri piatom jazere sa nachádza
biele vozidlo, ktorého majiteľ už tri dni neberie mobil, a je pravdepodobné, že sa
mu niečo stalo. Majiteľ vozidla P.P. vyšiel
z blízkej chaty, bol v poriadku.
• Preverenie oznamu, že na Pezinskej
pravdepodobne horí bývalý sklad. V objekte sa nachádzal bezdomovec P.M.,
ktorý si tam opekal slaninu na vatre. Bol
vyrozumený HZZ, ktorí sa na miesto dostavili a oheň uhasili.
• Preverenie oznamu, že na Gagarinovej
ul. sa nachádza partia detí so zbraňou.
Na mieste sa nachádzala skupina mladých s hračkárskou zbraňou, ktorí nahrávali maturitné video.
MsP Senec

V Bratislavskom kraji ďalšie Centrum včasnej intervencie
Centrá včasnej intervencie sú pre rodičov a ich zdravotne znevýhodnené deti útočiskom,
v ktorom nájdu odbornú pomoc, morálnu oporu a pracovníci im predstavia možnosti rozvoja detí. Je to teda miesto, kde odborníci dokážu z nevýhody spraviť jedinečnosť dieťaťa
a naučiť rodičov, ako s deťmi, ktoré sú obdarené inak, pracovať a napredovať.

Rozvoj sociálnych služieb pre občanov
so zdravotným postihnutím je dlhodobo jednou
z priorít Bratislavského samosprávneho kraja.
Vo vzťahu k zníženiu dôsledkov zdravotného
postihnutia na život človeka a rodiny je kľúčovým poskytnutie včasnej a odbornej intervencie už v čase ohrozeného alebo rizikového
vývinu dieťaťa, ale rovnako je dôležité zameriavať sa aj na rodiča, podporovať jeho kompetencie pri starostlivosti o dieťa so zdravotným
postihnutím alebo rizikovým vývinom (napríklad predčasne narodené deti) a pomáhať rodičom týchto detí porozumieť ich špecifickým
potrebám a zvládnuť ich vlastnými silami. Táto
služba podporuje prijatie dieťaťa rodinou a širšou komunitou a pomáha rodine nájsť životnú
perspektívu pre seba aj pre dieťa.
BSK privítal začlenenie služby včasnej intervencie do zákona o sociálnych službách a ako
prvý kraj inicioval vznik odbornej pracovnej
skupiny za účelom prípravy Koncepcie poskytovania služby včasnej intervencie v regióne
BSK a iniciuje pracovné stretnutia.

Ďalším výstupom odbornej pracovnej skupiny
je podpora vzniku Centier včasnej intervencie
v Bratislave, ktoré poskytujú službu včasnej
intervencie deťom vo veku od 0 do 7 rokov.
O tieto služby je zo strany rodičov veľký záujem a kapacita prvých dvoch centier je aktuálne naplnená. 18.05.2017 v Rači otvorilo svoje
brány a služby klientom a ich rodinám už tretie
centrum - Raná starostlivosť.
V budúcom roku plánujeme v gescii bratislavskej župy otvoriť ďalšie Centrum včasnej
intervencie so zameraním na ďalšie časti regiónu bratislavského kraja, aby rodiny mohli
služby využívať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Oslovili sme samosprávy a odborníkov
aj mimo Bratislavy, aby sme boli čo najbližšie
k tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Bratislavská župa je pripravená odborne aj finančne sa
spolupodieľať na procese vzniku a prevádzkovaní centier včasnej intervencie.
Veronika Beňadiková
tlačová tajomníčka
Bratislavský samosprávny kraj
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Ako zlepšiť v kraji vzdelanie našich detí?
Asi vás neprekvapím, keď poviem, že vzdelanie, jeho kvalita a úroveň, sa týkajú celej spoločnosti.
Menej známe už je, že sú to práve samosprávne kraje, ktoré zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie
na stredných školách. Celkove platí, že výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach sa zhoršujú.
Stále viac stredoškolákov odchádza študovať na vysokú školu do zahraničia, najmä do susednej Českej
republiky. A zamestnávatelia sa sťažujú, že im chýba kvalifikovaná pracovná sila. To si vyžaduje koncepčné
riešenie. Som rád, že som dostal ponuku, aby som sa podieľal na vypracovaní dokumentu Učiace sa
Slovensko, ktorý navrhuje zásadné zmeny vo výchove a vzdelávaní na najbližších 10 rokov.
Rozvoj potenciálu každého žiaka
a kvalitní, dobre motivovaní a lepšie zaplatení učitelia
Dokument má 220 strán, ale keby
som ho mal zhrnúť do niekoľkých
hlavných myšlienok, tak poviem,
že navrhuje individualizované vzdelávanie, zamerané na rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Na to treba
v školách vytvoriť podmienky. Zlepšiť
postavenie učiteľa, aj zvýšením jeho
finančného ohodnotenia. Poskytnúť
učiteľovi podporu zo strany odborníkov, ako sú asistenti, psychológovia
a ďalší. A dať školám viac slobody
a dôvery v tom, ako si budú organizovať výchovno-vzdelávací proces,
ale kontrolovať ich na výstupe, akí kvalitní sú absolventi, ktorí školu končia.
Pomoc od samosprávneho kraja
a poskytnutie eurofondov na rozšírenie kapacít MŠ
Dokument hovorí o dôležitosti práce
s deťmi už vo veku 0 až 3 roky. Navrhuje garantovať miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa. Navrhuje
povinné vzdelávanie od 5 rokov veku
dieťaťa, ktoré sa bude plniť primárne v materskej škole. To si vyžaduje
dobudovať kapacity, najmä tam, kde
pribúdajú deti. A to je aj Bratislavský
kraj. Mnohí starostovia mi hovoria, že
to majú vyriešené z vlastných peňazí,
prípadne s podporou štátu, ale mnohí
by mohli využiť európske fondy. Bude
to treba riešiť systémovo vo väzbe
na demografický a územný rozvoj.
V Bratislavskom kraji platí: remeslo
má zlaté dno
Cieľom vzdelávania na strednej škole
je rozvinúť osobnosť študenta a pripraviť ho na budúce uplatnenie. Tým

môže byť úspešný vstup na vysokú
školu, ale rovnako úspešné uplatnenie sa na trhu práce, pretože v Bratislavskom kraji má remeslo zlaté dno.
Dosiahnuť sa to dá ponukou kvalitného vzdelávania na gymnáziách, ale
aj na stredných odborných školách.
Z hľadiska obsahu vzdelávania menej
faktov, ale viac priestoru na diskusie,
rozvoj kritického myslenia, rozvoj tvorivosti, rozvoj mäkkých zručností. Učiteľ ako sprievodca na ceste poznania,
ktorý usmerňuje žiakov pri rozvoji ich
potenciálu. Odborné vzdelávanie si
vyžaduje silnejší vstup zamestnávateľov, ktorí dokážu ponúknuť študentom praktickú prípravu na život. Kraj
by mal pokračovať v optimalizácii
a profilácii siete škôl. Z 90 stredných
škôl, ktoré prebral kraj v roku 2002,
je dnes 59 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. V rámci integrovaného

prístupu treba zapojiť aj neštátnych
zriaďovateľov. Rovnako ako do diskusie o profilácii 8-ročných gymnázií.
V kraji treba dať vzdelávanie na popredné miesto
Ak sa podarí schváliť Učiace sa Slovensko na úrovni vlády a vláda vyčlení na výchovu a vzdelávanie viac prostriedkov, tak aj v kraji bude priestor
na aktívne uplatňovanie reformných
zmien. Aby sme žiakom stredných
škôl v kraji ponúkli vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa
na trhu práce. Považujem to aj
za svoju osobnú prioritu.
Milan Ftáčnik,
kandidát na župana
Bratislavského kraja
www.ftacnik.sk
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Výborné výsledky SZŠ

Celoškolský projekt na ZŠ J.G.Tajovského v Senci
Celoškolský projekt má v našej škole dlhoročnú
tradíciu. Ostali sme jej verní aj tento rok a témou
sa stala Bratislava, naše hlavné mesto, ktoré napriek jeho blízkosti mnoho žiakov nepozná tak,
ako by sa patrilo. Zapojili sa do netradičnej formy
vyučovania a pod vedením pedagógov spoznali
nielen turisticky známe aj menej známe miesta,
historické pamätihodnosti či osobnosti. Na hodinách fyziky a chémie sa pozreli na vodné toky,
na telesnej výchove sa zoznámili so športovými
klubmi hlavného mesta a na cudzích jazykoch sa
pokúšali sprístupniť históriu aj súčasnosť školstva
v Bratislave a prezentovali v anglickom jazyku.
Výsledkom niekoľkomesačnej práce žiakov aj
učiteľov bolo množstvo plošných a priestorových
prác a tiež powerpointových prezentácií. Najlepšie boli vystavené v Labyrinte MsKS v dňoch
2. – 6. júna. Slávnostná prezentácia a vyhodnotenie projektu sa konali 6. júna za prítomnosti hostí.
Z nich najvýznamnejším bola nepochybne pani
Satinská, ktorej sa akcia veľmi páčila, dokonca si

odniesla domov žiacku prácu – obraz bratislavského Modrého kostolíka. Porota zložená z hostí
vybrala najzaujímavejšie práce z každej kategórie
a jej autori sa za odmenu zúčastnili jednodňového výletu do nášho hlavného mesta.
14. júna sa 45 žiakov odviezlo autobusom do
Bratislavy – Starého Mesta, kde ich v Primaciálnom paláci prijal primátor mesta a ocenil ich
prácu. Sprievodkyňa im porozprávala o histórii
paláca a pozreli si krásne salóny. Potom všetci
nasadli na Vláčik-Blaváčik, ktorý ich previezol
Starým Mestom až na hrad, kde si pozreli obnovené barokové záhrady. Výlet zakončili zmrzlinou
a dobrotami, ktoré si kúpili na Hviezdoslavovom
námestí.
Celoškolský projekt bol úspešne zavŕšený. Všetci
účastníci – učitelia aj žiaci si nepochybne zaslúžia veľkú pochvalu. Poďakovanie patrí aj rodičom,
ktorí deti pri príprave podporovali a vďaka ich finančnej podpore mohli byť na konci žiaci odmenení. Mgr. T. Fabušová, zástupkyňa riaditeľa

KOMPARO je unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových
momentoch vzdelávania. Výborné výsledky už
v prvom roku dosiahla Súkromná základná škola,
ktorá sa nachádza na Kysuckej ulici.
„Naši žiaci dosiahli v celoslovenskom (dobrovoľnom) testovaní vynikajúce výsledky. Veľmi sa
z nich tešíme a veríme, že nastavenú latku nikdy
nebudeme musieť znižovať,“ tvrdia predstaviteľky
školy, ktoré sa takto vyjadrili na sociálnej sieti.
Ako ďalej uviedli, výsledky sú v percentiloch (percentil = percento škôl, ktoré majú v celkovom
hodnotení školy slabšie výsledky):
4. roč. MAT - 100%, SJL - 91%
6. roč. MAT - 99%, SJL - 92%, FYZ - 96%.
„Vo všetkých predmetoch sme sa zaradili k 25%
najúspešnejších škôl na Slovensku.
Jedným z deklarovaných cieľov našej školy
bolo pravidelne sa zapájať do celoslovenského dobrovoľného testovania Komparo. Nielen
preto, aby sme externe testovali našich žiakov,
ale najmä preto, aby sme získali pravdivý obraz
o našej práci, aby sme vedeli zhodnotiť výsledky nášho snaženia a vedeli sa relevantne porovnať s ostatnými školami. Treba však povedať,
že Komparo nie sú len testy. Dostávame na profesionálnej úrovni spätnú väzbu o tom, ako pracujú nielen naši žiaci, ale aj učitelia, aké výsledky dosahujeme v rámci regiónu, ako využívame
potenciál žiakov, či naša klasifikácia žiakov zodpovedá ich výsledkom, teda či sme prísni alebo
benevolentní a mnohé ďalšie informácie, ktoré,
ako veríme, nás budú stále posúvať vpred.“ MO

Žiaci zo ZŠ Tajovského vo svete

Exkurzia Slavína
Vo štvrtok 4. mája pripravila Materská škola Kysucká exkurziu do hlavného mesta – Bratislavy
k pamätníku sovietských vojakov. Výletu sa zúčastnili deti z troch predškolských tried – Zvončeky,
Fialky, Púpavy a 4 – 5 ročné deti z triedy Konvalinky.
Cestou autobusom so záujmom sledovali významné miesta hlavného mesta – bratislavský
hrad, vysielač Kamzík, rieku Dunaj, prechádzali
sme cez bratislavské mosty a pozorovali rušný
život na uliciach Bratislavy. Už z diaľky sledovali
siluetu Slavína. Deti si prezreli bunkre, obdivovali majestátny pravoslávny kríž, navštívili Mierovú
lúku Alexandra Dubčeka a aj samotný pamätník.
Domov sa vracali plní zážitkov. Fotky z tohto
pekného výletu sme umiestnili na tabuli vo vestibule našej Materskej školy, ku ktorým sme pridali aj práce detí s motívom Slovenských miest,
čím sme vytvorili estetickú výstavu s názvom
„Krajina, v ktorej žijem“.

Exkurziou sme chceli prebudiť u detí záujem
o krajinu, v ktorej žijú, vytvoriť a zaujať pozitívny
vzťah k domovu, vytvoriť možnosť o spoznávanie kultúrno – historických pamiatok.
Deti prostredníctvom realizácie estetickej výstavy spoznávali jednotlivé mestá Slovenska,
ich dominanty, porovnávali rozdiely veľkomesto
– mesto, mesto – dedina. Intenzívne si rozvíjali
poznatkový systém o Slovensku aktivitami zameranými na vytváranie rozličných výtvarných
produktov, priestorových produktov, koláží, pojmových máp.
Výstavu si prezreli okrem rodičov detí aj deti
zo Základnej školy Tajovskeho a deti z Materskej školy Košická. Zuzana Balážová, učiteľka

Po trojročnej prestávke pani učiteľka Mgr. Monika
Šebová navrhla žiakom zúčastniť sa poznávacieho zájazdu v zahraničí. Trasa bola zaujímavá: Paríž - Oxford - Londýn. 29.5.2017 dvadsaťjeden žiakov spolu s ňou a s pani učiteľkou PaedDr. Máriou
Kyliánovou vyštartovali do sveta. Úžasný výhľad
na Paríž z Eiffelovej veže a plavba po Seine zatienili všetku únavu. V Chanel Tunnel žiaci s úžasom sledovali zaparkovanie autobusu do vlaku,
ktorý sa pomaly „ponáral“ pod hladinu prieplavu
La Manche. Ďalšou zastávkou bolo mesto Oxford, kde sa nachádza najstaršia a najznámejšia
univerzita v Anglicku. Najrozsiahlejšou časťou
univerzity je Christ Church College, v jedálni
ktorej sa filmoval Harry Potter. Noc strávili deti
v anglických rodinách v Londýne. Program bol
bohatý: návšteva múzea voskových figurín Madame Tussaud‘s, 4D kino, jazda na The London Eye
s krásnym výhľadom na mesto, Buckinghamský
palác, The Houses of Parliament, Westminster
Abbey, plavba loďou po Temži, jazda metrom aj
v „double decker“ - ešteže sme boli v dobrej fyzickej kondícii.
Text a foto: M.Kyli
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Tanečný odbor ZUŠ predviedol krásne predstavenie

Každoročne v júni sa v kinosále mesta Senec rozozvučia krásne a rytmické melódie, kde všetky
deti ZUŠ-ODBOR TANEČNÝ pod vedením Moniky a Mikuláša Czingelových a slečny Nikoletky
Likeovej predvedú svoje tanečné choreografie.
Všetky deti sú vždy úžasné, aj tento rok nebol výnimkou. Niesol sa v duchu témy „Záhadný svet“.
Hlavnou myšlienkou dvojhodinového programu
je celosvetový a celospoločenský problém ľudstva, konzumný spôsob života, ktorý sa zakladá
na honbe za majetkom, kde absentuje pocit ľudskosti, lásky, priateľstva a vzájomnej tolerancie.
V programe vystúpilo 16 čísel, v ktorých žiaci
vysoko profesionálne predviedli bohaté tanečné
skúsenosti. Za všetkým treba očakávať pravidelné hodiny tancov, cvičení, ktoré stoja za tú ná-

mahu, ale bez lásky k tancu sa tancovať nedá.
Nemožno nespomenúť tanec na špičkách, ktorý
je najťažšou technikou tanečného umenia a vyučuje sa už siedmy rok.
Celý program veľmi noblesne a s láskou moderoval učiteľ Mikuláš Czingel, ktorý svojimi slovami a básňou o matke dojal mnohých divákov
k slzám a zamysleniu. Námet a scenár celého
programu vymyslela pani učiteľka Monika Czingelová.
My rodičia, týmto vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým učiteľom, žiakom a prajeme im
naďalej veľa elánu a síl do ďalšej kreatívnej tvorby, ktorá je veľmi náročná, ale bohatá a krásna.
U týchto pedagógov je vidieť obrovskú lásku
k svojej práci. Tento ročník boli žiaci aj prvýkrát
ocenení mimoriadnou cenou: Samuel Poláček,
Ema Vrábelová, Eva Pozsarová, Šimon Šillo,
za brilantné umelecké výkony.
Najväčší „boom“ bol záver predstavenia, kde sa
všetci účinkujúci (195 detí) postavili na pódium
a tancovali, spievali spolu s rodičmi záverečnú
pesničku, ktorá spojila javisko a hľadisko v jeden
celok. Veľká vďaka patrí všetkým vyučujúcim
na tejto ZUŠ.
S pozdravom rodičia žiakov a krásne vytúžené
prázdniny všetkým!
Mgr. Silvia Kocsisová

Učiteľ nie je google

15. a 16. júna sa v Hoteli Senec konala konferencia s názvom Učiteľ nie je Google. Bol to už
6. ročník konferencie, na ktorom sa aj v tomto
roku zúčastnili aj zástupcovia seneckých škôl,
škôlok a školského úradu. Tento rok sa témy
sústredili najmä na kultúru, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie, na rovnosť a nerovnosť
šancí vo vzdelávaní a na tzv. Vzdelávanie 5.0.
Renomovaní lektori z Nemecka, Írska, Švajčiarska, Indonézie, Česka a Slovenska vystúpili počas dvoch dní v rámci 43 vzdelávacích
aktivít a ďalšom sprievodnom programe. MO

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta M. Szenciho

26.7.2017 o 19:00

Príbehy zo štúdia raketovej
techniky
Prednáša: Michaela Brchnelová

Noc múzeí a galérií
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady
Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho
ochrany, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti regiónov i krajín Európy. Senecká Noc múzeí a galérií sa konala 20. mája
v duchu iniciatívy, ktorá pred štyrmi rokmi vychádzala z Francúzska. Jej súčasťou boli tvorivé dielne pri Tureckom dome
a v Labyrinte s predstavením pre deti v podaní Divadla Agapé a Tanečným domom
– vyučovanie slovenských a maďarských
ľudových tancov. Vo večerných hodinách
bola v múzeu prezentácia učebníc regio-
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Študentka odboru: Letecké, raketové
a vesmírne inžinierstvo v Holandsku.
Je členkou teamu DARE (Delft Aerospace
Rocket Engineering) venuje sa návrhom
štrukturálnych komponentov rakiet a ich
simuláciám aerotermodynamiky počas letu.
Už na strednej škole sa s veľkými úspechmi
umiestňovala na medzinárodných súťažiach z astrofyziky, vďaka tomuto
zápalu k vede bol po nej pomenovaný
aj asteroid.
www.solarastronomy.sk,
www.senec.solarastronomy.sk
nálnej výchovy a prednášku pod názvom
Slovania na území dnešného Slovenska
predniesol historik Tomáš König.
VCs

Senčania Senčanom – výťažok

Pozývame všetky deti od 9 do 14 rokov na denný letný tábor

Z MESTA DO MESTA
7.-11. augusta 8.00 - 16.00 Kollárova 21, Senec
Prihlásiť sa možete na čísle: 0949 747 553 Karolína Kuhta, alebo 0908 833 886 Michaela
Zemková, alebo na email: kuhtakarolina@gmail.com do 30.7. Tábor organizuje Kresťanské
centrum Apoštolskej cirkvi v Senci v spolupráci s Athletes in Action Slovensko.

Zápis do Ladies Dance Academy
od 1. júla do 30. septembra
Ponúkame: balet od 3rokov,
moderný tanec od 5rokov, street dance,
gravidjogu, bodyforming
Prihlášky na: www.ladiesdanceacademy alebo na lda.sk
Bližšie info: 0903191398, 0911328329

V rámci celoročného hudobného festivalu na pomoc hendikepovaným deťom a deťom v hmotnej
núdzi Musica Perennis Iuventutis sa 13. mája 2017
uskutočnil už šiestykrát hudobno-benefičný maratón Senčania Senčanom. Pôvodcom myšlienky
a srdcom projektu je Ján Krigovský, Karin Krigovská a Ján Prievozník. Tohoročný výťažok z dobrovoľných príspevkov bol 1700 eur. 31. mája primátor mesta Senec Karol Kvál s Jánom Krigovským
a Jánom Prievozníkom odovzdali poukážky v hodnote 100 eur zástupcom štrnástich seneckých rodín. Poukaz v hodnote 100 eur získala žiačka ZUŠ
na Fándlyho a žiak SZUŠ Renáty Madarászovej.
VCs
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Slnečný festival už klope na dvere
Slnečný festival bol zatiaľ skutočne vždy slnečný! Počasie nám prialo a dúfame, v jeho priazeň aj tento rok, no viac sa už o počasí zmieňovať nebudeme,
aby sme niečo nezariekli. Avšak pomyselné slnečné lúče sa budú vinúť festivalom tak ako tak. Postará sa o to samotné festivalové dianie. Rozohreje
Vaše srdcia, upúta mysle, rozihrá i upokojí. To je naša snaha i ambícia. Aby ste sa popri divadelných zážitkoch jednoducho cítili dobre.
Festival sa odohráva na viacerých miestach
v Senci a svojím charakterom je viacžánrovým
podujatím, i keď divadlo a jeho rôznorodosť je
jeho nosnou témou.
V predchádzajúcom ročníku sme si vyskúšali
spoluprácu so seneckými základnými školami,
a keďže bola úspešná, úvodné piatkové festivalové dopoludnie bude patriť práve organizovaným predstaveniam a podujatiam.
Festival tak ožíva už v piatok ráno na všetkých
festivalových „stagoch“ – kinosála MsKS, pódium pred MsKS, altánok v Parku oddychu
Amfiteáter, literárny stan a tvorivá zóna v Parku
oddychu Amfiteáter. Dokonca sa vydá priamo
do niektorých škôlok i škôl, čo znamená, že predstavenia sa budú hrať priamo v ich priestoroch.
Všetci škôlkari aj školopovinní si tak zažijú všetko to, čo festival ponúka aj širokej verejnosti –
deťom, rodičom, teenagerom...

Je pre nich pripravené bábkové divadlo, pouličné divadlo (bábkové divadlo Žilina), Filmový
kabinet, výtvarné i divadelné tvorivé dielne. Zažijú vernisáž výstavy Katedry bábkarskej tvorby
VŠMU, poľské divadlo, ochotníkov z Vojvodiny i
maďarské divadlo.
Vďaka seneckej knižnici sa bude veľa čítať,
hrať a rozprávať nielen o knihách. Dopoludnie
i skoré popoludnie to bude skutočne košaté
a bohaté.
S úderom 15tej hodiny sa piatková festivalová
pozornosť presunie už na všetkých!
Slávnostné otvorenie festivalu sme v piatok
popoludní pripravili v kinosále. Bude to vlastne
prezentácia mladej seneckej divadelnej generácie. Novú premiéru uvedie divadlo ZnudyĽudu a úspešný projekt predstaví DS effecteD
pôsobiaci pri ZUŠ Fándlyho Senec. V závere
dňa zahrá a žilky v tele rozihrá zoskupenie La3noCubano na pódiu pred MsKS. Tešíme sa
veľmi na „predskokanov“ koncertu, ktorými sú

mladí hudobníci hrajúci pod menom JAMMA
a pod vedením Vladimíra Kubaláka, pedagóga
ZUŠ Fándlyho Senec.
So seneckými ZUŠkami festival spolupracuje
takpovediac programovo, môžete sa tešiť na divadlo z produkcie SZUŠ Renaty Madarászovej,
časť tvorivých dielní bude zabezpečovať SZUŠ
Ateliér...
Program v Parku oddychu Amfiteáter, si z časti
zachováva štruktúru z minulých ročníkov. Altánok je venovaný divadelným produkciám, nájdete tam sekciu tvorivých dielní i literárny stan.
A keďže festival je do istej miery odrazom toho,
čo sa v MsKS deje po celý rok, v programovej
štruktúre nájdete aj Talkšou Moniky Macháčkovej. Už teraz vieme, že pozvanie na festival
prijala Hana Lasicová, a tak sa v sobotu večer
budeme rozprávať nielen o jej novej detskej knihe. Vydalo ju vydavateľstvo IKAR a ilustrovala
Alena Wagnerová, ktorú mimochodom na festivale stretnete tiež. Pri knihách ešte zostaneme.
V piatok sa určite zastavte v literárnom stane.
Autor najkrajšej detskej knižky za rok 2016 Pero
Le Kvet, dostalo ju vydavateľstvo ARTFORUM
za titul Chlapec s očami ako hviezdy, z nej bude
čítať a určite sa toho udeje oveľa viac.
Už tradičným festivalovým hosťom je Teatro
Tatro. Ich malé šapitó bude dotvárať festivalový
kolorit obidva dni, presne tak, ako červená fiatka divadla Agapé.

Sobotný program štartuje v kinosále, a to netradičným predstavením pre najmenších divákov
s názvom Čiarkolárium. Herci Bábkového divadla na Rázcestí zoznámia batoľatá so svetom
čiar, čiarok, línií a linajok.
Odmenou pre nás, no predovšetkým pre Vás
malých aj veľkých je, že pozvanie na festival
prijal FIDLIBUM aj so svojimi hereckými kamarátmi z RTVS, aj s knižkou a spriateleným divadlom. Pripravte sa teda na to, že sobotné po-

poludnie na amfiteátri stretnete Fidlibuma buď
v altánku alebo v literárnom stane alebo len tak.
Stretnete a uvidíte však aj oveľa viac.
Pre starších sme pripravili krásne české bábkové divadlo FAUST z autorstva zoskupenia neo*sequitur, Bubácku rozprávku pre všetkých,
ktorí chcú čeliť svojim strachom, dramatodielňu
z produkcie Katedry bábkarskej tvorby VŠMU,
keramické dielne pod vedení Lucie Čarnogurskej... prezradili sme toho už viac ako dosť.
Program je takmer hotový! Pripravujeme ho
pre Vás v prehľadnej grafickej úprave s podstatnými informáciami.

Bude dobrá káva, aj koláče, niečo chutné
pod zub i svieže od smädu, a tiež knižky. Nielen
z vydavateľstva Artforum.
Môžete sa zastaviť v hernej zóne, len si tak oddýchnuť pri spoločenských hrách, či sa podučiť novinkám alebo len tak si ľahnúť do siete
a užívať si zeleň a pokoj v oddychovej zóne.
Pri prechádzaní sa po meste sa zastavte aj
v MsKS v galérii Labyrint. Výstava Katedry bábkarskej tvorby VŠMU bude prístupná počas
celého trvania festivalu, no užijete si ju aj v nasledujúcich septembrových týždňoch.
A čo na záver?
Výborné Túlavé divadlo a ich predstavenie
NonSENs NOCI SVATOJÁNSKEJ v réžii Jakuba Nvotu. Trefná bodka za celým festivalovým
dianím. Tak si prajeme krásny večer pod holým
nebom na amfiteátri v podmanivej atmosfére
čarovnej noci, kde Vám kľudne môžu aj oslie
uši narásť.
Sledujte nás na www.slnecnyfestival.sk
a www.facebook.com/Slnecny.festival
Chystáme pre Vás aj online predaj, tak si držme navzájom palce, aby sa nám plány vydarili
k všeobecnej spokojnosti.
Ivica Franeková
Senec žije divadlom 8.-9.9.2017.

Súťaž vo varení guláša 2017
20. mája to na južnej strane Slnečných jazier
voňalo gulášom. Varil sa maďarský guláš, guláš s haluškami, hovädzí perkelt s hubami...
Vône boli skvelé a chute ešte lepšie. Porota
mala náročné rozhodovanie. Udelila ceny nasledovne: Kocsma Banda na 1. mieste, SMK-MKP na 2. mieste a senecký Dobrovoľný hasičský zbor na 3. mieste. Ďakovný list za najlepšiu účasť získal tím Kotleba – Ľudová strana
naše Slovensko. 5 litrov slivovice od primátora
mesta Senec Karola Kvála získal tím spolku

Seneckých kominárov pod vedením Františka
Suslu. Výťažok zo súťaže bol venovaný Domu
sociálnych služieb Betánia v Senci.
MO
„Betánia Senec n.o, ktorá poskytuje sociálne
služby mentálne hedikepovaným občanom
touto cestou vyjadruje veľké poďakovanie organizátorom akcie „varenie gulášu“ a to Mestu
Senec, Klubu potápačov Piccard, Správe cestovného ruchu za to, že sa rozhodli finančný
výťažok z tejto akcie vo výške 483,60 eur venovať nášmu zariadeniu.“
Betánia Senec
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Celé Slovensko číta deťom

Čítajme si...
Mestská knižnica v Senci sa už
po desiatykrát zapojila do celoslovenského podujatia, najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu
na Slovensku „ČÍTAJME SI...2017“,
kedy sa 6 hodín číta bez prestávky. Čítanie je jednou z aktivít, ktorá
podnecuje obrazotvornosť, fantáziu,
obohacuje slovnú zásobu a uľahčuje učenie. Z knižky pre deti pod názvom Pištáčik od Dušana Dušeka
čítali študenti Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, žiaci súkromnej ZŠ

na Kysuckej ulici a žiaci ZŠ Mlynská.
Poobede čítali žiaci 2. a 4. ročníka
zo ZŠ Mlynská z knihy Marty Hlušíkovej: Vežovníček. Každý žiak prečítal
jednu stranu z knihy. Diplom, podpísaný všetkými čítajúcimi bude zdobiť
našu knižnicu celý rok.
V našej knižnici tento rok čítalo 158
detí. Veríme, že deti čítanie obohatilo a pobavilo a tešíme sa na budúci
ročník čítania.
Text: Mestská knižnica MsKS
Foto: VCs

Celoslovenský projekt, ktorého sa už tradične zúčastňuje aj Mestská
knižnica v Senci, sa konal aj tento rok. Každý pracovný deň počas jedného týždňa sa čítalo na inom mieste z kníh pre žiakov našich škôl.
Na fotografii číta Přemysl Boublík na lodi na Slnečných jazerách. MO
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AMFITEÁTER – KINOHITY

NKY
E
P
U
VST NLINE
O

- rýchlo
- jednoducho
- aj v mobile

www.kinosenec.sk

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV AMFITEÁTRA !
Od 9. júna 2017 sme spustili nový systém predaja lístkov na filmové predstavenia, ktorý umožňuje
okrem tradičného zakúpenia lístka cez pokladňu amfiteátra resp. kina aj tzv. on-line predaj.
Všetky podmienky on-line predaja nájdete na webovej stránke www.kinosenec.sk
V období úvodnej skúšobnej prevádzky nového systému predaja lístkov prosíme návštevníkov
amfiteátra o trpezlivosť a zhovievavosť voči celému pracovnému tímu úseku kina.

JA, ZLODUCH 3

1.7. sobota, 2.7. nedeľa a 4.7. utorok
o 21:30 4,- Eur

SPIDER- MAN

NÁMESTIE pred MsKS
LICHNEROVA ULICA

ĽUDOVÉ UMELECKÉ
REMESLÁ
12. - 13.8. sobota, nedeľa
od 9:00 do17:00

BOCIAN RIŠKO

NÁVRAT DOMOV
7.7. piatok a 9.7. nedeľa
o 21:30 4,- Eur

29.7. sobota
o 21:00 4,- Eur

AMFITEÁTER

dvojkoncert

INÉ KAFE & BUTY
3.8. štvrtok

JÁÁÁNOŠÍÍÍK
PO TRISTO ROKOCH

26.8. o 19:00
Radošinské naivné divadlo / Sľuk

SENČAN júl-august 2017
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KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

PARK ODDYCHU
ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK

29.8. utorok 10:00 - 18:00
Čítanie, tvorivé dielne,
burza kníh, divadlo PIKI,
živé pexeso, živé človeče,
hry, kvízy, relax, zábava.

o 16:30 O DEVIATICH MESIAČIKOCH
divadlo PIKI

PARK ODDYCHU

vlažil krajinu úrodnej nížiny.
Z posplietaných vyliatych meandrov dnes
ostali len zvyšky stále tajomných luhov
v podobe zaplavených a len ťažko
preniknuteľných lesov s neopakovateľnou
rozmanitosťou života.
Od vzácnych rýb a obojživelníkov
po plaché vtáctvo prispôsobené
na špecifické podmienky na hranici vody
a súše. Bežný návštevník sem zavíta
len výnimočne, ale výstava o dunajských
luhoch, ich výnimočnej ale ťažko
prístupnej faune a flóre odkryje mnoho
nezabudnuteľných zážitkov aj pre tých,
ktorí vzácne lesné ekosystémy
spoznávajú radšej v bezpečí
a pohodlí svojho domova.
Výstava potrvá do konca októbra.
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PRIPRAVUJEME
kinosála

LA GIOIA
28.9. štvrtok
o 19:00

Stretnutia so slovenskými spisovateľmi
a pasovanie prvákov
za čitateľov knižnice

SLNEČNÝ FESTIVAL 2017
8. a 9. september

PINOCCHIO

9.7. nedeľa o 17:00 2,50 Eur
Divadlo ZkuFraVon
Bábkové predstavenie nie o drevenom,
ani papierovom ale živom Pinocchiovi.
Veď každý z nás niekedy neposlúchal,
sľuboval a len z čistého detského záujmu
vyhľadával neznáme dobrodružstvo.
Pre deti od 3 do 10 rokov.

Výstava

STÁLA
EXPOZÍCIA
PRÍRODY
A STARŠÍCH
DEJÍN SENCA
A OKOLIA

Osídlenie okolia od doby kamennej,
história stredoveku
a novoveku v archeologických nálezoch
a archívnych dokumentoch, živá i neživá
príroda od Čiernej vody po Svätý Martin.
Dermoplastické preparáty živočíchov,
nálezisko mamuta v Senci.

O LÚKE, MOTÝĽOVI
A KVETINOVEJ VÍLE

23.7. nedeľa o 17:00 2,50 Eur
Teátro Neline.
Bábková hra o krásnom ale namyslenom
motýľovi Eumedonovi a dobrej víle
Papavere, ktorá deťom odhalí tajomstvá
obyčajnej lúky.
Pre deti od 3 do 9 rokov.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Výstava

DUNAJSKÉ LUHY

13. júna 2017 sme pre Vás sprístupnili
dočasnú výstavu s názvom Dunajské luhy.
Tá priblíži návštevníkovi prírodu, do ktorej
bežný človek zavíta len výnimočne.
Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna

Učebnice pre deti
čítanie aj pre dospelých
Prvé dva zväzky trilógie učebníc
regionálnej výchovy Senec - od návršia
k horizontom sú už dostupné nielen pre
školákov ale aj pre širokú verejnosť.
Ich stránky prinášajú zaujímavé
informácie z oblasti prírody, histórie
a kultúrneho dedičstva Senca i jeho
širšieho okolia. Publikácie vychádzajú
v slovenskom a v maďarskom jazyku.
Informujte sa v Mestskom múzeu v Senci
(Turecký dom).

Opäť budeme v našom meste zažívať
divadlo o niečo intenzívnejšie.
Bude to mix bábkového, pouličného,
činoherného, profesionálneho
i ochotníckeho diania.
Mysliac na detského, dospelého
i teenagerského diváka, namiešali sme
program z tvorby známych i menej
známych zoskupení.
S predstavením pre malého aj veľkého
diváka k nám zavíta Teatro Tatro a svoju
Červenú čiapočku nám predstaví
v novom „malom“ šapite.
Atmosférou zo svojich relácií nás príde
potešiť FIDLIBUM aj s kamarátmi.
Dospelí diváci sa môžu tešiť na skvelé
spracovanie Shakespearovej
Noci Svätojánskej v podaní
Túlavého divadla v réžii Jakuba Nvotu
i na nezabudnuteľné výkony pouličných
tvorcov z Divadla na vysokej nohe
a ich chodúľové „kúsky“.
Prvý deň budeme slávnostne otvárať
festival na viackrát – najskôr výstavu
Katedry bábkárskej tvorby VŠMU, potom
samotný festival a novú premiéru divadla
ZnudyĽudu a celé to zavŕšime koncertom
skupiny La3noCubano.
Druhý deň ukončíme rozprávaním
s Hanou Lasicovou.
Srdečne všetkých pozývame,
my tam určite budeme.

Zmena programu vyhradená !
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

Kultúrne podujatia:
KANCELÁRIA
02/45923403
Filmové predstavenia, kultúrne podujatia:
AMFITEÁTER
1 hodinu pred začiatkom predstavenia

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Jazykohranie 2017 – senecká premiéra
Senecká jazyková škola Andantino onedlho oslávi 15. výročie založenia. Pred necelým rokom si riaditeľka školy Jana Sarňáková a jej kolegovia povedali,
že do komunity, v ktorej žijú, pracujú a majú veľa priateľov a známych, chcú priniesť niečo nové a inšpirujúce. Uvedomili si, že Senec je mesto bohaté
na všetky možné druhy kultúrnych, športových aj iných podujatí, no vzdelávaco-zábavných podujatí je menej. Preto prišli s nápadom zorganizovať akciu,
ktorej dali názov Jazykohranie. Pre spoluprácu na tejto neziskovej akcii si získali nielen Mesto Senec, ale aj súkromných sponzorov. Nápad sa stal skutočnosťou v piatok 26. mája 2017, keď sa žiaci seneckých škôl a škôlok zabávali na Námestí 1. mája a v priestoroch MsKS na Jazykohraní.

• Čo je vlastne Jazykohranie? Opýtali sme sa
Jána Sarňáka, konateľa jazykovej školy Andantino.
Jazykohranie je komplexné podujatie, v ktorom
sa spája vzdelávanie so zábavou, s cieľom priblížiť učenie sa cudzích jazykov ako nielen užitočnú, ale aj poučnú a zábavnú činnosť pre všetky
vekové kategórie. Tohoročné pilotné podujatie
bolo zamerané na deti a mládež od škôlkarov až
po študentov finálnych ročníkov stredných škôl.
Významne nás podporilo Mesto Senec tým,
že nám poskytlo Námestie 1. mája a priestory
MsKS, ktoré sme naplnili bohatým programom.
V kinosále zahral súbor Red Cat Cabaret divadelné predstavenie Made in Slovakia v anglickom jazyku pre školákov druhého stupňa a stredoškolákov. Pre mladšie deti zahrali Vlk Alf a líš-

ka Beta príbeh Rozprávková abeceda, v ktorom
sa hravo striedala angličtina so slovenčinou.
V priestoroch MsKS sa študenti stretli s riaditeľom Rakúskeho inštitútu na workshope „Poznaj
Rakúsko“. Špeciálny pedagóg vystúpil s prednáškou „Učenie hrou“ určenou najmä teenagerom a v rámci témy „Cudzí jazyk bez problémov“
hovoril rodičom o možnostiach vysporiadania
sa s poruchami učenia a pozornosti u detí.
Na námestí pred MsKS, kde sme spolu s viceprimátorom mesta Senec Dušanom Badinským
ráno otvorili podujatie, prebiehal náučno-animačný program vo veľkom labyrinte postavenom z lešenárskych prvkov a na ďalších stanovištiach pod názvom Hry s Euromestom.
• Čo spája aktivity podujatia?
Labyrint na námestí symbolizoval cestu Euró-

Slovensko je krásne...
Presvedčili sa o tom účastníci turistického výletu, ktorý usporiadal
Miestny odbor Matice slovenskej
27.5.2017.
Krásne výhľady z Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a z hradu Branč
potešili každého. Turistická časť výletníkov prešla peši 15 km z Bradla
na Branč, ostatní si prezreli malebné mestečko Myjava s odborným

pou. Cesta medzi krajinami a medzi ľuďmi nie
je vždy priamočiara. Európa je spoločným domovom mnohých národov, ktoré si ctia svoju
identitu, preto si cestu k sebe môžeme nájsť len
cez vzájomné porozumenie. Učenie sa jazykov
je dôležitým nástrojom nielen pre dorozumievanie, ale aj pre porozumenie medzi ľuďmi. Jednou z nosných myšlienok podujatia bolo aj to,
že na učenie sa jazykov nikdy nie je priskoro
a nikdy nie je neskoro. Potvrdzuje to aj dvojjazyčnosť, čo je Senčanom dôverne známa živá
realita. Senčan používa najmenej dva jazyky,
napriek tomu otázka či dieťa zaťažovať iným
jazykom ako materinským, je aj tu veľmi živá
a často nesprávne zodpovedaná.
• Je náročná príprava tejto akcie?
V príprave máme všetci, ktorí sme sa na tom
podieľali, trištvrte roka veľmi intenzívnej práce.
Pomáhali mladí kolegovia i študenti našej jazykovej školy. Samozrejme, oslovili sme všetkých,
o ktorých sme vedeli, že môžu byť prínosom
pre tento projekt. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí tu
žijú, sú dobrí a majú naozaj otvorené srdcia,
otvorené mysle a nebojím sa povedať, že majú
otvorené aj peňaženky. Všetko to, čo je súčasťou
programu, by sme my, ako malá jazyková škola,
nikdy neboli schopní pokryť z vlastných zdrojov.
Tento projekt je masívne podporený partnermi,
za čo sme im nesmierne vďační.
• Budete pokračovať v Jazykohraní?
Je našou neskrývanou ambíciou založiť v Senci
tradíciu hodnotného osvetovo-zábavného podujatia Jazykohranie, pretože problematika učenia sa cudzích jazykov sa dotýka čoraz širšej
verejnosti. Mohla by to byť aj dvojdňová akcia,
pretože už teraz by sme mohli kvalitným programom naplniť dva dni od rána do večera.
Rozprával sa Csaba Vysztavel

Koncert k sviatku sv. Cyrila a Metoda
sprievodom Mgr. Maliarika a Gazdovský dvor s expozíciou krojov
a zariadenia hospodárskej usadlosti. Obe skupiny sa po prehliadke Branča poklonili pamiatke J. M.
Hurbana na cintoríne v Hlbokom.
Tešíme sa, že sa opäť o rok stretneme na turistickom výlete s Maticou.
Brigita Glončáková,
tajomníčka MOMS

V nedeľu 25. júna sa konal v evanjelickom kostole v Senci slávnostný
koncert pri príležitosti blížiaceho
sa sviatku sv. Cyrila a Metoda, našich vierozvestov a spolupatrónov
Európy, pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Koncert
otvorilo vystúpenie Ženského speváckeho zboru pri MO MS v Senci
pod vedením Mgr. Marty Beňovej.

Ako hosť interpretoval duchovné piesne z obdobia renesancie
chrámový spevácky zbor Chorus
Seraphicus z Bratislavy s dirigentom Mgr. Art. Jánom Malovcom.
Recitátorom bol dramaturg a režisér Mgr. Art. Peter Weinciller, ktorý
predniesol básne P. O. Hviezdoslava a poľského básnika – kňaza
Jána Twardowského.
MOMS

BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

Milé dámy, páni naši vzácny klienti.

1.7.2017 sú to dva roky čo sa staráme o krásu Vášho
zovňajška.
Snažíme sa aby ste sa vždy u nás cítili pohodlne,
oddychovo a vždy odchádzali zrelaxovaní a odpočinutí
a v neposlednom rade spokojní.
V dôsledku skvalitňovania našich služieb pre Vás sa
stále snažíme prehlbovať a zlepšovať služby čo sa týka
ošetrení tela aj tváre.
Preto Vám priblížime čo nové sme si pre Vás pripravili :
TELOVÉ OŠETRENIA :
- telové peelingy - pri ktorých Vaša pokožka pookreje,
zrelaxuje , zbaví sa odumretých čiastočiek, krásne sa
pripraví na opaľovanie
- manuálnu lymfodrenážnu masáž - je nápomocná pri stimulácii lymfatického systému v oblasti nôh,
pomáha pri opuchoch, odvodnení, tŕpnutí a pocitu
ťažkých nôh
- SUN SPA ošetrenie - ošetrenie zamerané na starostlivosť o telo vystavené slniečku
TVÁROVÉ OŠETRENIA :
- ozonizér - na dezinfekciu pokožky vhodný hlavne
na aknóznu zápalovú pokožku
- diamantovú mikrodermabráziu - kde sa dokážeme
zamerať na vrásky, rozjasnenie pokožky, pigmentáciu,
čistí póry do hĺbky, zmierňuje jazvičky spôsobené
hlavne po akné
- galvanik - zameriavame sa na stimuláciu kolagénu
v pokožke, aplikujeme séra a výživné látky hlbšie
do pokožky
- thajskú masáž tváre - pri ktorej odstraňujeme únavu,
nervové napätie, bolesti - šije, hlavy, stimulujeme krvný
a lymfatický obeh, odplavujeme toxické látky, ...
OŠETRENIE RÚK A NOH:
- Nugenesis Nails - je jednoduchšia, rýchlejšia
a zdravšia aplikácia na nechty v porovnaní s tradičným
akrylovým a tekutým gélom. Je to technológia nanášania farieb práškovou formou.
- ProntoMan - sú produkty vďaka dermatologicky
nezávadným obsahovým látkam obzvlášť dobré
znášané citlivou pokožkou a alergikmi. Práve pri
poškodenej pokožke nespôsobuje žiadne pálenie
a podporuje jej zahojenie. ProntoMan reguluje a stabilizuje pokožku, ktorá je namáhaná obuvou a odevom
/ napr. kompresné pančuchy/ a zabraňuje jej vysychaniu. Pomocou produktov ProntoMan sa aj vy chránite
pred zárodkami nožných a nechtových plesní, obzvlášť
po návštevách bazénov a sauny.

SUN SPA ošetrenie - je zamerané na starostlivosť o tele
vystavované slniečku. Ošetrenie je vhodné pred dovolenkou, kde pripravíme pleť na slnečné lúče a zabránime
tým spáleniu pokožky a alergickým reakciám. Ošetrenie
je taktiež vhodné aj po opaľovaní, kde sa zameriavame
na hydratáciu po slnení a krásne predĺžime opálenie.
Počas ošetrenia sa používa peeling, kde odstránime
odumreté bunky, koža sa stane hladšou. Následne po
peelingu premasírujeme telo levanduľovým olejom. Pri
masáži sa používajú špeciálne techniky, vďaka ktorým
tvarujeme postavu- hlavne problematické partie ako sú
pás a zadoček. Naštartujeme metabolizmus, zvýšime
prekrvenie, odbúrame tuky, odplavíme škodlivé látky
z organizmu.
Na záver celé telíčko ošetríme opaľovacími alebo poopaľovacími prípravkami podľa fototypu danej
pokožky. Pri telovom ošetrení SUN SPA sa robí
aj ošetrenie tváre, ktoré je už pre Vás známe ako
OSMOCLEAN ošetrenie - hĺbkové čistenie pleti tváre.
Toto skrášľujúce ošetrenie Vám zaručí jemnú, hebkú
a chránenú pleť pred starnutím vplyvom slnečného žiarenia. Zároveň Vám zabezpečí a zaručí rýchle
a rovnomerné opálenie.
SUN SPA ošetrenie sme si pre Vás pripravili
v mesiaci júl s 10% zľavou!!
A aby sme boli k Vám štedrí, tak sme si pre Vás
našich klientov pripravili aj milé prekvapenie v
podobe darčekovej poukážky ako pozornosť nášho
salónu a vďaku za vernosť.
Ingrid Klamová

Inzercia
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Szép volt, jó volt
A 42. Duna Menti Tavaszon,
Dunaszerdahelyen
jártak
a
szenci Kincskereső Ifjúsági és
Gyermekklub tagjai, valamint a
Szenczi Molnár Albert Alapiskola
alakuló bábcsoportja. Az országos gyermek báb - és színjátszó
fesztivált a Csemadok minden
évben megszervezi. Idén május
30-án a dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központ előtti téren
Meseország királyának megválasztásával, térzenével kezdődött és június 2-án Gál Tamás
Buda halála című bábjátékával,
eredményhirdetéssel és díjkiosztással ért véget. Képzőművészeti
kiállítás is nyílik ilyenkor a szlovákiai magyar iskolák tanulóinak
munkáiból. Szép sikert könyvelhet el a szenci magyar iskola, hiszen az 1. kategóriában Szilvási
Eszter és Moore Emília, a 2. kategóriában pedig Korpás Johanna
és Šušla Szandra vehettek át alkotásaikért értékes díjakat.
A szenci Kincskeresők május
31-én tekintették meg a versenyműsorokat. Sok nagyon jó gyermekszínjátszó csoport előadását
láttuk. Nagyon tetszett a Bélyi
Alapiskola Csicsergő Színjátszó
Csoportja a Pletykás asszonyokkal és a perbeteiek Aranyszőrű
báránya – ezzel a szenci Rigó
Színpad is megpróbálkozik majd.
Jó volt megtapasztalni, hogy ho-

Bolo to dobré a pekné

gyan csinálják mások, ötleteket
gyűjteni, meg kedvet kapni ahhoz, hogy jövőre versenyzőként
jusson el a szenci Kincskereső
Rigó színpada vagy bábcsoportja a 43. Duna Menti Tavasz dunaszerdahelyi seregszemléjére.
A felkészülést már hamarosan
el is kezdhetjük, hisz a nyári
szünidő első hetében ismét lesz
színjátszó tábor, ahol Gál Tamás
és Kis Szilvia a CSAVAR Színház
színművészei foglalkoznak, játszanak a táborba járó gyerekekkel. A tábor helyszíne idén is a
Szenczi Molnár Albert Alapiskola
színházterme lesz. A tábor szervezője Polák Margit valamint a
Csemadok Kincskereső Ifjúsági
és Gyermekklubja.
Polák Margit

Első esti tagozatos végzőseink
A Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola 2015-16-os
tanévében indult első ízben az
érettségi utáni kvalifikációs képzés óvodapedagógia és nevelői
szakon. Az amúgy is népszerű
szak ezzel az új képzési formával
párosulva nagy érdeklődést váltott ki. A jelentkezők száma meghaladta az előzetes várakozásainkat. Tehetségvizsga választotta
el a jelentkezőket az iskolapadtól,
amelyet rajzból, tornából, zenéből és magyar irodalomból kellett
abszolválniuk. A kétéves képzés
ideje alatt a felnőtt diákjaink heti
rendszerességgel
találkoztak.
A szaktantárgyak, pedagógia,
pszichológia, módszertan, stb.,
elsajátítása mellett a gyakorlati
képzés is része volt a tanulmányoknak. Óvodában és iskolai
klubban is kipróbálták a jövendő
óvodapedagógusok és nevelők,
hogy milyen szépségei vannak
ennek a pályának. Az első osztályunk, ami 24 diákot jelent, az idén
sikeresen leérettségizett, kiváló
eredményeket értek el mind az

írásbeli, mind a szóbeli vizsgán.
Sokan közülük már a tanulmányaik ideje alatt gyakorló óvodapedagógusok voltak, mások szabadidőközpontban dolgoztak. Reméljük a többi végzős diákunk is
megtalálja a helyét ebben a szakmában és sikerrel alkalmazza
majd az iskolánkban szerzett tudást. Ezt kívánjuk mindnyájuknak!
Mgr. Pongrácz Flóra, Mgr. Szegedi Zita

Členovia detského a mládežníckeho klubu Kincskereső a členovia formujúceho sa bábkového
súboru ZŠ A. M. Szencziho zavítali do Dunajskej Stredy, aby
sa zúčastnili, zatiaľ ako diváci,
na 42. Podunajskej jari, celoštátneho festivalu detských divadelných a bábkarských súborov,
každoročne
organizovaného
v gescii Csemadoku. Podujatie
bolo otvorené 30. mája 2017
pred MsKS Dunajská Streda
zvolením kráľa Rozprávkovej
ríše a vystúpením hudobných
telies. Festival sa skončil 2. júna
bábkohrou Buda halála v podaní Tamása Gála, vyhlásením
výsledkov a odovzdaním cien.
Každoročným
sprievodným
podujatím je výstava výtvarných

diel žiakov škôl s VJM. Žiačky ZŠ
s VJM Alberta Molnára Szencziho zožali úspech. Ocenenými
v 1. kategórii boli Eszter Szilvási
a Emília Moore a v 2. kategórii
Johanna Korpás a Szandra Šušla. Pozreli sme súťažné predstavenia odohrané 31. mája. Videli
sme viacero inšpiratívnych predstavení detských súborov. Veľmi
sa nám páčil školský divadelný
súbor Csicsergő z Bielu, ktorý
zinscenoval hru Klebetné ženy.
Vydarenú hru Zlatosrstá ovca
v podaní detských divadelníkov
z Pribety sa v budúcnosti pokúsime naštudovať aj v Senci
so súborom Rigó Színpad. Bolo
dobré vidieť iné súbory, pozbierať od nich nápady a dostať
chuť zúčastniť sa budúcoročnej
43. Podunajskej jari, nielen ako
diváci, ale ako účastníci súťaže.
Čoskoro už začneme s prípravami, pretože v prvý týždeň
prázdnin usporiadame aj toho
roku divadelný tábor, kde sa
deťom bude venovať populárna herecká dvojica Szilvia
Kiss a Tamás Gál, zakladatelia
Divadla Csavar. Divadelnému
táboru v gescii Margity Polák
a detského a mládežníckeho
klubu Csemadoku Kincskereső
sa opäť stane domovom divadelná sála ZŠ A. M. Szencziho.
Margit Polák

Prvé absolventky večernej školy
V školskom roku 2015-16 sme
v Spojenej škole s VJM Senec
prvýkrát spustili pomaturitné
kvalifikačné štúdium v odbore
učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo. Jeden z našich najpopulárnejších odborov
v kombinácii s večernou formou
štúdia vzbudil veľký záujem. Počet prihlásených prevýšil naše
očakávania. Podmienkou prija-

tia bolo úspešné absolvovanie
talentovej skúšky z kreslenia,
maďarskej literatúry, telesnej a
hudobnej výchovy. Účastníci
dvojročného študijného programu sa stretávali týždenne. Popri
odborných predmetov ako pedagogika, psychológia, didaktika
a ďalšie, bola súčasťou štúdia
aj odborná prax. Budúci učitelia a vychovávatelia sa zoznámili
s krásami ich budúceho povolania v materských školách a v školských kluboch. Prvá trieda pozostávajúca z dvadsaťštyri študentov úspešne zmaturovala. Dosiahli výborné hodnotenia v písomnej
aj ústnej časti skúšky. Mnohí
z nich už aj počas štúdií pracovali
v materských školách či v centrách
voľného času. Dúfame, že všetky
absolventky kvalifikačného štúdia
v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si
nájdu prácu vo svojej odbornosti
a zúročia vedomosti získané
v našej škole. Nech sa im čo najviac darí!
Mgr. Flóra Pongrácz, Mgr. Zita Szegedi
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Jók vagyunk szlovákból

Sme dobrí zo slovenčiny

A szlovák nyelv oktatására nagy hangsúlyt helyez a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola. Ennek is köszönhető, hogy az idei Monitor tesztelés eredményei
közül a szlovák nyelvben voltunk a legjobbak, az országos átlag felettiek.
Idén ráadásul kilencedikes tanulónk, Zeman Tamás, első helyet szerzett
a Poznaj slovenskú reč verseny érsekújvári országos fordulóján. Straňák
Emma és Popálená Izabella ezüstsávos minősítést szerzett. Gratulálunk
tanulóink teljesítményéhez, és a további versenyeken sok sikert kívánunk.
Mgr. Matus Mónika

Na vyučovanie slovenského jazyka kladieme veľký dôraz v ZŠ s VJM Alberta
Molnára Szencziho. Aj vďaka tomu sme dosiahli v tohoročnom testovaní Monitor najlepšie výsledky práve v slovenskom jazyku. Umiestnili sme sa nad
celoslovenským priemerom. Premietlo sa to aj do úspechu nášho deviataka
Tamása Zemana, ktorý v Nových Zámkoch v celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč obsadil prvé miesto. Emma Straňák a Izabella Popálená
boli ocenené strieborným pásmom. Gratulujeme a prajeme im veľa ďalších
úspechov.
Mgr. Mónika Matus

Nagy siker volt a jótékonysági Demjén est
Bognár László és művésztársai Legyen ünnep címmel 2017 június 11-én jótékonysági koncertet adtak Szencen Demjén Ferenc tiszteletére, aki a
közelmúltban volt 70 éves. Az amatőr és profi előadók kitették a lelküket a telt ház közönségéért, amelyet olyannyira megérintett az előadás, hogy
meghatottan, állva ünnepelték őket. A bevételt a szervezők Szőcs Anettnek ajánlották föl, aki a szenci magyar közösségért sokat dolgozott, most
azonban a közösségen a sor, hogy a gondban támasza legyen. Felléptek: Bognár László, Pekarik Katica Anna, Lengyel Bettina, Szőcs Réka, Vanya
Róbert és Vanya-Lőrincz Veronika. Konferált Szarka Zsuzsanna. A hangosítás és a fénytechnika kimagasló minőségéről Kovács Szilveszter gondoskodott. Bognár Lászlót kérdeztük a Demjén estről és a műkedvelő zenész létről.

Benefičný koncert na počesť Ferenca Demjéna zožal veľký úspech
László Bognár a jeho tím umelcov v kinosále MsKS Senec usporiadal 11. júna 2017 benefičný koncert na počesť Ferenca Demjéna pod názvom Nech je
sviatok pri príležitosti jeho 70-tych narodenín. Amatérski aj profesionálni interpreti pred plnou sálou vložili do pesničiek všetok svoj talent. Obecenstva sa
natoľko dotkol oduševnený výkon umelcov, že dojaté záverečné ovácie nemali konca kraja. Výťažok z dobrovoľného vstupného ponúkli organizátori Anett
Szőcs, ktorá vždy nezištne pracovala pre seneckú maďarskú komunitu. Teraz je rad na komunite, aby jej bola oporou v ťažkostiach. V koncerte účinkovali:
László Bognár, Anna Katica Pekarik, Bettina Lengyel, Réka Szőcs, Róbert Vanya a Veronika Vanya-Lőrincz. Koncert moderovala Zsuzsanna Szarka. O
excelentný zvuk a svetelné efekty sa postaral Szilveszter Kovács. Na www.senec.sk nájdete rozhovor s Lászlóom Bognárom v slovenčine.
Hogyan alakult ki a kapcsolatod a zenével?
Szencen Bertók Miklóshoz jártam zeneiskolába. Középiskolás és főiskolás éveimben két
ifjúsági zenekarban is játszottam Galántán és
Magyarbélen. Eredetileg szórakoztató zenét játszottunk, de igényesebb zenélésre is vágytam.
A Zing Zeng templomi kórus tagja lettem. Akkor
kezdtem mélyebben foglalkozni a dallal és az
énekléssel. A szenci Örömteli apródok kórusban is énekeltem, míg meg nem szűnt. A Revival
zenekarral együtt töltött három éves intermezzót
követően kezdtem el önállóan énekelni. Készítettem egy lemezt, válogatást kedvenc előadóim
dalaiból. Rendszeresen kántorként énekelek
Magyarbélen és Újfalun. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy Jég Izabella meghívására tmár
negyedszer én énekelhettem március 15-én a
Petőfi szobornál Pozsonyban.
Miért éppen Demjén?
Demjén Ferenc fiatal korom óta kedvenc
előadóm. Felnőttként pedig már elmondhatom,
hogy értem is a dalait. Sok dalszövegének mély
jelentése van számomra. A 70. születésnapja
kínálta az alkalmat, hogy visszatekintve az életművére megpróbáljak méltóképpen megemlékezni róla. A koncert fogadtatása alapján már
örömmel elmondhatom, hogy ez sikerült is.
Hogyan állt össze a csapat?
Pekarik Katicával és Vanya Róberttel az István a
király rockoperában szerepeltünk együtt, amelyet az újvári Kistérségi Színtársulat vitt színpadra vagy tíz évvel ezelőtt. Vanya-Lőrincz Veronika
pedig már szerepelt a Szerelem szárnyán című
első dalestemben is. Lengyel Bettinával a Lelkünkben a zene című tehetségkutató verseny
döntőjében ismerkedtem meg. Szőcs Rékát
pedig már fiatal kora óta tehetséges énekesként
ismerem, hiszen gyakran szerepelt Szencen iskolai és városi rendezvényeken egyaránt.
A koncert komoly szervezőmunkát is igényelt.
Ezt is szívesen csinálod?
Már volt egy hasonló projektem, a Szerelem

szárnyán című másfél órás többszereplős
dalest, amelyet teljes egészében én hoztam ös�sze. Félben, Rétén, Pozsonypüspökin, Magyarbélen és Újvárban adtuk elő szép sikerrel. Nagyon jól esett, hogy Vanya Róbert, aki ma már a
Budapesti Operettszínház művésze, annak idején azt mondta, hogy számára felemelő érzés
velünk énekelni, hogy másként, bensőségesebben éli meg a közönségünkkel való találkozást
és a színpadi együttlétet velünk. Az előadóinktól
és még inkább a közönségtől érkező bíztatás
motivál a folytatásra.
Hogyan tudnak megélni nálunk a műkedvelő
vagy félprofi projektek?
Sok tehetséges amatőr előadó van, akiknek
nincs terük a fellépésre. Régebben sokkal több
helyi előadó jutott föllépési lehetőséghez, mint
ma. Fájó téma, hogy a társadalmi és politikai
szervezeteink a rendezvényeiken alig szerepeltetnek tehetséges helyi amatőr előadókat,
hanem úgynevezett sztárvendégeket hívnak
külföldről. Az amatőr előadás nem ugyanolyan
profi, hanem ugyanolyan szép, mint a hivatásos művész fellépése. A különbség a helyi kö-

zönséghez való személyes intim kapcsolatban
van. A szívünk lelkünk otthagyjuk a színpadon,
ez megtörtént a szenci Demjén esten is. A közönség fantasztikus volt, létrejött az a különleges egymásra hangolódás, amiből gyönyörű
előadás születhetett. Ami a kérdés lényegét illet,
el kell mondani, hogy csak támogatók segítségével jöhetnek létre amatőr projektek, amelyek
számszakilag ugyan legtöbbször veszteségesek, viszont ettől eltekintve más vonatkozásban
sikeresek, a közösség fönnmaradását szolgálják. Ezért köszönet illeti azokat a magánszemélyeket, akik mecénásai a műkedvelő előadásoknak és magukat az előadókat is, akik honorárium nélkül lépnek föl.
A Demjén estnek önkéntes belépti díja volt,
amelyet jótékony célra ajánlottatok föl. Honnan
jött az indíttatás ehhez?
Valamennyien tudjuk, hogy a Szőcs család
mennyit tett és tesz a szenci magyar közösségért. Anettet régóta ismerem, az elsők között
voltam, akik megtudták, hogy komoly gondokkal küzd, igazán megható elszántsággal. Minden előadótársam messzemenően egyetértett
azzal, hogy fölajánljuk neki a segítségünket.
A szenci koncert kapcsán vannak meghívásaitok máshova is?
Egyelőre nincsenek egyeztetett meghívásaink.
A koncert anyagából készült egy lemez, amelyet
ajándék gyanánt elvittem csíksomlyói barátaimnak. Nagyon tetszett nekik és hívtak koncertezni. Elgondolkodunk, rajta de nagyon komplikált
megszervezni egy többnapos romániai koncertkörutat. Nagyon nehéz a hattagú csapatunkon
belül is kiválasztani olyan dátumokat, amelyek
mindenkinek megfelelne, emellett vigyáznunk
kell arra is, hogy ne ütközzön a mi koncertünk
más komoly rendezvényekkel. A propagáció
nagyon fontos. A szenci sikeren fölbuzdulva természetesen szívesen adnánk hazai koncerteket
is. Ebben a közönségszervezők segítségére is
számítunk.
VCs, foto: Agárdy Gábor
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Narodili sa
Mia Olivia Ribati, Hugo Hulík, Nina Suchovská,
Viktor Vereský, Matúš Kanás, Stela Mrvová,
Theo Belko, Petra Uhráková, Kristína Vargová,
Emily Urdziková, Vanesa Urdziková, Ella Múčková, Dominika Javoreková, Milan Orel, Félix Lacúch, Nela Kuníková, Christopher Sipos, Maroš
Backa, Nina Čambalová, Viktória Áčová, Valter
Vrškový, Karol Rečičár, Nela Némethová, Oliver
Britvík, Elena Szabóová, Milan Harašimovič,
Nikolas Chudík, Matej Krúpa
Zosobášili sa
Roman Suchánek – Zuzana Repová
Andrej Mesároš – Petronela Uskobová
Michal Jaško – Andrea Krchňáková
Peter Macejka – Michaela Maráková
Marek Mikulčík – Karolína Vytykačová
Zsolt Pomšár – Andrea Kokolová
Pavol Plevka – Nina Lukáčová
Andrej Lörincz – Andrea Fülöpová
Roman Malovec – Simona Štetinová
Tomáš Žigo – Ľudmila Gašparová
Marek Bulavčiak – Veronika Kolozsváriová
Igor Kiradžiev – Ivana Pisárová
Ján Strešňák – Silvia Mišotová
Vladimír Maczeák – Martina Žižlavská
Peter Migra – Denisa Hideghétyová
Milan Horňáček – Martina Včelková
Tomáš Prehasko – Beatrix Vargová
Roman Koníček – Gréta Klčová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Ing. Oľga Gerulová (65), Vilma Tuššová (75),
Erika Tornyaiová (65), Ján Hireš (65), Irma
Rumanová (75), Oľga Šillerová (80)
Klub dôchodcov
Erika Tornyaiová (65), Anna Gábrišová (75),
Ľudovít Lajtman (75), Mária Kováčová (80),
Helena Heribanová (70), Irma Rumanová (75),
Oľga Šillerová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Erika Tornyaiová (65), Anna Dömötörová (70),
Soňa Petrovičová (65), Milan Majtejčík (40), Štefan Pejter (65)

Opustili nás
František Galovič (1945), RNDr. Štefan Szarka
(1938), Zlata Kramaricsová (1962), Štefan Selecký (1937), Dušan Šebok (1956), Roman Jančula
(1950), Alžbeta Menjarová (1923), Eugen Csutora (1922), Anna Bednáriková (1928), Vojtech
Matlák (1963), Vladimír Misál (1961), Mária Benkovská (1931)
Dňa 5. júla 2017 uplynie už 7 rokov, čo nás náhle opustila naša
mama, stará mama a prastará
mama Anna Bednárová. S láskou
a so smútkom v srdci na ňu spomína dcéra Soňa a syn Roman s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Dňa 15.7.2017 si pripomíname
rok, čo nás navždy opustila naša
mama, babka, sestra, svokra
a švagriná Mária Bittová. S láskou
na ňu spomína celá rodina.
2017. július 15-én emlékezünk
meg édesanyánk, nagymamánk,
nővérünk, anyósunk, sógornőnk Bitto Mária elhunytának első évfordulójáról. Szeretettel emlékezik rá az egész család.
Dňa 1. augusta si pripomíname nedožite 90. narodeniny nášho drahého manžela, otca a starého otca
MUDr. Andreja Čerbaniča. S láskou na neho spomínajú manželka
Oľga, dcéra Oľga, synovia Andrej
a Mikuláš.
Dňa 20.7.2017 uplynú smutné
2 roky, čo nás náhle opustil
náš drahý manžel, otec, svokor
a dedko Štefan Matuš. S láskou
na Teba spomínajú Tvoji najbližší,
manželka, dcéry Janette a Martina
s rodinami.
S láskou a boľavými srdcami
a krásnymi spomienkami si dovoľujeme pripomenúť, že dňa
13.6.2013 si pripomíname štvrtý
rok, čo nás navždy opustil skvelý
a vždy usmiaty manžel, otec a deduško Rák Pavel.

Dňa 2.6.2015 si tiež pripomíname
úžasného a vždy usmievavého
Janka Szárku, ktorý nás navždy
opustil pred dvoma rokmi. V našich
srdciach, vždy budú a ostanú spomienky na vás. S láskou a krásnymi
spomienkami na Pavla Ráka a Janka Szárka
posielame spomienku od manželky a družky Ivety, od detí Paľka, Alžbetky, Jožka a vnúčat Rákových a pripájajú sa svokra, švagrovci, súrodenci
ako i celá rodina. Nikdy na vás nezabudneme.
Odpočívajte v pokoji. S láskou Iveta s rodinou
Dňa 29.7. si pripomíname 5. výročie smrti nášho milovaného
synčeka: Branka Šomodiho. Najdrahší poklad na svete zomiera,
keď dieťa oči navždy zaviera. Ťažko je uveriť, že srdce nebije, ťažko
je pochopiť, že už nežije a zhasla
už svieca jeho života, utíchlo srdce, zmĺkol jeho
hlas. Pán ho povolal, opustil nás. Neplačme, nechajme ho tíško spať, čo mu bolo súdené, muselo sa tak stať.
Dňa 30. júna si pripomíname
9. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky Lili Vargovej. Láskou
spomíname. Smútiaca rodina.
Június 30-án kilenc éve, hogy csendben búcsú nélkül örökre itt hagyott bennünket a drága jó édesanya
Varga Mártonné szül. Koday Lili. Szeretettel és
fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 30. júla uplynú tri roky
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička Anna Zlejšia. S láskou a
smútkom spomínajú dcéry Anka,
Darinka, Olinka a syn Milan s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 4. júla uplynú tri roky, čo nás
náhle a bez rozlúčky opustila naša
milovaná mamička, manželka, babička Elena Bordáčová. S láskou
a so smútkom v srdci na ňu spomína manžel, dcéry, syn a vnúčatká.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina

10. rokov obnovenia činnosti ZO SZPB Senec
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Senec zhodnotila svoju doterajšiu činnosť 9. júna 2017 na členskej
schôdzi, ktorá sa uskutočnila v Galérii Labyrint.
Pri tejto príležitosti, zásluhou Ladislava Neuwirtha a Jána Koczku, si členovia mohli pozrieť aj
výstavu fotodokumentácie z činnosti obnovenej
základnej organizácie.
ZO SZPB Senec obnovila svoju činnosť 21. marca 2006, kedy sa stala predsedníčkou MUDr.
Oľga Čerbaničová. Koncom roka 2006 mala
naša ZO 19 členov. Postupne sme rozšírili členskú základňu na súčasných 38 členov. Od roku
2012 je predsedom ZO Zdenko Marton. Medzi
naše najdôležitejšie úlohy patrí prinavrátiť česť

a úctu slávnym historickým udalostiam ako je
Oslobodenie a SNP. Výbor ZO si uvedomuje
dôležitosť práce s mládežou. Prípravou kvízov,
vedomostnou a výtvarnou súťažou, prednáškami z histórie pre žiakov ZŠ v Senci a okolia sa

nám vytvoril priestor na vzájomnú spoluprácu so
školami. Toho roku 7. júna sa uskutočnil 7. ročník
Behu oslobodenia.
Vďaka dobrej spolupráci s vedením mesta Senec
a vďaka finančným príspevkom z rozpočtu mesta
Senec vieme realizovať naše projekty. Ďakujeme
za bezplatné využívanie priestorov MsKS a možnosť propagovať akcie ZO v Kalendári podujatí,
ktoré vydáva Správa cestovného ruchu v Senci.
Teší nás spolupráca so ZO SZPB Nový Svet a ZO
SZPB č. 20 a ďakujeme za aktívnu spoluprácu so
ZO KSS Senec.
Ing. Lýdia Nedvědová tajomníčka ZO SZPB Senec
(Na www.senec.sk v aktualitách nájdete rozšírený článok a fotogalériu.)
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Gabriel Csémy: Dôležité je sa nikdy nevzdávať, ale bojovať
Ťažká choroba si ho našla už v 16 rokoch. Musel sa vzdať futbalu, ktorý mal rád. Napriek všetkému je stále aktívnym športovcom s telesným postihnutím a v stolnom tenise získal už veľa medailí. Dnes súťaží za klub STK TP Para Senec a hľadá
ďalších telesne postihnutých, ktorí chcú napriek nepriazni osudu robiť niečo zmysluplné.

• Vrátili ste sa z Majstrovstiev sveta tímov.
Ako ste dopadli?
Prvýkrát v histórii sa majstrovstvá sveta telesne postihnutých konali v Bratislave a prvýkrát v histórii oddelená súťaž tímov a súťaž
jednotlivcov. Veľmi sme sa tešili s tímovým
spoluhráčom, s ktorým hrám 2 roky za náš
senecký klub, Alexandrom Nagyom, že môžeme štartovať proti najlepším hráčom na svete.
Chýbalo trošku športového šťastia, jedna loptička nás delila od hry o medaily. Skončili sme
na 7. mieste. Ostatní účastníci z iných krajín
sú profesionálni hráči, ktorí majú zamestnanie stolný tenis a my tu na Slovensku musíme
chodiť do práce, aby sme uživili svoje rodiny
a aj napriek tomu boli zápasy veľmi vyrovnané.
• Na akú súťaž trénujete v súčasnosti?
Na prelome septembra a októbra budú Majstrovstvá Európy v Slovinsku, kde sa bude
hrať súťaž jednotlivcov aj družstiev. Budeme
sa v lete pripravovať tak, aby sme dosiahli
čo najlepšie umiestnenie. Nedávno sme sa
vrátili z Čiech, kde sa hralo o putovný pohár
mesta Jánske Lázně. Bol to turnaj na úrovni
klubov (z Maďarska, Čiech, Nemecka, Poľska, Slovenska), kde súťažilo 20 tímov. 4 hráči
nášho klubu sme skončili na 6. mieste, čo je
výborné, keďže sme boli nováčikovia. Aj naši
2 mladší hráči, ktorí nemali skúsenosti s medzinárodnými turnajmi, si vyskúšali zahraničnú konkurenciu.
• V ostatných rokoch o Vás bolo menej počuť...
V roku 2013 som bol na operácii členka, to ma
spomalilo, nie však zastavilo. Asi rok som nemohol trénovať naplno, pociťoval som bolesti, ale napriek tomu som sa nevzdal, ale vrátil
som sa ešte silnejší. Za ten čas som sa stihol
oženiť, narodila sa nám dcéra, ale stále som
trénoval.
• Čo by ste ešte chceli dosiahnuť?
Úspech na majstrovstvách Európy. Poctivo sa
pripravím, aby sa tentokrát to športové šťastie
priklonilo na moju stranu.
• Súťažíte však aj na domácich súťažiach...
V marci na Majstrovstvách Slovenska v Prievidzi sme reprezentovali náš senecký klub.
Môj tímový partner a ja (obaja v kategórii s naj-

ťažším postihnutím stojacich) sa stále bijeme,
ktorý z nás vyhrá majstra Slovenska. Vždy je
to jeden z nás. Pred mojou operáciou som ja
vyhral 4 krát, po operácii on vyhral 3 krát. Teraz som vyhral ja 3:1 vo finále a on bol druhý.
V kategórii TT 8 sme mali 3. miesto, ktoré získal náš Juraj Šábik. V súťaži družstiev bez rozdielu postihnutia sme skončili tretí.
• Čo robíte, keď nehráte stolný tenis?
Každý voľný čas, keď nejdem hrať, trénovať,
sa naplno venujem rodine a maximálne si to
užívam... To je na prvom mieste. Ten čas mi
je veľmi vzácny, keďže denne som v práci
9 hodín... Kedysi som hrával futbal, ale už nemôžem. Preto som sa dal na stolný tenis. Milujem víťazstvá a keď prehrám, už hneď rozmýšľam, čo by som mohol zlepšiť, každá prehra
ma posúva vpred a nikdy sa nevzdávam.
• Ako vznikol klub STK TP Para Senec?
Boli sme registrovaní v Nitre, ale tam sa
klub rozpadol. Musíme však byť niekde registrovaní v klube, aby sme mohli štartovať
na turnajoch. Preto sme založili v roku 2015
tento klub a hneď sme štartovali na majstrovstvách Slovenska. Získali sme tam 4. medaily.
Sme 6 hráči s rôznymi hendikepmi.
• Chceli by ste mať viac členov?
Privítame každého záujemcu o stolný tenis. Možno na okolí sú budúci majstri sveta.
Ja som ťažko chorý už 20 rokov, od šestnástich. Neopúšťam sa, bojujem, mám rodinu,
prácu, snažím sa. A hrám. Nevyplakávam
nad osudom, ale robím niečo, čo ma napĺňa.
V okrese Senec sú určite hráči, ktorí by sa
k nám mohli pridať. Možno si niekto prečíta
tento článok a ozve sa nám. Dáme mu možnosť hrať, postaráme sa, pomôžeme.
• Hráte aj so zdravými hráčmi?
Ak sa chceme zlepšovať, musíme hrať zápasy aj proti zdravým. Musíme hrať zápasy proti
mnohým hráčom, kde každý hrá iným štýlom,
aby sme sa zlepšovali. Preto hráme aj so zdra-

vými. Ja hrám momentálne 4. ligu bratislavského kraja za STK Senec. Nižšia súťaž ako
4. liga je pre mňa málo. Musíme hrať proti
zdravým, aby sme sa zlepšovali, ale je to aj
o integrácii. Šírime osvetu a chceme byť príkladom. Kopec ľudí vyplakáva nad hlúposťami, ale keby prišli na naše turnaje a videli by
ťažké postihnutia, tak si uvedomia, že môžu
byť radi, že sú zdraví. Napríklad jeden hráč
z Egypta nemá vôbec ruky, má ich amputované od ramena a hrá s raketou v ústach. Podáva bosou nohou. Pri pohľade na neho si aj ja
sám uvedomím, že síce som na tom zdravotne
zle, ale môžem byť rád, že to nie je horšie.
• Kde sa pripravujete na súťaže?
V Senci v NTC, so zdravými spoluhráčmi,
po Slovensku na sústredeniach s telesne postihnutými hráčmi.
Musím vyzdvihnúť Mesto Senec ktoré mi pomohlo. Tým, že herňa je na poschodí v NTC,
kde sa mi ťažko ide hore, mesto Senec mi zhotovilo zábradlie, aby som sa mohol dostať hore
ľahšie. Chodím tam 2-3 krát týždenne trénovať, plus ešte zápasy, keď je sezóna. Výhoda
je, že sa môžem pripravovať aj cez víkendy.
Takže podmienky na tréning sú teraz dobré.
Ešte mám doma v garáži stôl, tak ak nemám
sparinga na tréning, zapnem si robota, ktorý
mi strieľa loptičky a s ním trénujem.
Podakovanie:
Ešte by som chcel poďakovať svojej rodine,
manželke, rodičom, bratom, kamarátom, že mi
fandia a podporujú ma odkedy som začal hrať.
Tento rok je to 10 rokov, čo hrám stolný tenis.
Tiež ďakujem Mestu Senec, ktoré nám pomohlo s dotáciami, z ktorých vykrývame náklady na sezónu, ktoré nie sú nízke. Ale ďakujeme aj všetkým tým, ktorí nám pomáhajú,
podporujú nás, fandia nám a stoja pri nás.
Rozprávala sa:
Martina Ostatníková

18

SENČAN júl-august 2017

ŠPORT

Deň detí rybárov na Striebornom jazere
4. júna sa konal deň detí u rybárov na Striebornom jazere.
Deti súťažili v love slnečníc, ktoré
do tohto jazera nepatria. Zapojilo
sa 69 detí, ktoré aj za pomoci rodičov nachytali rôzny počet rýb.
Pre všetky deti boli pripravené
ceny, z ktorých si mohli vyberať

podľa toho, ako dopadli v súťaži. Keďže cien bolo viac ako detí,
na záver si mohli deti už mimo
poradia rozdeliť všetky zvyšné ceny. Najväčší záujem bol
o hračky, ale aj o udice a iné rybárske pomôcky.
Text a foto: MO

BasketKo Senec 2017
3. júna sa od rána ozýval z dvoch
seneckých telocviční buchot lôpt,
krik detí a hlasné povzbudzovanie rodičov. Bol za tým 1. ročník
turnaja basketbalových prípravok BasketKo Senec 2017, ktorý
sa odohrával v telocvičniach ZŠ
Alberta Molnára Szencziho a ZŠ
Mlynská. Turnaja sa zúčastnilo
6 tímov – Slávia Trnava, MBA Prievidza, MBK Karlovka, BKP SPU
Nitra, BK Pezinok a domáci tím
Gabko Senec. Najskôr si to tímy
rozdali v základných skupinách,
odkiaľ Gabko Senec postúpil
z druhého miesta. Najlepším strelcom za náš tím bol Maťko Koza
a najužitočnejším hráčom v sezóne 2016/2017 sa stal Miško Pražák.
Konečné umiestnenie:
1.miesto – MBK Karlovka
2.miesto – Gabko Senec
3.miesto – MBA Prievidza
4.miesto – Slávia Trnava
5.miesto – BK Pezinok
6.miesto – SPU Nitra

10. ročník Akčného dňa detí
Senecké deti aj dospelí si v nedeľu 28. mája 2017 užili zábavu s nevídane
bohatým programom Akčného dňa detí.
Na juhu Slnečných jazier v rámci
Akčného dňa detí prebiehal od
10:00 bohatý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie. Veľký
úspech zožali ukážky činnosti policajných pohotovostných útvarov
– kukláčov, kynológov i jazdeckej
polície. Nechýbal hasičský zásah,
ukážka majstrov bojového umenia
taekwondo, jazda na motorových
člnoch, tanečná škola, penová
párty a ďalšie atrakcie pre deti aj

dospelých. Vrcholom podujatia bol
prílet vrtuľníka Mi-17 letky MV SR,
na ktorom leteckí záchranári hasičov predviedli ukážku záchrany
ľudí z vodnej plochy a potom príslušníci Ozbrojených síl SR vykonali
vzdušný výsadok na vodnú plochu
aj na breh jazera. Na záver modely
v mierke 1:6 predviedli ukážku jedného z najväčších tankových súbojov, ktorý sa odohral v belgických
Ardenách pri meste Bastogne. VCs

Čistenie vôd Slnečných jazier - 2017
Výsledky a fotky nájdete na www.
gabbo-gabko.sk a FB gabbo.gabko.
Ďakujeme riaditeľom oboch základných škôl, mestu Senec a viceprimátorovi Dušanovi Badinskému aj za osobnú účasť na turnaji,
Slovenskej basketbalovej asociácii, ktorá si zobrala záštitu nad
podujatím, rodičom, ktorí pomohli
s organizáciou turnaja, ale i rozhodcom, trénerom a hráčom,
ktorí dali do zápasov nasadenie,
pozitívnu energiu a srdiečko. Náš
tím Gabko Senec reprezentovali:
Ondrej Musil, Filip Gálik, Miško
Pražák, Marek Roth, Lukáš Blinka,
Braňko Blaščák, Marko Mráz, Maťko Koza, Brian Bališ, Matúš Rybnikár, Samko Koma, Jurko Jánošík,
Simon Strechaj, Maťko Kovačič,
Maťko Pulc. Pred nami sú nové
výzvy, tréningy, sústredenia, nová
sezóna, nové zápasy, turnaje.
Verím, že sa naše basketbalové
rady rozšíria aj o nových členov
a senecký basketbal bude napredovať.
Gabika Rebrošová

24. júna sa konal už ôsmy ročník
Čistenia vôd Slnečných jazier. Piccardu Senec, organizátorovi tejto
environmentálnej akcie, už tradične pomohli so zabezpečením
podujatia Mesto Senec, Správa
cestovného ruchu Senec, Slovenský rybársky zväz Senec, Západoslovenská záchranná služba
a DHZ Senec. Za uplynulých osem
rokov potápači vyzbierali z jazera

cca 2,7 tony odpadu, zväčša stavebný odpad, sklo a plasty. Do
tohoročného čistenia sa zapojilo,
podobne ako minulý rok, 34 potápačov, ktorí vyzbierali 92,1 kg
smeti, medzi nimi aj jednu žiacku
knižku. Je to len tretina minuloročného množstva, čo môže byť
ukazovateľom začiatku pozitívnej
zmeny v správaní návštevníkov
Slnečných jazier.
VCs

Beh oslobodenia siedmy raz
Senecká Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si kladie za úlohu prinavrátiť úctu historickým
udalostiam ako je SNP a oslobodenie Slovenska spod okupácie
fašistickým Nemeckom. 7. júna
zorganizoval už 7. ročník Behu
oslobodenia v areáli ZŠ Tajovského. Súťažilo sa v kategórii žiakov
základných škôl a kategórii žiakov
stredných škôl. Bežci, zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci, si zmerali

sily v behu na 400m, 600m, 800m
a 1000m. Žiaci ZŠ Tajovského získali štyri zlaté, tri strieborné a štyri
bronzové medaily. ZŠ Mlynská si
pripísala na konto tri zlaté, tri strieborné a dve bronzové medaily.
Žiaci Súkromnej základnej školy
Senec sa tešili z jedného prvého
a z jedného druhého miesta. Bežci Spojenej školy s VJM vybojovali jedno prvé a jedno tretie miesto
a bežci ZŠ Veľký Biel získali jedno
druhé a jedno tretie miesto. VCs
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Na Slávii pribudla tartanová dráha

V rámci Atletického mítingu stredných škôl okresu
Senec bola 25. mája 2017
na Slávii slávnostne odovzdaná do užívania nová
tartanová atletická dráha.
Na prestrihnutie pásky sa
podujal predseda BSK Pavol Frešo, podpredsedníčka BSK Gabriella Németh
a primátor mesta Senec
Karol Kvál. Riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka Jozef
Radzo v úvodnej reči oboznámil prítomných s históriou
polyfunkčného športového

areálu Slávia na Športovej
ulici. Objekt po desaťročiach
chátrania, až keď sa dostal
do rúk BSK, bol postupne
komplexne zrekonštruovaný
v hodnote cca 100.000 eur
a dostal súčasnú podobu
dôstojného stánku mládežníckeho športu. Pavol Frešo
vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol excelentnú
spoluprácu medzi župou
a mestskou samosprávou
v otázkach obnovy tohto
športoviska.
Text a foto: VCs
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Futbalová miniliga najúspešnejšia na Slovensku
Opäť sa raz potvrdilo, že keď je skvelá partia a výborná príprava, dá sa
dosiahnuť veľmi veľa. V športe to platí
dvojnásobne! Počas víkendu 24. – 25.6.
sa v na ihrisku FC Artmedia Petržalka
uskutočnili v poradí už 6. Majstrovstvá
Slovenska v malom futbale (MSR).
Organizátorom MSR je každoročne
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF),
ktorého členom je aj predseda Futbalovej miniligy Senca (FMS) Radoslav
Dosedel. Na turnaji sa zúčastnilo
48 najlepších družstiev z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani
družstvá seneckej miniligy. Na turnaji
našu ligu reprezentovali Banco devils,
Gold team, Joga bonito a Peelsee?!
Po úspešných sobotňajších zápasoch
v skupinách postúpili všetky družstvá
do vyraďovacích bojov, kde sa najviac darilo družstvám Banco devils

a Gold teamu, ktorí na seba narazili
v štvrťfinále. Banco porazilo svojho súpera 3:0 a po semifinálovej výhre 4:2,
keď už prehrávali s mužstvom n3m 0:2,
sa prebojovali až do finále. V ňom narazili na ďalšie kvalitné družstvo bratislavejkej súťaže - majstra BLMF, súpera
zvučného mena Papalalulu, ktorého
s prehľadom porazili výsledkom 4:1.
Právom sa tak stali Majstrami Slovenska
pre rok 2017 a opäť zapísali zlatými písmenami nielen Futbalovú miniligu Senca, ale i naše mesto Senec, na mapu
malého futbalu na Slovensku. Banco
devils dosiahlo v sezóne 2016/2017
všetko, čo sa dosiahnuť dalo a touto
cestou im, ako i všetkým hráčom, ktorí
reprezentovali na MSR ďakujeme a gratulujeme.
Zdroj: Futbalová miniliga Senca
www.fms.sk

Tenisti zahajovali letnú sezónu
27. mája sa uskutočnil tenisový turnaj detí a dospelých, ktorý organizoval Tenisový klub PROFI
Senec. Turnaj sa konal na tenisových kurtoch
na Kysuckej. Počas celého turnaja bolo krásne
slnečné počasie, ktoré prialo malým i veľkým
tenistom. Vďaka vysokej účasti detí i dospelých
sa odohrali dve skupinky zápasov detí - MINI
a MIDI a „pavúkový“ systém zápasov dospelých a pokročilých detí - MAXI. Popri zápasoch
sa súťažilo a hrali sa rôzne hry, ktoré zabavili aj
najmenších účastníkov turnaja. V kategórii MINI
vyhral suverénnym spôsobom Tomáš Ondruš,

ktorý neprehral ani jeden zápas. Kategóriu starších detí ovládol Christian Volník a najlepšie
z kategórie dospelých si počínal Roman Lajstrík.
Pre víťazov, ale nielen pre nich, boli pripravené
pekné ceny. Guláš, čapované pivko a sladké
i slané maškrty podčiarkli príjemnú atmosféru
a dobrú náladu. Videli sme množstvo výborných
zápasov a výkonov. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným rodičom aj deťom, trénerom
a organizačnému tímu za vytvorenie perfektnej
atmosféry na spríjemnenie tohto krásneho športového dňa.
Kolektív TK PROFI Senec

GaFuGa zrekonštruovala
kabíny za vlastné
V posledný májový deň sa stretli členovia
seneckej GaFuGy s predstaviteľmi mesta,
aby spoločne otvorili zrekonštruované sociálne priestory kabíny, sprchy a voľného
priestranstva. Celú prerábku realizoval ŠK
GaFuGa z vlastných prostriedkov. Práce vykonali so súhlasom Mestského úradu aj MsKS
Senec. Z priestorov, ktoré už potrebovali zásah šikovných rúk a nové vybavenie, sa tak
stali pekné, hygienické a efektívne miestnosti, za ktoré sa nemusí hanbiť ani mesto ani
športový klub, ktorý ich využíva.
MO
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Hektický koniec futbalovej sezóny v MŠK Senec
Koniec sezóny 2016/2017 v MŠK Senec sa niesol v znamení osláv. Najprv
mužstvo chlapcov narodených po 1.1.2004 pod vedením trénera Patrika
Pomichala vyhralo 2. ligu mladších žiakov.

a vicežupanka BSK PhDr. Gabriella Németh. Tejto mega akcii sa nielen
podarilo vdýchnuť nový život, ale ho aj preniesť do Senca.
Výsledky Megaturnaja podľa kategórií:
U14: 1. MŠK Senec, 2. Domino Bratislava, 3. FŠ Róberta Hanka
U13: 1. MŠK Senec A, 2. MŠK Senec B, 3. Výber ObFZ mesto
U12: 1. Výber ObFZ mesto, 2. Domino, 3. FKM Karlova Ves
U11: 1. FK Pohronie, 2. Výber ObFZ mesto, 3. ObFZ vidiek
U10: 1. FK Tomášov, 2. Meteor Praha (ČR,) 3. FK Ivanka pri Dunaji
U9 : 1. ŠK Vrakuňa, 2. Inter Bratislava, 3. FC Komárom (M)
U8 : 1. ŠK Kalinkovo, 2. FKP Dúbravka, 3. FK Rača
Hneď na druhý deň sa pokračovalo v oslavách, pretože muži MŠK Senec
remízou v poslednom domácom zápase proti Hamuliakovu potvrdili svoje prvé miesto v 6. lige a už v prvom roku svojho pôsobenia postupujú
do piatej ligy. Mužstvo viedol tréner Andrej Štellár, pomáhali mu na strie-

O tri dni neskôr, v sobotu 10.6. sa klubu za výdatnej podpory mesta
Senec, BSK a BFZ podarilo po ročnej prestávke oprášiť Megaturnaj –
medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj, tentoraz pod názvom MŠK
Senec a jeho priatelia.
Turnaja sa zúčastnilo 62 mužstiev z 35 klubov z Maďarska, Čiech
a Slovenska. Celkom cez 1000 detí odohralo vyše 170 zápasov. Hralo sa
v okolitých obciach Reca, Kráľová pri Senci, Veľký Biel a Báhoň,
ale hlavný stan bol na NTC v Senci, kde v troch kategóriách U8, U9, a U11
hralo cez 500 detí. Turnaj otváral primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál

dačke Michal Szabadoš a Vladimír Mikulášik, vedúcim mužstva bol Ján
Neszméry. Mužstvo bolo vyskladané výhradne z bývalých hráčov Senca, ktorí majú silný vzťah k tomuto mestu. Ten potvrdili aj tým, že všetci
hrali zadarmo! Treba všetkým za odvedenú prácu poďakovať, ale ako
povedal predseda klubu MŠK Senec Ľudovít Szabo, toto prvenstvo je
len prvým krôčikom na ceste za vyššími cieľmi. A tak už 10. júla sa muži
stretávajú pod vedením nového trénera Petra Vencela, aby v ďalšom
ročníku 2017/2018 pokračovali v nastúpenom trende a opäť sa posunuli
o súťaž vyššie. Cieľ vyhrať svoje súťaže stojí aj pred mužstvami dorastu
a starších žiakov. Pri mladších žiakoch, prípravkároch a pusinkách je dôležitejšie ako výsledok naučiť ich základom hry zvanej futbal, disciplíne
a vzťahu ku kolektívu.
Dušan Badinský, MŠK Senec

Majstrovstvá SR v dištančnom plávaní s plutvami

SPORT CLUB Senec víťazí

Posledný júnový víkend patrila južná pláž Slnečných jazier plutvovým plavcom. Konali
sa tam Majstrovstvá SR a 3. kolo Ligy mládeže o Slovenský pohár v dištančnom plávaní
s plutvami. Preteku sa zúčastnilo 78 plavcov,
z toho 30 dievčat a 48 chlapcov. Domáci SPORT
CLUB Senec reprezentovalo 12 plavcov.
Prvý deň si naše deti vyplávali počas Majstrovstiev SR v dištančnom plávaní 8 medailových
umiestnení:
1. miesto - Vaneska Lacsková (300m), Adrian
Gábriš (1000 m), Alexander Rekoš (3000 m),
2. miesto - Barborka Čintalanová (300 m), Noel
Várady,(1000 m),
3. miesto - Michal Kovács (1000 m), Samuel
Gábriš (3000 m) a Michaela Szabóová (3000
m).
Za zmienku stojí aj Kategória D, kde deti plávali
1000 m, tu naši plavci obsadili všetky tri prvé
priečky.
Počas druhého súťažného dňa 3. kola Ligy
Mládeže si deti vyplávali 6 medailových umiestnení:
1. miesto - Vaneska Lacsková (300m), Aďko

Plutvoví plavci sa 20.-21.5.2017 zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej Republiky v Šali v plávaní
s plutvami, kde si vyplávali spolu 24 medailových umiestnení, z toho 6 zlatých, 8 strieborných a 10 bronzových umiestnení. Alexander
Rekoš sa stal držiteľom Slovenského rekordu
na 400 m BF a na Majstrovstvách Slovenskej Republiky zaplával svoj druhý limit, čím sa dostal
do Slovenskej reprezentácie. Srdečne blahoželáme Alexovi a všetkým deťom za nádherné výsledky a za výbornú reprezentáciu nášho klubu
20.-23.04. sa užší výber plavcov zúčastnil
3. kola Svetového pohára, z ktorého sa plavci
Adrián Gábriš, Samuel Gábriš, Michaela Szabóová a Alexander Rekoš nominovali na finále
svetového pohára, ktoré sa uskutoční v septembri v Turecku. Držíme palce a veríme, že si deti vyplávajú krásne umiestnenia. Trénerka Martina

Gábriš (600 m),
2. miesto - Michaela Szabóová ( 1800 m), Noel
Várady (600m),
3. miesto - Barborka Čintalanová (300 m), Jakub Pankiewicz (600m).
Pre plavcov bol okrem náročného plaveckého
preteku pripravený aj program. Žiaci hudobno-dramatického odboru SZUŠ Renáty Madarászovej vystúpili predstavením Tri prasiatka. Deti
si užili penovú party a turnaj v Loopy Ball. Celé
podujatie sprevádzal hudbou a slovom Ferdinand Kováč.
Martina Szabóová

