Pokojné, požehnané, milostiplné a veselé Vianoce!

Ročník 27

12/2017

Milí Senčania,

Vianoce sú jedinečným obdobím, počas ktorého si uvedomujeme, akú cenu má pokoj v kruhu rodiny. Rozžiarené detské
očká pri vianočnom stromčeku, spoločná štedrá večera, rodinné tradície...
Aj my, Senčania, sme svojím spôsobom rodina. 6. decembra
spoločne rozsvietime veľk ý vianočný stromček pri kultúrnom
dome a odštartujeme tak vianočný čas v našom meste. Prajem
Vám, aby ste tieto krásne sviatk y prežili s tými, ktorých máte
radi a s pokojom v srdci.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Drahí spoluobčania, spolu so zástupcom primátora, poslancami Mestského zastupiteľstva a zamestnancami Mestského
úradu v Senci Vám prajem lásk yplné, požehnané a pokojné
Vianoce.
Tisztelt polgártársak , a polgármester-helyettes, a képviselőtestület tagjai és városunk alkalmazottai nevében is
mindannyiuknak áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket
kívánok!
Novým županom BSK je Juraj Droba
a poslankyňou za mesto Senec Mária Hudáková
Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa na celom
Slovensku zúčastnilo 1 348
114 voličov, čo je 29,95%.
V bratislavskom kraji bola
účasť 31,34%, čo je 183 342
voličov. Zvíťazil Juraj Droba
s 20,42% hlasov, čo je 36 864
platných hlasov. Vo funkcii
predsedu BSK teda Pavol Frešo končí.
V 21. volebnom obvode, ktorý
zodpovedá mestu Senec, bola
účasť na úrovni 26,76%, čo je
4 123 voličov. Zvíťazila Mária
Hudáková s 37,16% hlasov,
čo je 1 469 hlasov. Nahradí
v zastupiteľstve BSK doterajšiu podpredsedníčku Gabriellu Németh.
Zdroj: www.volbysr.sk

Pozvánka
na vianočné zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
14. december 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

Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec,
Vás pozýva na

TRADIČNÚ ZABÍJAČKU
ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky
spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a kvalitných vín.
Sobota 2. decembra 2017 od 9:00 pred kultúrnym domom
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Poslanci rokovali o Slnečných jazerách aj kontrolách
Októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa konalo 26.10.2017,
sa venovalo viacerým ekonomickým bodom. Najprv finančným vyhodnotením
kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký
letný karneval 2017.
Poslanci OZ Moje mesto navrhli, aby bol
zrušený ohňostroj a nahradený laserovou šou. Navrhli tiež šetriť finančné prostriedky na hudobných skupinách a postaviť program na jednom silnom mene.
Riaditeľ MsKS Peter Szabo upozornil, že
Senecké leto má takú vysokú návštevnosť a rešpekt najmä pre pestrý hudobný
program s viacerými známymi skupinami
a ohňostroj je hlavným ťahákom festivalu,
na ktorý sa diváci tešia.
Poslanci schválili návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec za rok 2017 a zobrali
na vedomie vyhodnotenie letnej turistickej sezóny na Slnečných jazerách. Riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec
s.r.o. informoval o množstve a pôvode
návštevníkov, o podujatiach, a tiež o tom,
že tohtoročnú sezónu možno hodnotiť
z ekonomického hľadiska ako lepšiu oproti roku 2016 a porovnateľnú s rokom 2015.
V pripomienkach odznela požiadavka doplniť na Slnečné jazerá koše na separovanie odpadu.
Slnečným jazerám sa poslanci venovali aj
v ďalšom bode, kde schválili obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. (SCR) na rok 2018. V roku 2018
očakáva SCR výnosy podmienené najmä
počasím a zvýšené tržby za reklamu z veľkoplošnej obrazovky osadenej na budove
MsKS. V oblasti nákladov plánuje investovať do komplexnej rekonštrukcie sociál-

neho zariadenia a rekonštrukcie kotolne
na severnej strane Slnečných jazier.
Zastupiteľstvo na základe protestu prokurátora schválilo upravené všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia a tým aj
zrušilo predošlé VZN k tejto téme.
O výsledku kontrol informoval zastupiteľstvo hlavný kontrolór mesta Senec Ján
Winkler. Kontroloval vybranú investičnú
akciu realizovanú za rok 2016 a to konkrétne zateplenie fasády a stavebné úpravy
Strediska sociálnych služieb, vybavovanie sťažností v zmysle zákona 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach podaných na MsÚ Senec
za rok 2016, postup vymáhania daňových
pohľadávok mesta k 31.12.2016 a tiež príjmy v zmysle VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady - článok 5 - daň zo stavieb a pozemkov za rok
2016.
Poslankyňa Jana Turanská priniesla fotografie niektorých opotrebovaných častí
interiéru Strediska sociálnych služieb, ktoré boli rekonštruované a uviedla, že trvá
na reklamačnom konaní. Prednostka MsÚ
Jarmila Répássyová priznala, že steny sú
obité, ale ozrejmila, že je to tak preto, lebo
tieto miestnosti využívajú klienti na vozíčkoch a ich častým používaním dochádza
presne k takýmto opotrebeniam.
Poslanci následne schválili návrhy na udelenie ceny mesta (mená ocenených uvádzame v samostatnom článku).
Pri ďalších bodoch, v ktorých sa prerokovávali návrhy na zriadenie vecného bremena, sa rozprava zastavila

na návrhu poslankyne Márie Hudákovej, aby boli vecné bremená spoplatnené. Poslanec Peter Príbelský uviedol,
že stavebná komisia je za širšiu diskusiu k tejto téme. Poslanec Rudolf Bitter
sa pridal s tým, že treba takúto úpravu
schváliť tak, aby stavebníci mali čas rátať
s nákladmi už pri príprave stavby.
V bode „rôzne“, informoval riaditeľ ORPZ
v Senci Dušan Valek o bezpečnostnej situácii v okrese Senec.
Poslanec Rudolf Bittner navrhol spoplatniť
parkovanie na juhu Slnečných jazier mimo
sezóny. Tiež dal poslancom do pozornosti,
že je najvyšší čas zamyslieť sa nad výškou
poplatku za rozvoj tak, aby to nebola neúnosná suma, ale aby mesto využilo príležitosť na získanie finančných prostriedkov
do mestskej kasy.
Poslankyňa Mária Hudáková sa spýtala,
prečo nie je mesto účastníkom konania
vo veci rozširovania skládky. Vedúci útvaru stratégie a rozvoja mesta Boris Tušer
uviedol, že ministerstvo telefonicky ubezpečilo mesto, že ďalšie materiály už budú
mestu doručované ako účastníkovi konania.
Poslanec Ján Maglocký sa zaujímal o stav
oplotenia židovského cintorína. Vedúci
útvaru výstavby a ochrany životného prostredia Karol Czére ozrejmil, že židovská
obec mestu oznámila statické narušenie oplotenia. Povolenie zatiaľ z dôvodu
majetkovo-právnych nezrovnalostí nie je
vydané, ale plot bolo treba rozobrať kvôli
bezpečnosti.
Viac informácií nájdete v zápisnici, ktorá
je na www.senec.sk a vo videozázname
na www.zastupitelstvo.sk
MO

Primátor Karol Kvál ocenený mestom Kőszeg
Kőszeg, partnerské mesto Senca
je malebné mestečko na západných hraniciach Maďarska, ktoré
získalo štatút slobodného kráľovského mesta 6. novembra 1648
od cisára Ferdinanda III. Habsburského. Primátor mesta Kőszeg
László Huber pozval na oslavy 369. výročie získania výsad
kráľovského mesta aj primátora
mesta Senec Karola Kvála. Slávnostný galaprogram sa uskutočnil
6. novembra 2017 v rytierskej sále
Hradu Jurisics, ktorého sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Senec
Dušan Badinský, hlavný kontrolór
Ján Winkler a redaktor mestských
novín Senčan Csaba Vysztavel.
V rámci galaprogramu boli ocenené osobnosti, ktoré sa výrazne

pričinili o rozvoj mesta Kőszeg
a o šírenie jeho dobrého mena
doma i v zahraničí. Primátor mesta Senec Karol Kvál bol vyznamenaný diplomom „Za európske
vzťahy Mesta Kőszeg“. V laudácii
bol zdôraznený osobný prínos
Karola Kvála v budovaní výborných medziľudských aj inštitucionálnych vzťahov Senca a Kőszegu, ktoré sa rozvíjajú od roku
2010, kedy Mesto Senec uzavrelo
s Kőszegom zmluvu o spolupráci.
Postupne sa rozvíjajúce vzťahy
škôl, občianskych združení, múzeí
a podnikateľských subjektov vyústili v roku 2014 do podpísania zmluvy o partnerstve Senca
a Kőszegu.
Text a foto: VCs
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AKTUÁLNE/INZERCIA

SENECKÉ
P ROZKY
NOVINKA
PONUKA:
Pondelok: makovo - lekvárové
Otvorené
Utorok:
tvarohové
aj v sobotu
Streda:
makovo - jablkové
od 9:00-13:00 hod.
Štvrtok: orechové
Piatok:
makovo - lekvárové
Otvorené Po-Pi od 9:00 - 18:00 hod.

Tradičná výroba čerstvých pirôžkov
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ
pirôžkov do práce aj domov.

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 15. 12.2017

Pri min. odbere 10 ks v rámci mesta
Senec dovoz ZDARMA.
Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)
Inzercia

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
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 12krát 15%

Riadková inzercia:
40 c/slovo
Kronika: 17 c/slovo
Uverejnenie
fotografie nie je
spoplatnené.
Zľavy sa na riadkovú
inzerciu nevzťahujú.

Darček pod stromček?
Nič jednoduchšie!
DARČEKOVÝ POUKAZ

V ĽUBOVOĽNEJ HODNOTE
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok Vám praje

Rudo Bittner

TIP na Vianočný darček

LICHNEROVA 19, SENEC 903 01, TEL. 0915 841 771; HOLUBYHO 31, PEZINOK 902 01, TEL. 0915 337 800
SENEC@BITTNERTRAVEL.SK; PEZINOK@BITTNERTRAVEL.SK

Inzercia

Nová LED obrazovka na kultúrnom dome
Na budovu MsKS bola 28. septembra nainštalovaná veľkoplošná LED obrazovka pre marketingové aktivity (kultúrno-spoločenské podujatia). Financovaná bola Krajskou organizáciou cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava,
s finančnou spoluúčasťou Správy cestovného ruchu Senec, členom organizácie Región Senec.
Fyzické osoby, ako aj podnikateľské subjekty majú možnosť využívať túto LED technológiu na svoju propagáciu
formou reklamy, inzercie a na zverejňovanie rôznych informácií.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 02/4592 8224,
0903 646 599 v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
SCR Senec, s.r.o.

Krátka 4, Senec

HODINÁRSTVO
s najväčším výberom hodiniek v Senci a okolí
Hodinky / Budíky / Nástenné hodiny
Zlaté obrúčky / Strieborné šperky
Baterky / Remienky
meníme baterky v hodinkách

Inzercia
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Mestské zastupiteľstvo udelilo ceny mesta za rok 2016
Mesto každý rok udeľuje cenu mesta za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí,
• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov,
• získanie Jánskeho diamantovej plakety.
14. októbra boli udelené ceny mesta
týmto osobnostiam:
• Štefanovi Dimitrovovi
pri príležitosti životného jubilea 70. rokov
za dlhoročnú záslužnú činnosť pri zveľaďovaní a rozvoji rybárskych revírov, pri ochrane životného prostredia mesta Senec a výchove novej generácie rybárov.
• Imrichovi Csikmákovi
za šírenie dobrého mena mesta Senec
doma aj v zahraničí v oblasti žurnalistiky,
v literárnej tvorbe a za vydanie svedectva
o kultúrnej minulosti a priblíženia histórie
Maďarov žijúcich na Slovensku.

Separovanie v Senci
Výsledok jesenného upratovania
Počas jesenného upratovania sa vyzbieralo 9,04 tony objemného odpadu, ktorý
mohli Senčania nosiť k veľkokapacitným
kontajnerom. Nebezpečného odpadu
(rozpúšťadlá, pesticídy, farby, absorbenty...) sa vyzbieralo 1,96 tony, za čo
mesto zaplatilo 1134,85 eura.

Bioodpad sa vyvážal
do 28. novembra

• Mgr. Františkovi Podolskému
za celoživotnú prácu a osobný prínos v kultúrnej oblasti mesta Senec, pri príležitosti
30. výročia vzniku speváckeho súboru Radosť, ktorého je dušou a srdcom.
• Ing. Jaroslavovi Borisovi
za získanie diamantovej Janského plakety
a získanie Kňazovického medaily za darovanie krvi v počte 102 odberov.
• Ing. Anne Sakošovej
za udelenie diamantovej Janského plakety
za darovanie krvi v počte 60 odberov.
• Márii Práznovskej
za udelenie diamantovej Janského plakety
za darovanie krvi v počte 60 odberov.
Slávnosť udelenia ceny mesta sa konala
15.11.2017 v priestoroch Labyrintu MsKS.
Ceny odovzdalo vedenie mesta Senec.
V programe vystúpil Spevácky zbor Radosť
so sólospeváčkami Monikou Ližbetin, Monikou Kelemen a Veronikou Pálkovou. MO

Vývoz kontajnerov s bioodpadom
sa tento rok ukončil 28. novembra,
kedy bol posledný vývoz. Prvý vývoz v
roku 2018 bude 20. marca.

Nový kontakt na vývoz odpadu
Ak vám neboli vyvezené smeti - či už
komunálny odpad alebo separovaný kontaktujte novú zamestnankyňu mesta
Ivicu Gajdošovú - gajdosovai@senec.
sk alebo vedúcu útvaru verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta Senec Vieru Kolozsváryiovú na kolozsvariovav@senec.
sk

Kam s pneumatikami?
Mesto uzavrelo zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre recykláciu
ELTMA. Senčania teda môžu vyvážať
pneumatiky bezplatne na zberové miesto
na skládke odpadov Červený Majer.

Ekotopfilm - Envirofilm 2017
Najlepšie dokumentárne filmy s environmentálnou tematikou opäť prišli do Senca.
Podujatie privítal aj primátor mesta Senec
Karol Kvál. Vyzdvihol, že tohoročný festival
Ekotopfilm – Envirofilm oslovuje v Senci
nielen deti, študentov a ľudí v produktívnom veku, ale aj seniorov, ktorí sa tiež zaujímajú o životné prostredie.
Filmový festival otvoril v stredu 25. októbra
v Kine Mier viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský. Program sa začal Junior
Festivalom, ktorý bol určený žiakom a študentom základných a stredných škôl.
Festival pokračoval od 16:00 do 21:30 večerným programom určeným pre širokú verejnosť. „Naším cieľom je prostredníctvom
dokumentárnych filmov a sprievodných
aktivít - diskusií na aktuálnu problematiku,
inšpirovať a vzdelávať verejnosť a mladých
ľudí v témach udržateľnosti. Snažíme sa

meniť správanie spoločnosti vo vzťahu
k životnému prostrediu, ovplyvňovať životný štýl Slovákov. Preto je pre nás dôležité
prinášať do regiónov atraktívny program,
ktorý má význam a motivuje k zodpovednosti. Návštevníkom v Senci prinášame

to najlepšie z festivalového ročníka 2017.
Tešíme sa na každého z vás,“ vyjadril sa
v komuniké Peter Lím, generálny riaditeľ
festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Premietalo sa päť dokumentárnych filmov, víťazov
tohoročného svetového festivalu. Medzitým o 18:00 sa pod názvom „Neplytvajme!
S hrdosťou si pýtajme slovenské“ uskutočnila beseda s Bohumilou Tauchmanovou,
autorkou projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého cieľom je informovať a vzdelávať spotrebiteľov. Autorka špecializujúca
sa na poradenstvo a realizáciu projektov
spoločenskej zodpovednosti vysvetlila súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním
domácich produktov nielen z hľadiska dopadu na našu ekonomiku, ale aj z pohľadu
vplyvov na naše zdravie, životné prostredie
a tiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť.
VCs

SENČAN december 2017

SPEKTRUM

Čo sa robilo v meste na jeseň s chodníkmi a cestami - fotoreportáž

Odvodňovací rigol záhradkárska osada
Strieborné jazero

Nové chodníky na novom cintoríne

Pôvodný stav Rybárskej ulice

Posun názvu obce pre zníženie rýchlosti

Rybárska ulica po asfaltovaní
Pôvodný chodník na starom cintoríne

Výšková úprava poklopov Fándlyho

Nový chodník na starom cintoríne

Nový chodník na Boldockej ulici

Úprava povrchu cesty v ovocnom sade
Pôvodný chodník pod kostolom

Turecká ulica - výšková úprava chodníka
s parkoviskom

Nový chodník pod kostolom

Nový chodník na Sokolskej ulici

Odvodnenie parkoviska Jánošíkova
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Zo zápisov Mestskej polície

Ocenenie pre Prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.

• Preverenie oznamu, že na Železničnej
ulici má neznáma osoba nejaké problémy. Na mieste sa nachádzal V.B., ktorý hliadke uviedol, že bol s kamarátmi
na diskotéke na SJ-Sever, kde mu ukradli mobil a chceli ho aj zbiť. Šetrením bolo
zistené (kamerový záznam z diskotéky),
že sa nejednalo o krádež. Menovaný odišiel z diskotéky sám a zabudol
na pulte mobil, ktorý mu kamaráti
zobrali, keď z diskotéky odchádzali.
Oznamovateľovi bol mobilný telefón
v prítomnosti hliadky MsP vrátený.
• Na žiadosť OO-PZ Senec preverenie
oznamu, že v OD Tesco majú zlodeja.
Jednalo sa o R.K., ktorý bol predvedený a príslušníci OO-PZ Senec si vec prevzali do vlastnej kompetencie.
• Preverenie oznamu, že na Sokolskej
pred Plecháčom leží niekto na zemi.
Jednalo sa o bezdomovca I.B., ktorý bol hliadkou zobudený, následne
miesto opustil.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland
majú zlodeja. Jednalo sa o Rumunku
D.C., ktorej bola za priestupok uložená
bloková pokuta, ktorú uhradila.
• Na žiadosť OO-PZ Senec preverenie
oznamu, že na Lichnerovej niekto leží
na zemi. Jednalo sa o značne podnapitého M.T., ktorý bol hliadkou prebudený
a z miesta vykázaný.
• Preverenie oznamu, že na Sokolskej
v Plecháči majú v obchode zlodeja.
Jednalo sa o M.P., ktorý sa ešte nachádzal v predajni, tovar, ktorý chcel ukradnúť, vrátil do regálov a po doriešení veci
miesto opustil.
• Na žiadosť OO-PZ Senec v čase
o 22:30 preverenie oznamu, že na Pribinovej pri motorovom vozidle zn. Mercedes stojí neznámy muž a kričí „volajte
políciu“. Hliadke MsP muž uviedol, že tri
dni dozadu stratil doklady a kričal, aby
mu občania zavolali políciu.
• Preverenie oznamu, že na kruhovom
objazde pred Billou ako aj Lidlom je rozsypaný betón. Hliadkou MsP bol zistený
pôvodca znečistenia a to domiešavač
z firmy, ktorá vozila betón na výstavbu nadjazdu smer Blatné. Betón bol
z cesty odstránený.
• Preverenie oznamu, že na križovatke
Lichnerova – Hviezdoslavova leží žena.
Jednalo sa o silne podnapitú ženu ležiacu na ceste, ktorej bola poskytnutá pomoc. Po vyrozumení sa pre ňu dostavil
syn.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland majú zlodeja. Jednalo sa o rumunského občana N. B., ktorému bola
za priestupok uložená pokuta.
MsP

Paneurópska vysoká škola privítala 14. novembra vzácnych hostí, prezidenta Andreja Kisku a viacerých veľvyslancov vo Veľkej
aule, kde sa konala Slávnostná akadémia
pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy.
V rámci tohto podujatia si účastníci pripomenuli nielen prvú dekádu existencie Fakulty masmédií, ale aj Medzinárodný deň
študentstva a Nežnú revolúciu.
V máji tohto roku sa stala dekankou Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., bývalá predsedníčka vlády SR.
Vo svojom príhovore vyzdvihla, že Fakulta
masmédií PEVŠ je jediná svojho druhu,
ktorá má akreditáciu pre všetky stupne
od bakalára po inauguráciu profesorov.
Už v prvých rokoch existencie sa stala zárukou moderného vzdelávania v oblastiach
masmediálnej a marketingovej komunikácie, a to vďaka skúseným pedagógom
a teoretikom, elitným odborníkom z praxe
a výbornej technickej a technologickej vybavenosti. Jej súčasťou je Mediálne centrum, patriace medzi najlepšie vybavené
vysokoškolské centrá pre audiovizuálnu,
fotografickú či internetovú, digitálnu tvorbu
na Slovensku.
Prezident Andrej Kiska sa v príhovore sústredil najmä na úlohu médií v spoločnosti
a na tému extrémizmu.
Pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty
masmédií PEVŠ bola udelená Cena rektora PEVŠ, ktorú Dr. h. c. prof. Ing. Juraj
Stern, PhD., venoval trom novinárom, Václavovi Moravcovi (ČR), Marekovi Vagovičovi
a Branislavovi Závodskému, ktorí podľa slov
Ivety Radičovej, si ctia pravdu, jej hľadanie
je zmyslom ich práce a majú dostatok odvahy nastavovať spoločnosti aj mocným ich
pravú tvár.
Cenu dekanky Fakulty masmédií PEVŠ
si z rúk prof. PhDr. Ivety Radičovej,
PhD. prevzali traja zakladatelia fakulty,

doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD., prof.
PhDr. Samuel Brečka, PhD. a prof. PhDr.
Andrej Tušer, CSc. za mimoriadne zásluhy
pri vzniku a rozvoji Fakulty masmédií PEVŠ,
za osobnú angažovanosť a nasadenie pri
vytvorení študijných programov a za šírenie
dobrého mena fakulty doma i v zahraničí.
Sme radi, že profesor Andrej Tušer, obyvateľ Senca od roku 1945 a dlhoročný sympatizant i spolupracovník našich novín, bol
jedným z ocenených. Je nositeľom aj Ceny
mesta Senec, udelenej na základe jeho
úctyhodne bohatej a rôznorodej publicistickej, spoločenskej, pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Jeho profesionálny
záujem je zameraný na systém a typológiu
médií, mediálnu tvorbu, žánrológiu a históriu žurnalistiky. Je autorom 32 publikácií
vrátane monografií, odborných kníh, praktických príručiek, napísal aj knižku veršov
a novelu. Jeho mediálne vystúpenia a publicistické príspevky presahujú číslo 2000, napísal viac ako 160 vedeckých a odborných
štúdií a článkov. Okrem mnohých ocenení
je laureátom najvyššieho slovenského novinárskeho vyznamenania, udeleného Slovenským syndikátom novinárov Mercurius
Veridicus ex Slovakia, slovenskej obdoby
najprestížnejšej americkej novinárskej Pulitzerovej ceny.
VCs

Senec je už druhý rok na mape Malokarpatskej vínnej cesty
Pútnici Malokarpatskej vínnej cesty, najznámejšieho vinárskeho podujatia na Slovensku, si ani tento rok nenechali ujsť návštevu seneckej historickej vínnej pivnice na
Farskom námestí, ktorá bola zrekonštruovaná aj pomocou finančných prostriedkov
z dotácie BSK. OZ Jungpereg 1632 v Senci
privítalo 17. a 18. 11. výrazne viac návštevníkov v porovnaní s minulým rokom, kedy debutovalo v prestížnom klube vyše 160 najkrajších pivníc Malokarpatského regiónu.
Zavítali k nám aj priatelia z partnerského
mesta Kőszeg, kde má vinárstvo vyše 400
ročnú tradíciu a aj v súčasnosti je významným producentom kvalitného vína. VCs
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Jednota dôchodcov si pripomenula
mesiac úcty k starším
Prvá súkromná základná škola
v Pezinku
KEDY: september 2018
KDE: Vinosady, okres Pezinok
ˇ
Už prebieha zápis detí do 1. – 4. rocníka!

0902 896 704

www. skola-harmancek.sk
Inzercia

Príjemné posedenie, stretnutie
sa s priateľmi, ale aj regionálna
politika. Tak vyzeralo stretnutie členov Jednoty dôchodcov
Slovenska v Senci 27. októbra
2017. Predseda Vladimír Kopecký sa zúčastneným prihovoril pri príležitosti októbra,
mesiaca úcty k starším. Okrem

iného spomenul aj blížiace sa
voľby do vyšších územných
celkov. Hosťami boli: viceprimátor mesta Senec Dušan
Badinský, prednostka Jarmila
Répássyová a v tom čase ešte
len kandidátka na poslankyňu
BSK Mária Hudáková.
Text a foto: MO

Mesto Senec hľadá pre Mestský klub
dôchodcov so sídlom v stredisku sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ul. 55

„Vedúceho/vedúcu klubu dôchodcov“
Pracovný pomer na dohodu, 10 hodín
týždenne;
Popis práce: Koordinovať a zabezpečovať činnosť Mestského klubu dôchodcov
v spolupráci so zriaďovateľom, t.j. Mestom
Senec; (každoročné zostavovanie plánu
činnosti, organizačné zabezpečenie rôznych spoločenských aktivít členov klubu/
spoločné zájazdy, posedenia; dohľad
nad priestorom vyčleneným klubovým
činnostiam v Stredisku sociálnych služieb mesta na Hviezdoslavovej ul. 55).
Ovládanie maďarského jazyka je výhodou.
Žiadosť je potrebné doručiť do 13.12.2017
na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec (osobne alebo
poštou).
V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie, prosím kontaktujte:
Mgr. Gabriela Lócziová – vedúca Útvaru
sociálnych služieb mesta, Pribinova ul.
t.č. 20205112, mail: locziovag@senec.sk
Jana Maczeáková – referát personalistiky
a RĽZ na MsÚ v Senci, Mierove nám. 8;
t.č. 20205132, mail: maczeakovaj@senec.sk

Inzercia

POZVÁNKA
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci pozýva svojich členov na slávnostné stretnutie

pri VIANOČNOM STROMČEKU
Termín: 22. december piatok o 16:00
Miesto: SOŠ Kysucká 14
V kultúrnom programe vystupuje Spevácka skupina žien KD a Spevácka skupina
mužov mesta Senec. Večera, občerstvenie a dobrá muzika je zabezpečená, svoje
stoly môžete obohatiť vianočnými dobrotami. Termín prihlásenia v KD: 11. a 12.
decembra medzi 14:00-17:00
Tešíme sa na predvianočné stretnutie s Vami. Helena Majorová, vedúca KD

Inzercia
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Dievčatá v ZŠ na Mlynskej sa opäť začali učiť variť, chlapci spracúvať rôzne materiály
Pripraviť si a ukuchtiť ľahšie jedlo, upiecť múčnik alebo namiešať nápoj, či zhotoviť jednoduché výrobky z dreva, kovu
a plastu si môžu žiaci v dvoch nových odborných učebniach v ZŠ na Mlynskej ulici
v Senci.

Dievčatá i chlapci 5. - 9. ročníkov sa
od októbra tohto roku v rámci predmetu
Technika pripravujú v kuchynke a v dielni na život v praxi, v rodine a na to, aby
sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu
práce. Dopĺňajú si tak celkové základné
vzdelávanie o dôležitú a nevyhnutnú zložku - osvojovanie si pracovných návykov.
Budujú si vzťah k technike, k jej bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci
s technikou. U žiakov sa tak podporí ich
sebarealizácia a rozvoj kreativity.

Obe učebne v ZŠ na Mlynskej, vybudované počas tohtoročných letných prázdnin,
sa svojím vysoko odborným zariadením
s nadčasovou vizualizáciou radia medzi
výrazne inovatívne a podľa laickej i odbornej verejnosti medzi luxusné pracoviská. Na teoretické, ale hlavne praktické
vyučovanie - porovnateľné s modernými
učebňami vo vyspelých európskych krajinách. Konštatovali to aj ministerka školstva SR Martina Lubyová a poslanec Národnej rady SR Dušan Tittel počas návštevy našej školy v polovici októbra 2017.
Dielňa je vybavená 9 dvojponkami - remeselníckymi pracovnými stolmi pre 18
žiakov a tvoria dominantu odbornej učebne. Tie boli exkluzívne vyrobené v zmysle
požiadavky školy pre jej aktuálne potreby - sú kombinované kováčsko-stolárske
v jednom. Ponky sú rozmiestnené
v priestore do poloblúka na dĺžku miestnosti tak, aby každý žiak bol čo najbližšie k centru diania - je ním demonštračný
stôl učiteľa a keramická tabuľa s interaktívnym dataprojektorom napojeným
na vysokorýchlostný internet. Rovnako
pohyb v dielni je vďaka tomuto rozmiestneniu optimálny a dynamický. Pohodlný
je aj prístup k stolárskemu, či kováčskemu zveráku a zdroju elektrického napätia, ktoré sa nachádza po celom obvode
dielne. Prínosom týchto pracovných centier je tvorba výrobkov individuálne, ale
aj v kruhu dvoj-, či štvorčlenných skupín.
Druhým nadštandardom dielne je demonštračný stôl učiteľa, ktorý bude vybavený kamerou. Tá bude snímať aj detaily
predvádzaného technologického postupu pri zhotovovaní výrobku a následne ho
zväčšene premietať žiakom prostredníc-

tvom interaktívneho dataprojektoru.
Kuchynka je v strede obdĺžnikovej miestnosti vybavená veľkou pracovnou plochou - ostrovčekom, určeným na prípravu, varenie a podávanie jedál. Na ňom sa
nachádzajú tri dvojplatničkové indukčné
varné dosky - jedna pre učiteľa, ďalšie
dve pre učiacich sa žiakov. V jeho spodnej časti je uložená rúra na pečenie.
Nad ostrovčekom je ukotvený digestor.
Na jednej celej stene odbornej učebne sa
nachádza kuchynský nábytok s riadom,
umývadlom a umývačkou riadu. Vľavo
v kuchynke je umiestnená chladnička,
napravo pod oknom sa nachádza jedálenský stôl, na ktorom sa žiaci učia správne a kultúrne stolovať.
Veríme, že atraktivita oboch učební zvýši v žiakoch záujem o štúdium predmetu
Technika a obohatí im vyučovací proces
v škole o široké spektrum pracovných
činností a technológií. Bude ich viesť
k získaniu a osvojeniu si základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
činnosti človeka.
Text: ir, foto: jg

poslucháčov do chovu králika zakrslého.
Po prestávke Andrea Porubská prednášala
o flóre a faune Záhoria pod názvom Prechádzka Záhorím, Áron Sándor sa venoval
westernovému jazdectvu a na záver Emma
Straňák rozoberala úskalia intenzívneho
chovu vtákov.
Komisii konferencie predsedal Prof. Ing.
Alajos Mészáros, PhD., Dhc., ktorý vše-

možne podporuje prehĺbenie záujmu
mládeže o prírodné vedy. Členmi komisie
boli PaedDr. Janka Fedorová, Mgr. Péter
Miklós, PhD. a Doc. Ing. László Hamerlik,
PhD. Úctyhodný vedecký a ľudský potenciál členov komisie sa prejavil v hodnoteniach prác žiakov.
V budúcnosti počítame s rozšírením prírodovednej konferencie o ďalšie sekcie, aby
dostalo príležitosť čo najviac žiakov vyskúšať si prípravu a prezentovanie vedeckého
pojednávania a aby sa tí najlepší aj takou
formou pripravili na olympiády a súťaž TUDOK. V neposlednom rade považujeme za
dôležité, že konferencia posúva na vyššiu
úroveň štúdium v materinskom jazyku.
Týždeň vedy priniesol aj prednášku z fyziky s ukážkami fyzikálnych pokusov, prednášku o paleontológii a jedinečný zážitok
z prednášky v maďarskom jazyku v mobilnom planetáriu.
Ing. Antónia Párkány

Týždeň vedy na ZŠ A. M. Szencziho
Vedenie a pedagogický zbor našej školy
neustále prináša nové nápady a iniciatívy,
aby sme mohli ponúknuť deťom vedomosti v pútavejšej podobe. Jedným z nich je
usporiadanie Týždňa vedy, ktorého druhý
ročník sa konal od 13. do 16. 11. Hlavným
podujatím týždňa bola tiež druhýkrát zorganizovaná Regionálna žiacka prírodovedná konferencia usporiadaná ako súťaž
v biologickej sekcii. Zúčastnili sa jej žiaci
druhého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským Bratislavského
samosprávneho kraja. Žiaci si mohli zvoliť
ľubovoľnú tému z biológie, ktorú predniesli
pred komisiou konferencie ako prezentáciu
vo formáte Power Point. Frederika Gunár a
Dániel Ladwein prednášali o chorobách
tráviaceho traktu, Erik Jakubáč hovoril o
strake obyčajnej a Dávid Oravec zasvätil
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Záhradné slávnosti Aleny Wagnerovej

Biela noc v Senci

7. novembra sa v priestoroch
Labyrintu v MsKS o 19.00 hod.
uskutočnila vernisáž obrazov
„Záhradné
slávnosti“ výtvarníčky Aleny Wagnerovej.
Výtvarníčka, ilustrátorka a arteterapeutka, ktorej lyricko-meditatívne obrazy známe
krehkými vizuálnymi výpoveďami nielen v detskej ilustrácii
sú nezabudnuteľné, inšpiratívne, plné farieb a fantázie,
kde dominuje jemná ženská
duša, ktorá je plná emocionálnych obrazov, snov a túžob. Sprievodné slovo mala
Biela noc, medzinárodný festival súčasného umenia sa
uskutočnil 7. októbra v Bratislave, odkiaľ putovalo jedno
vybrané dielo aj do Stupavy,
Budmeríc a Senca. K nám
na Námestie 1. mája sa dostala 28. októbra svetelná interaktívna inštalácia pod názvom
Perspektíva. Toto dielo je pô-
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pani PhDr. Ľubica Kepštová,
spisovateľka,
prekladateľka
a šéfredaktorka detského časopisu Slniečko, ktorej priestory Labyrintu nie sú neznáme.
Hudobným hosťom celého
večera bol MgA. Pavol Mucha
ArtD. violončelista, zakladateľ
a člen sláčikovho kvarteta Mucha Quartet, učiteľ ZUŠ v Senci a pedagóg konzervatória
v Bratislave. Celý večer bol plný
pohody a nečakaných stretnutí. Čarovné obrazy si mohli
návštevníci Labyrintu pozrieť
do 30.11.
Erika Ambrušová

sobivou geometrickou hrou,
ktorá umocňuje priestorové
vnímanie. Dielo Perspektíva
po rozsvietení o 19:00 vytvorilo v okolitej architektúre dočasný iluzórny priestor pomocou
farebného a svetelného rytmu
štvorcov.
Text: VCs, Foto: Biela noc,
Jaroslav Novák

Školský klub ZŠ Tajovského v jesenných farbách
Kráľovná kuchyne - Cibuľa

Zbor Stella v striebornom
pásme
Spevácky zbor Stella pod vedením Mgr.
art. Tomáša Šelca sa v dňoch 20-21.10. zúčastnil na 3. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov dospelých Viva il canto 2017 v Spišskej
Novej Vsi, kde sa umiestnil v striebornom
pásme. Najbližšie sa spevácky zbor predstaví so svetovými koledami na vianočných koncertoch v Senci, Bratislave, Stupave a Skalici. Tešíme sa na Vás.
Spevácky zbor Stella
www.facebook.com/spevackyzborstella

Pod týmto názvom sa deti z prvých ročníkov v ŠKD ZŠ J.G.Tajovského zišli 8.11.
na spoločnej tvorbe v jednotlivých oddeleniach /aj 19.odd./. Najdôležitejším materiálom bola samozrejme cibuľa, ostatné časti
postavičky kráľovnej tvorili špajla,plastový
pohár, dva druhy látok, mašlička a šikovné ruky. Po spoločnej spolupráci vzniklo množstvo milých postavičiek, z ktorých mali deti ozajstnú radosť. Dúfajme,
že doma v kuchyni tvoria súčasť milej výzdoby.
Oslava Svetla vs. prespávačka
Už niekoľko rokov sa stáva tradíciou
v ŠKD J.G.Tajovského, že v druhej polovici novembra absolvujú žiaci niekoľkých
oddelení /2., 5., 9., 10., 15., 17./ lampiónový sprievod pod názvom Oslava Svetla

s následnou prespávačkou. Tak sa stalo
i 16.11., kedy sa takmer 120 detí zúčastnilo tohoto milého a obľúbeného podujatia.
K deťom sa s radosťou pripojili i rodičia
a súrodenci. Tak, ako aj po minulé roky,
pomocnú ruku v podobe bezpečnosti
a ochrany podala Mestská polícia pod vedením L. Heringeša, ktorá svoju pomoc
zvládla na jednotku. Všetci sa po okružnej prechádzke cez mesto a bočné uličky vrátili s dobrou náladou a časť zostala
na prespávačku v školskom klube. Po večeri, čajíku, programe a rozprávke, prišiel
čas spánku. Deti nebolo treba prehovárať,
bohatý program ich vyčerpal a postupne všetci pospali. Po raňajkách si rodičia
vyzdvihli svojich „prespávačov“ a užili si
v pohode rodiny voľný deň /17.11./. Už teraz sa mnohí tešia na budúcoročnú prespávačku.
MonSkov
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KINO - HITY

PADDINGTON 2
1.12 piatok o 18:00
vstupné: 5,00 Eur
8.12 piatok o 18:00
vstupné: 4,50 Eur
29.12 piatok o 18:00
vstupné: 4,00 Eur

TRI ŽELANIA
9.12 sobota o 18:00
vstupné: 5,00 Eur
10.12 nedeľa o 18:00
vstupné: 5,00 Eur

STAR WARS:
Poslední jediovia
14.12 štvrtok o 18:00 2D
vstupné: 5,00 Eur
15.12 piatok o 18:00 2D
vstupné: 5,00 Eur
16.12 sobota o 18:00 3D
vstupné: 6,00 Eur

JUMANJI: Vitajte v Džungli
27.12 streda o 18:00 2D
vstupné: 5,00 Eur
28.12 štvrtok o 18:00 3D
vstupné: 6,00 Eur

KINOSÁLA
PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ
6.12. streda
od 8:00 do 12:00
Mikuláš
v MŠ a v uliciach Senca
s vrecom plným sladkostí
o 15:00
MsKS Labyrint
VIII. ročník celomestskej
výtvarnej súťaže
„Mária Terézia 300“
Vernisáž výstavy,
vyhodnotenie,
spojené s udeľovaním cien.
Vstup voľný.
Výstava trvá 6.12. – 22.12.2017
o 16:30
námestie pred budovou MsKS
„MIKULÁŠSKY ORCHESTER“
Rozprávková interaktívna
show - Creative show
(V prípade zlého počasia sa podujatie
uskutoční v kinosále.)
Pre deti má Mikuláš
sladké darčeky.
o 17:30
Rozsvietenie Vianočného stromčeka
o 17:40
Otvorenie prevádzky ľadovej plochy

VIANOČNÝ
KONCERT
9.12. sobota
o 14:00
Hudobno
tanečný
koncert
LADIES
DANCE
ACADEMY
vstupné:
5,00 Eur

ČAKANIE
NA SVIATOK
10.12. nedeľa o 15:00
adventný program
detí MŠ, žiakov ZŠ
a Gymnázia
s vyuč jazykom
maďarským.
ÜNNEPVÁRÁS
12.10. vasárnap 15:00
a szenci magyar
óvodások,
alapiskolások
és középiskolások
adventi műsora.

VIANOCE S RADOSŤOU
17.12. o 15:00
Vianočný koncert
zboru Radosť
vstupné: 5,00 Eur

SILNÉ REČI
STAND UP COMEDY SHOW
11.12. pondelok o 19:00
vstupné: 12,00 Eur
MOŽNO PRÍDE I MIKULÁŠ
3.12. nedeľa o 15:30
Divadlo Baretka
vstupné: 3,00 Eur

SENČAN december 2017

SENČAN október 2017

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

KNIŽNICA

VIANOČNÉ DIELNIČKY
9.12. sobota 10:00 – 14:00
Tvorivé dielne v knižnici

BURZA KNÍH
9.12. sobota 10:00 – 13:00
V priestoroch mestskej knižnice
PRIPRAVUJEME JANUÁR 2018
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LABYRINT
MÁRIA TERÉZIA 300
6.12. utorok o 15:00
VIII. ročník celomestskej výtvarnej súťaže.
Vernisáž výstavy, vyhodnotenie, spojené s udeľovaním cien.
Vstup voľný. Výstava trvá 6.12. – 22.12.2017
VIANOČNÝ KONCERT
15.12. piatok o 17:30
ZUŠ Fándlyho Senec.
Vstupné dobrovoľné.
Kapacita hľadiska
je limitovaná!
MÓDNA PREHLIADKA
SPOLOČENSKÝCH ŠIAT
9.12. sobota o 16:00
Salón Diana
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
16.12. sobota od 10:00 do 12:00
8,00 Eur
OZ Šidielko.
Kapacita dielničiek je limitovaná!

kinosála
LÁS-KA-NIE 2
30.1. o 19:00
Radošinske naivné divadlo
Predpredaj od 11.12.2017
knižnica
Beseda so spisovateľom, víťazom
Anasoft litera Ondrejom Štefánikom
Labyrint
OTVÁRANIE ZÁHRAD Alena Wagnerová
10.1. streda od 18:00 do 20:00
Zážitková výtvarná dielňa pod vedením
výtvarníčky.
ATELIÉR KOMPAS – Z našej dielne
13.1. sobota o 15:00
Výstava prác žiakov zo Súkromnej
základnej umeleckej školy v Novej
Dedinke.

BUWKO A SNIWKO 2
Veľký filmový sen
20.1. sobota o 16:00
Divadlo ZáBaVKa

HODINKA S...
14.12. štvrtok o 19:00 4,00 Eur
Talkšou Moniky Macháčkovej.
Hosťom bude Pavel Hirax Baričák.
Motivátor, spisovateľ, cestovateľ, bloger,
hudobník, fotograf, vydavateľ, ktorý vám
rád prinesené knihy aj podpíše.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
Bukovszky László: A Csehszlovákiai
Magyar Demokratikus Népi Szövetség
és a Mindszenty-per szlovákiai
recepciója.
Könyvbemutatóval
egybekötött előadás.
7.12. štvrtok o 19:00
Maďarský demokratický ľudový spolok
v Československu a slovenská reakcia
na Mindszentyho koncepčný súdny spor.
Prednáška v maďarskom jazyku.

VIANOČNÁ LÍVIA
16.12. sobota o 16:00
2,50 Eur
Divadlo JaKi
Vianočný príbeh dvoch sestričiek
o hľadaní pravej podstaty sviatkov.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Dychová hudba Senčanka v decembri oslavuje 30. výročie založenia
Tridsiatka je v živote človeka obdobím dosiahnutej zrelosti a najvyššej výkonnosti.
U dychovej hudby Senčanka je to tiež tak.
Dychová hudba Senčanka nadväzuje
na tradíciu hasičskej dychovej hudby
v Senci, ktorá bola založená v roku 1899
a bez ktorej sa nezaobišla žiadna verejná
oslava v meste alebo v blízkom okolí.
Súčasná dychová hudba Senčanka začala svoju históriu písať v mesiaci december v roku 1987. Dosahuje veľa úspechov
na domácich, ale i zahraničných pódiách. Je ovenčená cenami, ale ešte nepovedala posledné slovo. Zostáva verná
piesňam svojho kraja, ktoré reprezentuje vo vynaliezavých úpravách. Zaraďuje
do svojho repertoáru skladby aj zo sveta,
ktoré prichádzajú s dobou.
Dychová hudba Senčanka k tomuto významnému výročiu vydala s finančnou
podporou mesta Senec dva CD albumy:
V SENCI PRI VÍNEČKU a SENČANKA
VÁS PIESŇOU ZAVOLÁ.
Na tvorivom duchu, ktorý v kapele vládne, má veľký podiel Ing. Ján Tkáč a kapelník Róbert Madarász Dis.ART, ktorí
spojujú nadšenie amatérov a profesionálny spôsob práce.

Pri tejto slávnostnej príležitosti ďakujeme
tiež našim sponzorom, menovite firmám:
Majax s.r.o. Schrack technik s.r.o. a Petrovi Korbeličovi - www.Webprodukty.sk.
Dychovej hudbe Senčanka prajeme
do ďalších rokov veľa dobrej muziky,

členom kapely pevné zdravie a chuti
do práce. Nech ešte dlho žije, nech nám
spríjemňuje život a rozdáva radosť, krásu
hudby a dobrú náladu.
Štefan Benkovský
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Vám ponúkajú
ručne vyrobené výrobky,
dekorácie, čaje, minerály a občerstvenie
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Skončili sa XLVIII. Dni A. M. Szencziho
Tohoročné Dni Alberta Molnára
Szencziho sa prirodzene zaradili do výnimočného rámca 500.
výročia reformácie. V minulom
vydaní Senčana sme podrobne
informovali o úvodných udalostiach vyše mesiac trvajúceho reťazca rôznorodých podujatí, ktorých dejiskom už tradične nebol
len Senec, ale aj Reca, Boldog,
Hrubý Šúr a Jelka. Senčania sa
mohli 18. októbra tešiť v kinosále MsKS z evergreenov spevákov
Pétera Mátéa a Pála Szécsiho
v podaní Dávida Siposa, Imre
Vadkertiho a Attilu Zsapku.
Kinosála MsKS bola dejiskom
24. októbra aj Slávnostného privítania prvákov ZŠ s VJM v okrese
Senec, kde predseda Rákócziho
spolku, senecký rodák, József
Halzl odovzdal v rámci galaprogramu príspevok spolku rodičom prváčikov. V Spojenej škole
s vyučovacím jazykom maďarským Senec si pripomenuli slávneho seneckého rodáka 6. novembra spomienkovým programom a kladením vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho.

V programe, popri študentoch
školy, vystúpil významný skladateľ a interpret József Din�nyés z Maďarska. 10. novembra
do Labyrintu MsKS zavítala
z Maďarska manželská dvojica
literátov svetového formátu Anna
T. Szabó a György Dragomán.
Na úryvky z diel v podaní autorov
reflektoval na bicích nástrojoch
András Dés.
Záverečné podujatie sa uskutočnilo 11. novembra v ZŠ
A. M. Szencziho. V úvode odznela prednáška literárnej historičky
Judit P. Vásárhelyi a literáta Mihálya Takaró z Maďarska. Následne predseda Csemadoku Gyula
Bárdos ocenil význam tradície
Dní A. M. Szencziho pre seneckú
maďarskú komunitu a poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali
na ich usporiadaní. Po vystúpení žiakov a študentov seneckých
škôl s VJM estétka Katarína Bebi
otvorila výstavu fotografií Zoltána
Durayho. Záverečným akordom
Dní A. M. Szencziho bolo kladenie vencov k reliéfu A. M. Szencziho vo vestibule školy.
VCs
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Karháme, chválime
• Karháme developera, ktorý stavia domy v oblasti Jánošíkovej ulice a takto si dáva na čas s upratovaním stavebnej sute. Mesto mu umožní kolaudáciu len ak aj tento
neporiadok bude uprataný. Čakať však do kolaudácie je
pre obyvateľov nepríjemné.

• Karháme vandalov. Keď pri pošte pribudla pitná fontánka od BVS, mesto aj obyvatelia boli spokojní. Nájazdy
vandalov však spôsobili, že každú chvíľu ju bolo treba
opravovať. Stupňovali sa až natoľko, že BVS nie je ochotná fontánku osadiť späť.

BUĎTE KRÁSNI S NAMI

Tie najkrajšie vianočné prekvapenia pre vás
a vašich najbližších vás čakajú práve u nás.
Darčeky vo forme vianočných balíčkov
a darčekových poukážok.
Celý tím In hair & beauty salon vám
praje tie najkrajšie vianočné sviatky
a štastný Nový rok.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru
v roku 2017.

Inzercia
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Segítség érkezett a Csemadok Szenci Alapszervezetébe
Murányi Veronika a magyarországi Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként érkezett Szencre. A program magyar fiataloknak külföldi
magyar közösségekben végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység végzésére, támogatására biztosít anyagi fedezetet.
• Honnan érkezett hozzánk és mik a tervei?
eddig főként Erdélyben, a Keleti Kárpátokban
Budapestről jöttem és a Petőfi Program kehúzódó Gyimes völgyében végeztem.
• A művészetek iránt is érdeklődik. Melyek
retében töltök itt kilenc hónapot. Részben
a Csemadoknál, részben pedig a Fórum Kia kedvenc területei?
Több kézműves mesterség is érdekel, de
sebbségkutató Intézetnél lesznek feladataim.
azért legközelebb a mézeskalácsosság és
Szabad kezet kaptam és magam választhatom meg, hogy mely területeken kapcsolóa tűzzománcok készítése áll hozzám.
• Hogy érzi magát Szencen?
dom be a helyi kulturális és közösségi élet
Eddig csak pozitív tapasztalataim vannak.
munkáiba, ezáltal nagyon sokszínűek a napNemcsak a szenciek, hanem mindenki, akivel
jaim. A Szenczi Molnár Albert Alapiskolában
eddig a Csemadok révén megismerkedtem
például a közeljövőben életfát fogok festeni
nagyon nyitott és segítőkész felém. Különös
az iskola egyik falára, valamint ahol lehetséélmény egy olyan közösségbe érkezni, ahol
ges, bekapcsolódom a diákok helytörténeti
kisebbségi lét van. Húsz éve járok vissza Erversenyekre való felkészülésébe. Az iskola
ilyen irányú munkáját és eddigi teljesítményeit hez kötődik. Az új üzemvízcsatorna mentén délybe, tehát vannak már tapasztalataim a hamintaértékűnek tartom. Alkalmanként a Polák élő emberekkel az a különös eset történt meg táron túli magyarság életéről, ott mégis egéMargit által vezetett Kincskeresők csoportban ugyanis, hogy noha nem költöztek el, a hely, szen más a kisebbségi lét. Itt mintha jobban
is feltűnök majd egy-egy kézműves foglalko- ahol élnek, mégsem ugyanaz már, mint az- meg kellene küzdeni a dolgokért. Az utcán
zást tartani, a Csemadok üdülőben pedig tűz- előtt. Ezt vajon hogyan dolgozták fel? A tájjal ritkán hallok magyar szót, ha idegen lennék,
zománc tanfolyamot indítottam. Mindeközben való viszony átalakulását és ennek következ- akkor nem is gondolnám, hogy itt magyarok
célom, hogy az általam megismert helyi érté- ményeit vizsgálom. Emlékeket, történeteket, élnek, viszont ha elmegyek egy magyar renkekről (legyen szó akár egy-egy kiemelkedő viszonyulásokat, mentális térképeket fogok dezvényre, akkor az ott megjelenő magyarsáéletútról vagy egy sikeres kezdeményezésről) gyűjteni, melyekből várhatóan átalakulóban gérzés sokkal intenzívebb, mint Magyarorszáírásokban is hírt adjak mind odahaza, mind itt lévő struktúrák rajzolódnak ki. Érdekel, hogy gon vagy akár Erdély egyes részein. Lenyűhelyben. Sok tervről tudnék mesélni, ám azt miként hatottak például a történtek az egyéni, göz, hogy mennyi magyaroknak szóló kulgondolom, hogy még túl rövid ideje vagyok itt, családi és közösségi életstratégiákra.
turális program van, és ugyancsak lenyűgöz
és igazán jó tervek a hely és közösség valódi • Mi a szakterülete?
a Csemadok hálózatisága. Abban a korban,
Ha összegeznem kellene, azt mondanám, amikor a hálózatok jelentőségének felfedezéismeretéből születnek.
A munkám másik fele inkább tudományos hogy olyan néprajzkutató vagyok, aki szíve- se épp egy meglepő tudományos forradalomjellegű. A Fórum Kisebbségkutató Intézet ke- sen kutat a kulturális antropológia módszerei- hoz vezet, jó lenne, ha egy jól működő hálózat
retein belül végzek egy kutatást, mely a Bősi vel és különösen érdeklődik a humánökológia tagjai tudatában lennének annak az értéknek,
VCs
Vízerőmű megépítésének következményei- által felvetett kérdések iránt. A kutatásaimat amelynek alkotó és szerves részei.

Do seneckej základnej organizácie Csemadoku prišla posila
Veronika Murányi prišla do Senca na stáž z Maďarska ako štipendistka v rámci projektu Sándor Petőfi. Projekt zabezpečuje prostriedky
pre mladých Maďarov na odovzdanie poznatkov, na vzdelávaciu a organizačnú prácu v zahraničných maďarských komunitách.
• Odkiaľ a s akými plánmi ste k nám prišli? Druhá časť mojich povinností je skôr ve- Zaujímam sa o viacero remesiel, ale perniPrichádzam z Budapešti a v rámci projek- decká. V rámci Fórum inštitútu pre výskum kárstvo a tvorba umeleckého smaltu sú mi
tu Sándor Petőfi tu strávim deväť mesia- menšín robím výskum zameraný na dô- najbližšie.
cov. Povinnosti budem mať sčasti v Cse- sledky výstavby Vodného diela Gabčíko- • Ako sa cítite v Senci?
madoku a sčasti v šamorínskom Fórum vo. Ľudia žijúci pozdĺž prívodného kanálu Zatiaľ mám len pozitívne skúsenosti. Nieinštitúte pre výskum menšín. Mám voľnú vodného diela sa ocitli v kurióznej situácii. len Senčania, ale všetci, s ktorými som sa
ruku vo výbere oblastí, v ktorých sa za- Hoci sa neodsťahovali, lokalita, kde žijú, zoznámila prostredníctvom Csemadoku,
pojím do miestneho kultúrneho a spolo- sa výrazne zmenila. Ako spracovali túto boli ku mne otvorení a ústretoví. Ocitnúť sa
čenského diania, takže moje dni sú plné skutočnosť? Skúmam zmeny vzťahu ľudí v menšinovom spoločenstve je zaujímavá
rozmanitej práce. Napríklad v blízkej bu- a krajiny aj dôsledky týchto zmien. Budem skúsenosť. Dvadsať rokov chodím do Seddúcnosti namaľujem strom života na jed- zbierať spomienky, príbehy, vzťahy a men- mohradska, mám poznatky o živote zahranu stenu ZŠ A. M. Szencziho a zároveň, tálne mapy. Predpokladám, že pomocou ničného maďarského spoločenstva, ale tasa zapojím do prípravy žiakov na súťaže nich bude možné vykresliť mentálne štruk- mojší menšinový život je úplne iný. Akoby si
z regionálnej histórie. Miestami sa obja- túry nachádzajúce sa v procese zmeny. tu všetko vyžadovalo väčšie úsilie. Na ulici
vím aj v Mládežníckom a detskom klube Zaujíma ma napríklad, ako zmeny krajiny len zriedka počuť maďarčinu. Ako cudzinka
Kincskeresők, ktorý vedie Margit Polák. vplývali na osobné, rodinné a spoločenské by som ani nemyslela, že tu žijú Maďari, ale
V rámci tvorivých dielní ukážem deťom životné stratégie.
keď sa zúčastním na podujatí organizovaniektoré remeselnícke techniky. V cha- • Čo je Vašou odbornou doménou?
nom maďarskou komunitou, mám intenzívte Csemadoku na Slnečných jazerách Keby som to mala zhrnúť, tak by som pove- nejší pocit maďarskej spolupatričnosti než
vediem kurz tvorby umeleckého smaltu. dala, že som takou etnografkou, ktorá rada v Maďarsku alebo ako v určitých častiach
Popri tom všetkom chcem o spoznaných používa metodologický aparát kultúrnej Sedmohradska. Je podmanivé, koľko kulmiestnych hodnotách (nech sa jedná antropológie a obzvlášť sa zaujíma o otáz- túrnych podujatí sa tu organizuje pre Mao výnimočný životný príbeh alebo o ús- ky patriace do oblasti humánnej ekológie. ďarov a taktiež žasnem nad sieťovitosťou
pešnú iniciatívu) podať aj písomnú správu Najväčšiu časť svojej doterajšej výskumnej Csemadoku. Žijeme v dobe, kedy objavev tunajšej tlači či v Maďarsku. Vedela by činnosti som vykonávala v Sedmohradsku nie významu sietí vedie k prekvapujúcej
som hovoriť o mnohých ďalších plánoch, a v údolí Gyimes, tiahnuceho sa vo Vý- vedeckej revolúcii. Bolo by dobré, keby si
ale som tu krátko a myslím si, že skutočne chodných Karpatoch.
organické súčasti dobre fungujúcej siete,
dobré plány vzniknú až po hlbšom spo- • Zaujímate sa aj o umenie. Ktoré žánre čiže jej členovia, uvedomili hodnotu svojej
znaní miesta a miestneho spoločenstva.
siete.
máte najradšej?
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Befejeződtek a XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok
A reformáció 500. évében megtartott Szenczi Molnár Albert Napok zárórendezvénye 2017. november 11-én a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában került megrendezésre. Lapunk novemberi kiadásában beszámoltunk az ünnepségsorozat nyitórendezvényeiről. A későbbi eseményekről képes összefoglalóban tudósítunk.

Máté Péter és Szécsi Pál dalok a kultúrházban

res előadói képességeit is megcsillogtatta. Matus
Jenő helyi plébános a koncert előtt megmutatta
vendégének a templom falában látható, Kr.u. az 1.
évszázadból származó írásos emléket. A program
túlnyomórészt magyar slágerekből állt, melyeket
néhány örökzöld világszám egészített ki. Szép élmény, nagy siker volt!
Foto: Agárdy Gábor

Járásunk elsőseinek köszöntése

A szenci művelődési ház mozitermében október
18-án Máté Péter, Szécsi Pál dalokat és rockopera
részleteket hallottunk Vadkerti Imre, Zsapka Attila
és Sipos Dávid előadásában. A műsort Korpás Árpád konferálta. A trió énekesi teljesítménye mellett
kiemelkedett Sipos Dávid szaxofonjátéka. A pótszékeket és a lépcsőket is elfoglaló telt ház együtt
énekelt az előadókkal, a végén állva tapsolva követelte a ráadást.
Foto: Agárdy Gábor

Orgonaszentelés Jókán

A galántai származású, Münchenben élő orgonaművész Lelovics Katalin október 21-én a jókai
református templom új orgonája ünnepélyes
felszentelésének keretében adott koncertet. A
jókai hívek régi vágya és akarata teljesült az új
orgona átadásával, mondta a Nt. Kiss Tibor helyi
lelkésszel közösen szolgálatot tevő Nt. Somogyi
Alfréd, Pozsony megye református esperese.
Foto: Görföl Jenő

Járásunk magyar tannyelvű iskoláinak elsőseit
október 24-én köszöntöttük a kultúrház mozitermében. Az iskolák műsort adtak, majd az elsősök
megkapták a Rákóczi Szövetség ajándékát. Az ünnepség szónokai valamennyien köszönetet mondtak a jelenlevő szülőknek, akik megértették, hogy
gyermekeik számára egyedül az anyanyelven folyó oktatás tud szilárd tudást adni. Valamennyiünk
számára jó hír, hogy Szencen a tavalyihoz képest
nőtt az elsősök száma. Az ünnepségen jelen volt
Soltész Miklós - Magyarország kormányának
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Halzl József - a Rákóczi
Szövetség elnöke és Csáky Csongor a szövetség
főtitkára, Németh Gabriella – Pozsony megye alelnöke, Dušan Badinský - Szenc alpolgármestere,
Huber László- Kőszeg testvérváros polgármestere,
Bárdos Gyula - a Csemadok országos elnöke és
Duray Rezső - a Szenc és Vidéke Társulás elnöke.

Páros mágia

November 10-én a kultúrház Labirintus Galériájában Szabó T. Anna és Dragomán György a kortárs
magyar irodalom képviselői vendégeskedtek „Páros mágia” című irodalmi estjükkel. A beszélgetésre és a felolvasásokra Dés András ütőhangszeres
művész reflektált.

Záróünnepély

Tartsd meg azért népedet!

László Attila koncertje

Október 29-én László Attila „A zene összeköt“
címmel adott koncertet a boldogfai templomban,
ahol nemcsak énekesi, hanem kitűnő hangsze-

műsora következett. Az elismert magyarországi
zeneszerző, előadóművész dicséreteket, zsoltárokat és hitvalló költők verseit adta elő dalban és
prózában. Az ünnep záróakkordjaként megkoszorúzták Szenczi Molnár Albert emléktábláját.
Foto: Neszméri Tünde

A hagyományokhoz híven a Közös Igazgatású
MTNy Iskolában is megemlékeztek Szenczi Molnár Albertről. A november 6-án megtartott rendezvényen az alapiskola kilencedikes tanulóit is vendégül látták. Kontár Zsuzsanna igazgatónő ünnepi
beszédét követően a diákok adtak műsort, majd
Dinnyés József „Tartsd meg azért népedet“ című

November 11-én a Szenczi Molnár Albert Alapiskola színháztermében Magyarországról érkezett
vendégek, Takaró Mihály író, irodalmár, tanár és P.
Vásárhelyi Judit irodalomtörténész, előadásaival
indult a Szenczi Molnár Albert Napok zárórendezvénye. A Csemadok országos elnöke Bárdos Gyula méltatta az ünnepségsorozat jelentőségét és
köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult
a sikeréhez. Az alapiskola diákjai „Szenczi Molnár,
az igazi európai” címmel adtak műsort, majd a középiskolások Campa Nulla zenekara lépett föl. Az
utolsó előtti programpont Duray Zoltán fényképkiállításának megnyitása volt. A kiállított műveket
Bebi Kata esztéta méltatta. Végezetül P. Vásárhelyi
Judit irodalomtörténész ünnepi beszédét követően
sor került Szenczi Molnár Albert domborművének
megkoszorúzására az iskola előcsarnokában.
VCs
Fotóalbumok: www.senec.sk, www. szenc.sk
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Michal Jablonovský, Kristína Brázdilová,
Liliana Ďurčeková, Naďa Kikinderová, Ján
Čepel, Matúš Nitka, Dominika Skybová,
Olívia Targošová, Liana Galanová, Adela
Račková, Daniel Ferenc, Diana Kubačková,
Samuel Zambor, Karolína Zadjorová, Martin
Mičušík, Elemír Kleja, Hugo Heriban,
Sebastián Szikhart, Dominik Michalek, Mia
Beracková, Dorota Poszert-Schwarz,
Tobias Vida, Lea Solgayová, Šimon Polakovič, Kiara Kuprijanov, Matúš Kováč,
Lenka Koleková, Filip Novák .
Zosobášili sa
Marek Bagi- Kováč - Nikola Gabrielová
Pavel Maluš – Klaudia Kolarovičová
Miroslav Bimbo – Helga Kalinová
Martin Fialka – Miriam Mášiková
Valentín Hvorkový – Miriam Štrbová
Michal Galba – Martina Hanšutová
Peter Hudec – Lucia Balážová
Štefan Kontroš – Galina Bódišová
Ľuboš Kozic – Lucia Homolová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Mária Dimitrovová (65), Zuzana Tamášová
(70), Anna Lauková (70), Antónia Jusková
(75), Barbora Molnárová (75), Mária Kodayová (85), Alžbeta Maarová (85)
Klub dôchodcov
Eva Sebok (70), Eva Krátkoruká (75), Barbora Molnárová (75), Mária Kodayová (85),
Alžbeta Maárová (85), Cecília Töröková
(85), Anna Tajrovičová (75)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Anna Tajrovičová (75)
Opustili nás
Margita Ajdariová 1949, Rudolf Pajger
1950, Irena Koleková 1952, Rastislav Šarmír
1935,
Jarmila Doláková 1935, František Marsovský 1959, Michal Debnár 1946, Štefan
Mesároš 1936, Július Csémi 1954, Zuzana
Chovančíková 1929, Gizela Šteinerová
1928, Štefan Bakus 1935.
Posielame pozdrav do neba,
mamička naša drahá pre Teba...
Spomienku tichú dnes, poslať
ti chceme, objať ťa a povedať
ako veľmi ťa milujeme. Dňa
29.11.2017 uplynulo 8 rokov čo
nás navždy opustila naša mamička, babička, manželka a sestra Anna Baďuríková s
láskou spomíname.
Je to už 6 rokov, čo si nám odišiel do neba
a nám ostalo ticho v duši. Prázdna je náruč
bez teba, keď tvoju tvár len tuším. Staraj sa
nám tam, Bože, oňho – prosíme. Nech mu

nie je zima a nech nie je sám –
kým prídeme. Odišiel si preč,
nás to veľmi bolí, opustil si tento
svet aj proti svojej vôli. S láskou
spomína na Duška Bedeča
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, korí prišli
dňa 6.112017 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Júliusa Csémiho. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a za
kvetinové dary. Smútiaca rodina
So smútkom v srdci si dňa
7.1.2018 pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil Dušan Füzik v ďalekej Austrálii. Za
spomienku ďakuje rodina Mrázová a Füziková.
Čas sa nezastavil, spomienky
zostávajú. Dňa 21.1.2018 si s
láskou pripomenieme nedožité 100. výročie narodenín našej
mamičky, babičky, prababičky
Zlatice Füzikovej. Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme! Smútiaca rodina
November 4 – én múlt el 8 éve,
hogy eltávozott közülünk szeretett halottunk, Gottgeisel Szilveszter. Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek.
Szerető felesége, lányai, fia, vejei és unokái.
Dňa 4. novembra uplynulo 8 rokov, kedy
nás navždy opustil náš milovaný Silvester
Gottgeisel. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami
spomínate. Manželka, dcéry, syn, zaťovia a
vnúčatá.
Dňa 4.11.2017 nás navždy opustila naša milovaná Zuzana Chovančíková vo veku 88 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou
prišli rozlúčiť. Smútiaca rodina
Dňa 4.12. si so smútkom v srdci
pripomíname nedožité 55. narodeniny nášho milovaného Jožka
Ištvanoviča mladšieho. Nie je
dňa, čo by sme na teba nemysleli, nie je dňa, čo by sme na teba
s láskou nespomínali. Setra, švagor, krstné
dcéry, spomeňte si, prosíme, spolu s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí dňa 19.10.2017
odprevadili na poslednej ceste
nášho manžela, otecka, dedka
Michala Kolárika. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. V srdci si uchovajme krásne spomienky na neho. S láskou a úctou sa lúčia
manželka Terézia, syn Michal, sestra Olga s
Olinkou, brat Paľko, vnúčatá Barborka, Mi-

šelka, Miško a pravnuci Tiborko, Samko a
Maximko.
Dňa 25.11.2017 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, vnuk a krstný
syn, Tomáš Kuzma. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.
2017. november 20-án volt két
éve, hogy örökre búcsút vettünk
a mi szeretett Michalek Évánktól
(szül. Poór). Kérjük, akik ismerték emlékezzenek meg róla. A
gyászoló család.
Dňa 20.11.2017 uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná Eva Michaleková, rod. Poórová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom,
spolupracovníkom,
priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho brata Rudolfa Pajgera, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Smútiaci súrodenci s rodinami
Naša vďaka patrí Pohrebnej služba VA-SI za
vybavenie a dôstojnú prípravu rozlúčkovej
miestnosti. Ďakujeme Vám
14.12. si pripomenieme 10. výročie úmrtia Alžbety Pomsahárovej. Spomína celá rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo
uteká. No každý deň mamička,
ocko patrí Vám naša spomienka. Osud Vám nedoprial dlhšie
s nami byť, ale v našich srdciach
budete stále žiť. Dňa 28.11. uplynulo trináste výročie smrti našej drahej mamičky a babičky Irenky Slovákovej a 27.12. jedenáste výročie
nášho ocka a dedka Juraja Slováka. S láskou spomínajú dcéry
s rodinami. Kto ste ich poznali
venujte im tichú spomienku.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Dňa 2.decembra 2017
uplynie 22 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, manžel a dedko Július Szabadoš.
S láskou a úctou spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 27.10.2017 sme sa navždy
rozlúčili s naším manželom, otcom, dedkom a pradedkom
Rastislavom Šarmírom, ktorý
nás opustil vo veku 82 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina
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Collegium Wartberg oslavuje 5. výročie
V Senci pôsobí zoskupenie Collegium Wartberg, ktoré sa venuje vážnej hudbe. Určite ho Senčania poznajú najmä z každoročného
májového koncertu pred synagógou - Senčania Senčanom. Collegium Wartberg koncertuje už 5 rokov nielen v Senci. K tomuto jubileu
sme pripravili rozhovor s jeho zakladateľom Jánom Krigovským.
• Ako ste oslávili výročie Collegia Wartberg?
Veľkolepo. Koncertom v Slovenskej filharmónii 31. októbra.
• Ako sa to všetko začalo?
Iniciatíva, ktorá začala v septembri 2010
bola dlhoročným zrením mojich nápadov
a Janka Prievozníka. Vyústilo do založenia
Slovak Double Bass Clubu o.z. v Senci,
ktoré existuje už 7 rokov. Počiatkom tohto
„cechu“ boli koncerty s kontrabasovým orchestrom „Basy naše“, neskôr pretransformované do BassBand-u, v dnešnej podobe.
• Prečo vznikli práve v Senci a s kým?
Lebo tu žijem s rodinou a potrebujem ich
blízkosť vo všetkých mojich aktivitách. Žijú
tu aj moji kolegovia Metod Podolský, Jozef
Lukács, Zdenko Macháček a Janko Prievozník za nami cestuje.
• Kedy bol prvý koncert?
Prvý nápad urobiť koncert v Senci mi Boh
poslal v sne 9. januára 2010. Svetlo sveta
uzrel 29.1.2010, za pomoci kolegov a otca
Juraja Vitteka, ktorý svojou osobnosťou
pritiahol publikum. Uskutočnil sa trojhodinový koncert s názvom „Senec kultúru
má!“. Vystúpilo na ňom 100 umelcov. Bol to
počiatok festivalu Musica Perennis Iuventutis (Večná hudba mladých). Nosnou myšlienkou celoročného festivalu je benefícia
na pomoc deťom v hmotnej núdzi a pomoc
postihnutým deťom na Slovensku a vo svete. S touto myšlienkou sa etabloval hudobný „maratón“, vždy v máji, s názvom SENČANIA SENČANOM. Open air koncerty sa
konajú pred synagógou v Senci. Benefičný
výťažok je venovaný seneckým rodinám
v hmotnej núdzi.
• Čomu všetkému sa venuješ profesionálne?
Každej oblasti, ktorá je spojená s hudbou.
Organizácii koncertov, managementu, pro-

dukcii, postprodukcii, dramaturgii, pedagogike, doktorandskému štúdiu, umeleckému vedeniu, koncertnej činnosti doma
i v zahraničí, edičnej činnosti. V poslednom
čase cítim nedostatok „post- edukačnej“
činnosti hudobnej mládeže. Preto robím
konzultácie na tému kultúra.
• Kto všetko s Collegiom Wartberg počas
tých rokov spolupracoval?
Spomeniem len tie najznámejšie mená:
Dalibor Karvay, Stano Palúch, Jozef Podhoranský, Ilja Korol, Gunar Letzbor, Dávid
Hartl, Stephanie Szanto, Mária Čírová, Martin Babjak, Fritz Kircher, Heléne Schmidt,
Juraj Griglák a hudobnícke rody ako:
Drmolovci, Gašparovci, Harvanovci, Jarovci, Prievozníkovci a iní.
• Aké úspechy ste dosiahli?
Collegium Wartberg pozostáva z troch zložiek: Collegium Wartberg (profesionálni
umelci), Collegium Wartberg Young (mladí
umelci Senca a hostia), Collegium Wartberg Dance Company.
Všetky tieto telesá sa zaslúžili o propagáciu mesta Senec na slávnych pódiách ako:
Konzerthauss Wien, Brucknerhaus Linz,
Konzerthaus Nurnberg, koncertná sieň
Slovenskej filharmónie. Vystúpili na uznávaných slovenských a Európskych festivaloch. Nahrávali pre TV Lux, RTVS, ORF 1,
Televízia Polska a iné…
Nahrali sme niekoľko CD a tiež noty
pre kontrabas deti a dospelých.
• Čo plánujete v roku 2018 ?
Aj v roku 2018 Slovak Double Bass Club
v spolupráci s Akadémiou Umenia v Banskej Bystrici a mestom Banská Bystrica organizuje festival BassFest. Najväčší festival
na Slovensku svojho druhu, ak nie aj v Európe. Collegium Wartberg a Slovak Double

Bass založili v roku 2016 nový duchovný
festival Musica Perennis Sancta Benedicti
v Hronskom Beňadiku. V roku 2018 chceme rozbehnúť festival Mórica Beňovského
vo Vrbovom a festival v kaštieli v Mojmírovciach.
SDBC Produktion pripravuje: CD BassBandu s názvom – Stabat Mater, CD Collegium
Wartberg – 5.ročných období Vivaldiho.
Sólistami budú husľoví virtuózi Dalibor Karvay a Stano Paluch (bluegrass). Collegium
plánuje sériu CD nahrávok z diel Hummela, nášho spoluobčana. CD “Gajdoš play
Gajdoš“, venované k 70-tke Miloslava Gajdoša, jedného z najznámejších propagátorov a skladateľov pre kontrabas. Na CD
produkcii sa bude zúčastňovať celý kontrabasový svet. Duo Pala & Krigovský (Pavlik
records) - v edícii vyjde komorná hudba
pre kontrabas: Hummelova sonáta pre klavír a kontrabas (Nahraté a arr. J.Krigovsky
2017), Divertimento č.1 pre husle a kontrabas (arr. J.Krigovský).
• Neubrali Ti Tvoje mnohé aktivity čas z rodinného? Čo hovorí tvoja rodina?
Moja rodina ma chápe a podporuje. Všetci to vnímame ako misiu či už duchovnú,
kultúrnu alebo hmotnú. Ide o rozdávanie
sa. Som rád, že to oslovilo moju rodinu
a našich priateľov. Sú mi veľmi nápomocní.
Ďakujem všetkým!
Keď prídem domov, tak sa všetky aktivity,
ak je to možné, prispôsobujú režimu rodiny. Často si myslím, že napriek mojej zaneprázdnenosti mám viac času na rodinu
ako iní otcovia. Život hudobníka je veľmi
flexibilný. Poznám, čo je pre mňa priorita
a tú nemienim zameniť za nič na svete.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Senčania s Charitou Senec darovali potraviny sociálne slabším
V našom meste bola minulé
Vianoce založená Charita Senec. Už pred svojím založením
sa jej zakladatelia dvakrát zapojili do Potravinovej zbierky,
ktorú organizuje spoločnosť
Tesco. Tento rok prvýkrát už
pod hlavičkou Charita Senec.
V dňoch 9. - 12. novembra
mohli zákazníci reťazca kúpiť
trvanlivé potraviny či hygienické potreby a pri východe z predajne ich odovzdať dobrovoľníkom z charity. Tesco následne
navyšuje hodnotu darovaného
jedla o 20%.

Vyzbierané jedlo putuje sociálne slabším, ale aj Betánii,
či Cenakolu. Charita Senec
spolupracuje aj so seneckou
farou, ktorá pomáha v distribúcii potravín v okrese Senec.
Tento rok sa v Senci vyzbieralo
1936,9 kg potravín. Aj v mene
tých, ktorí to potrebujú, ďakujeme všetkým, čo sa zbierky
zúčastnili.
Charita Senec sa venuje pomoci ľuďom v núdzi a chorým.
Zapája sa aj do potravinovej
pomoci v rámci EÚ, ktorá sa
koná štyrikrát ročne.
MO
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Rok 2017 pre klub FootGolf Senec opäť úspešný

Po úspešnom roku 2016, možno považovať súčasný za minimálne tak úspešný ako
bol ten minulý. Hráči a hráčky klubu FootGolf Senec sa predstavili na viacerých domácich, ale i zahraničných turnajoch. Prvýkrát sa v tomto roku hrala aj Svetová tour,
kde sa predstavilo 1149 najlepších hráčov
z 31 krajín celého sveta. Silu slovenského
footgolfu na svete vyjadruje momentálne
aj 4. miesto medzi krajinami a 4. miesto Tomáša Bartka medzi jednotlivcami. Výborné
postavenie Slovenska potvrdzuje aj fakt,
že v TOP 50 je až 7 slovenských hráčov,
z toho sú 4 z klubu FootGolf Senec (Bartko, Šimončič, Gubáni, Horváth).
V Slovenskej FootGolfovej Tour (SFGT)
sme tento rok síce nezískali titul Majstra
Slovenska v kategórii mužov, ktorým sa
stal Michal Dian z FG Spartak Trnava,
ale získali sme titul v kategórii seniorov –
Ján Horváth a v súťaži klubov. Nás teší,
že konkurencia sa zvyšuje, no i napriek
tomu v TOP 10 SFGT ročníka 2017 skončilo až 7 hráčov seneckého klubu (Bartko,
Šimončič, J. Horváth, S. Horváth, Šmihel,
Gubáni, Pomichal).
Výborný rok pre FootGolf Senec potvrdili
naši hráči a hráčky v Slovenskom FootGolfovom pohári, keď dominovali v štyroch
z piatich kategórií. Okrem opäť víťazného
klubu, sme mali víťaza i v kategórii mužov
– Tomáš Bartko, seniorov – Ján Horváth
a v junioroch – Palko Šimončič.

Najväčšej individuálne úspechy na medzinárodnej úrovni dosiahol hlavne Tomáš
Bartko, ktorý dlhý čas viedol i Svetovú
tour. Stal sa i prvým Slovákom, ktorý vyhral FIFG 500 bodový turnaj v rámci Svetovej tour a v Holandsku skončil na turnaji
MAJOR (FIFG 1000) na 3. mieste.

Koncom novembra sa podaril ešte jeden
individuálny historický úspech pre Slovensko. Predseda klubu Juraj Gubáni skončil vo finále Európskej Footgolfovej Tour
v Portugalsku na 2. mieste. Týmto výsledkom sa mu podarilo dostať do TOP 10
v Európe a skončil tak na konečnom
7. mieste, tesne za Tomášom Bartkom
(6. miesto). V TOP 20 skončil ešte aj ďalší hráč klubu FootGolf Senec – Martin Šimončič (12. miesto).
Sme veľmi radi, že sme mohli počas roka
pomôcť aj na niektorých podujatiach v rámci mesta Senec, ako bola napr. Senecká
korčuľa, Akčný deň detí a Senecký beh okolo Slnečných jazier. Vždy s radosťou prídeme na akúkoľvek mestskú akciu, ak nemáme nejaký domáci alebo zahraničný turnaj.
Počas júla sa naši hráči a hráčky zúčastnili

prvého letného sústredenia klubu v golfovom klube v Rajci, kde sme zorganizovali
aj turnaj CHAMPIONS LEAGUE and El Clásico in Footgolf - turnaj fanúšikov jednotlivých futbalových klubov, ktorý sa podľa
našich informácii nikde na svete v takomto
zmysle ešte nedohral. Počas neho sa nám
podarilo vyzbierať pre mladého futbalistu
Filipa Urbanovského, ktorý bojuje s akútnou leukémiou na jeho liečbu 1000 eur.
Rok 2018 bude opäť rokom výziev, hlavne
3. Majstrovstiev sveta, ktoré sa budú konať
9. – 16.12.2018 v Maroku. Veríme, že sa
na ne kvalifikuje, čo najviac hráčov seneckého klubu. Súčasne náš čaká ešte silnejšia Svetová, ale i Európska Tour, ktorej jedno z kôl by mal koncom júna organizovať
práce náš klub na základe dohody so Slovenskou Footgolfovou Asociáciou (SFGA).
Nesmieme zabúdať ani na domácu súťaž,
ktorá je organizovaná práve SFGA a bude
mať viac kôl ako tento rok.
V rámci našej činnosti v roku 2018 chceme
pokračovať vo výbornom šírení dobrého
mena nášho klubu a propagácii footgolfu
v Senci a jeho okolí. Máme rozpracované projekty, ktorými chceme viac priblížiť
tento nádherný šport všetkým občanom
v Senci a veríme, že sa nám podarí urobiť
aj prvé verejné „puttovacie ihrisko“ na slovenskom sídlisku.
Touto cestou sa chceme poďakovať Mestu Senec za podporu, ako i všetkým, ktorí
nám počas roka 2017 pomáhali a veríme,
že ešte budú a pribudnú k nim i ďalší.
Lebo chceme či nie, už sa musíme pozerať
v klube na „profesionálny“ a „amatérsky“
footgolf. Zároveň sa chceme poďakovať
všetkým hráčkam a hráčom, ktorí reprezentovali náš klub, ale i mesto Senec
na domácich i zahraničných turnajoch. Držíme im palce na ďalších turnajoch.

Všetkých súčasne srdečne pozývame
2.12. na mikulášsky turnaj „MIKULÁŠ CUP
2017“ do areálu Hotela Agátka na Čiernej
Vode, kde sa uskutoční posledný turnaj
roka, ktorý bude zameraný aj na prilákanie
nováčikov na túto skvelú hru a bude súčasne ukončením sezóny 2017 nášho klubu. Všetky informácie nájdete na facebookovej stránke klubu www.facebook.com/
FootGolfSenec. Zdroj: FootGolf Senec
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Plavecká jeseň seneckých školákov v ROYAL swimming clube
Senecké deti, ktoré plávajú v plaveckom
klube Royal v šamorínskej sekcii klubu
ukotveného v Bratislave - Nina Jankovská
(3.roč.), Margaréta Kantorová (3.roč.), Lili
Kantorová (1.roč.), Adam Franek (4.roč.),
Alexandra Franeková (2.roč.) - mali veľmi
úspešnú jeseň. Prinášame vám ich výsledky:
• 4. Viedenský pohár vo Floridsdorfe
22.10.: Nina Jankovská – 1. miesto (25m
kraul), 3. miesto (25m motýľ), Adam Fra-

nek – 2. miesto (200m kraul), 3. miesto
(100m polohový pretek)
• Medzinárodné preteky Gratz 4.11.:
Nina Jankovská – 4 zlaté medaily, 1 striebro, Margaréta Kantorová – 1 zlatá, 2 bronzové, Lili Kantorová – 1 zlatá, 2 strieborné,
1 bronzová
• Majstrovstvá bratislavskej oblasti MBAO 11.-12.11. (Šamorín X-Bionic
Sphere), Nina Jankovská – 3 strieborné,
2 bronzové, Adam Franek – 1 striebro,
3 bronzové
• 5. Viedenský pohár vo Floridsdorfe
19.11.: Nina Jankovská – 2 zlaté (25m motýľ, 25m kraul), Adam Franek – 1 strieborná (50m kraul), 1 bronzová (200m prsia)
Je zážitkom sledovať, ako cez prístup
k športu a príprave rastie u detí uvedomenie si toho, že v plaveckej dráhe sú sami
za seba a súčasne fungujú ako jeden tím.
Toto všetko by sa nedalo bez správnej motivácie, odhodlania trénera, detí a ohromnej podpory rodičov. Veľká vďaka patrí
trénerovi Tiborovi Violovi, pretože deti
motivuje, deti chcú plávať, pretekať a prekonávať vlastné limity. A samozrejme rodičom, ktorí neúnavne deti vozia na preteky,
aj na tréningy.

Zážitky z prvého maratónu - reportáž
“Ak chceš niečo vyhrať, bež 100
metrov, ak chceš niečo zažiť, bež
maratón.” (Emil Zátopek)
Prvý maratón v živote bežca je
nezabudnuteľný zážitok, ktorý
kompenzuje nevyhnutné mesiace poctivej prípravy a odriekania.
Pravidelne behám už 8 rokov
a účasť na organizovaných bežeckých podujatiach vždy spájam s návštevou zaujímavého
miesta. Bežať 15. októbra 2017
svoj prvý maratón práve v Amsterdame bolo skvelé rozhodnutie. Maratónska trať 42. ročníka
(iba o rok mladšieho podujatia
ako som ja sám) sa začína a končí priamo na atletickom ovále historického Olympijského štadióna,
vybudovaného pre LOH v roku
1928. Tisícky odhodlaných hrdinov sa rozbehnú do ulíc jedného
z najkrajších európskych miest.
V nádhernom slnečnom počasí bežíme najväčším mestským
parkom Vondelpark, popod slávne Rijksmuseum a popri pokojnej
rieke Amstel až na holandský vidiek s typickými veternými mlynmi. Trať je lemovaná množstvom

povzbudzujúcich
fanúšikov,
viacero pojazdných hudobných
aparatúr dodáva športovcom
energiu práve vtedy keď je potrebná. Organizácia behu je bezchybná, v daný deň nás v rámci
3 behov rôznych dĺžok beží až
42.000. Užívam si každý kilometer 42,2 km dlhého behu, a hoci
tie posledné už bolia, do cieľa
dobieham s úsmevom, v “čistom”
čase 3h30min. Na krk dostávam
medailu, do srdca lásku k tomu
čo sa práve udialo, plačem šťastím a vďakou.
A už nie som hocijaký bežec, som
maratónec.
Jaroslav Jeleník

Swim klub Senec
na Majstrovstvách BAO
Dňa 21.10.2017-22.10.2017 sa plavkyne
Swim klubu Senec Ivana Martišovičová,
Alica Szarazová a Simona Bučková zúčastnili Majstrovstiev BAO. Z 20 štartov si
priniesli 17 osobných rekordov a krásne
2 medaile. Ivana Martišovičová si vyplávala 3. miesto v disciplíne 200m motýlik
a Simona Bučková si vyplávala 3. miesto
v disciplíne 200m prsia. Srdečne gratulujeme.
Swim Klub Senec
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Lucia Debnárová chce svoje skúsenosti posúvať ďalej
Fenomén slovenského armwrestlingu Lucia Debnárová je 9-násobnou majsterkou sveta (2009–2015), 8-násobnou majsterkou Európy
(2010–2016), 21-násobnou majsterkou Slovenska, víťazkou profesionálnej súťaže Nemiroff World Cup (2013) a najúspešnejším športovcom v neolympijských športoch (2015). Sme hrdí na to, že prvá dáma slovenského armwrestlingu je Senčanka. Pri príležitosti jej
okrúhleho životného jubilea, ktoré oslávila 12.11.2017, vám prinášame rozhovor s ňou.

• Aký bol Váš rok 2017?
Na prelome rokov 2016/2017 som mala
po vážnejších zdravotných problémoch nútenú pauzu. Bolo to azda najťažšie obdobie
v mojom živote, ale s odstupom času som
zaň vďačná. Veľa ľudí z môjho života odišlo, ostali tí správni. Predstavte si, že ležíte
na lôžku v nemocnici po operácii, príde
za vami blízky človek zo športu a namiesto
podpory vám vtĺka do hlavy, že treba kariéru zavesiť na klinec. Povedala som si, že keď
ma neodradilo toto ťažké obdobie, tak už
nikdy nič. Spolu s otcom sme dokázali vybudovať veľké veci, ktoré sa navždy zapíšu
do histórie slovenského športu. Pracovali
sme príliš dlho, tvrdo, húževnato, aby sme
si teraz povedali „dosť“ na želanie niekoho
druhého. Rok 2017 bol teda rokom zmien.
Prvýkrát som tiež vynechala majstrovstvá
Európy.
Do kolotoča diania som sa vrátila v apríli
a hoci som bola stále „mimo formy“, absolvovala som majstrovstvá Slovenska, k nim
pribudli tiež dva nové tituly - majsterka Maďarska, kde som vyhrala aj kategóriu Open.
Nasledovali ďalšie medzinárodné súťaže
s víťazstvami. Zagreb World Cup (júl)
a Swiss Open (september). Boli to dobre
prípravné súťaže na majstrovstvá sveta
v Budapešti, odkiaľ som v najťažšej konkurencii priniesla bronz. Koncom novembra
ešte absolvujem poslednú súťaž v tomto
roku - Nemiroff World Cup, jednu z najťažších, ale zároveň finančne najlepšie ohod-

notených súťaží. V budúcom roku, ak bude
všetko zdravotne v poriadku, chcem útočiť
na najsilnejšie ruské súperky a znova prepisovať históriu slovenského pretláčania.
• Ako vidíte budúcnosť armwrestlingu
na Slovensku?
Armwrestling na Slovensku sa postupne rozrastá. Naši juniori nosia pravidelne
medaily z majstrovstiev Európy a sveta.
Do budúcna rozhodne nie som pesimistka,
čo sa týka úspechov mladých. Mám však aj
obavy, pretože ako sa vám darí v juniorskej
ére, tak sa nemusí medzi seniormi. Seniorská kategória začína od 21 rokov a vyhrať
ju je najťažšie v celej kariére armwrestlera.
Nie je to masový šport, vyžiť sa z neho stále
nedá. Hlavne nie na Slovensku. A je ťažké
skĺbiť vrcholový šport s bežným životom
a prácou. Tu sa už ale bavíme o prioritách,
vrcholový šport je vždy obeta.
Ďalšia podstatná vec je fakt, že armwrestling je vnímaný ako zábava. Je množstvo
zábavných relácií, kam ma pozývajú. Áno, je
zaujímavé, že žena porazí chlapa v pretláčaní. Mojím cieľom je medializovať armwrestling v športových reláciách. Je na nás,
predstaviteľoch tohto športu, vedieť ho prezentovať viac profesionálne, na športovej
úrovni. Je síce pekné, že armwresting sa
objaví napríklad v teleráne, vyzvú nejakého
chlapa v štúdiu, aby sa pretláčal. Naposledy to bol kuchár, dobre že nie s vareškou
v ruke. Takto sa armwrestling nálepky „zábava“ zbaví len ťažko.
• Je toto životné jubileum medzníkom
vo Vašom športovom, či súkromnom živote?
Nepovedala by som, že je medzníkom
v mojom živote. Áno, dozrela som osobnostne, dokonca sa cítim lepšie ako v dvadsiatke. Mám rada svoj život a šport z celého
srdca. A myslím si, že sme takí mladí ako sa
cítime a ako myslíme a takí silní ako sa sami
hodnotíme. Mnoho ľudí sa bojí starnutia.

A pritom to, čo nazývame proces starnutia
je iba zmena. Každú zmenu treba privítať
radostne a vďačne, pretože je to ďalšia fáza
ľudského života. Často počúvam, že niektorí zamestnávatelia doslova zatvárajú dvere pred nosom uchádzačom o prácu, keď
prekročili štyridsiatku. Takýto spôsob myslenia je povrchný a znevažujúci. Uchádzač
predsa neponúka svoj vek, ale schopnosti, skúsenosti, ktoré nahromadil za mnohé
roky. Podobne je to aj u mňa. Čím som
staršia, tým viac viem, čo od života chcem.
Život má inú príchuť, som odvážnejšia,
v hlave mám množstvo nápadov, ktoré sú
realizovateľné. Len som na ne potrebovala
„dozrieť“.
• Ostáva armwrestling vašou vášňou alebo
hľadáte uplatnenie aj v inej oblasti?
Armwrestling je pre mňa láska na celý život.
No stále sa z neho nedá úplne vyžiť. U mňa
je to hlavne rodinným zázemím, že môžem športovať vrcholovo. Armwrestling je
stále najpodstatnejšia vec v mojom živote.
Mimo neho pracujem tiež so ženami, chodia ku mne na tréningy. Nechcem hovoriť
o redukcii hmotnosti, skôr mi ide o zmenu životného štýlu. Chcem, aby ľudia pochopili, že pohybom, športom, prispievajú
k svojmu lepšiemu, kvalitnejšiemu životu.
Nemám tiež rada slovo diéta, pokiaľ ľudia
nie sú vrcholoví športovci, ktorí si musia
každé deko vážiť, alebo nie sú nútení k diéte
zo zdravotného hľadiska. Ak je výdaj väčší
ako príjem, tak si myslím, že nie je dôvod
nedopriať si čokoládu alebo aj slaninu.
Mojím veľkým snom je projekt s názvom Armwrestlingová škola Lucie Debnárovej
s cieľom vychovať budúcich šampiónov.
Snívala som o tom veľa rokov a myslím,
že skúsenosti by sa mali posúvať ďalej.
Lebo len takto sa z armwrestlingu môže stať
silný a vážený šport.
Rozhovor pripravil Csaba Vysztavel

Mesačník Mestské noviny Senčan vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec,
IČO: 00 305 065. EV 4799/13. ISSN 1339–2875 Šéfredaktorka Mgr. Martina Ostatníková, tel.: 0903 621 880, sencan@senec.sk, redaktor
Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena
Nemcová, Helena Čajková, Ing. Helena Krajčovičová, Monika Škovránková, Mária Rovenská, MUDr. Miklós Mészáros, Mgr. Marek Vincze,
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.

