Na Seneckom lete Peter Nagy, Mike Spirit aj Polemic!!!
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Permanentky na jazerá
Správa cestovného ruchu začne predaj permanentných
vstupeniek do areálu Slnečných jazier 2. mája v Turistickom informačnom centre
(Turecký dom - Múzeum)
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7:00
do 16:00, od 1. júna od 7:00
do 18:00 a v sobotu od 9:00
do 13:00. Predaj bude zabezpečený od 1. júla aj na hlavných recepciách Slnečných
jazier.
Ceny celosezónnych permanentiek:
Senčania – dospelí 10 eur
Senčania – deti od 6-15 r.,
dôchodcovia, ZŤP 5 eur
Nesenčania 20 eur
Celosezónna s automobilom 30
eur
Podnikové chaty, hotely 26 eur
Služobný preukaz s automobilom 20 eur (zásobovanie)
Denná vstupenka:
Dosp. (8:00 - 16:00) 3 eurá
Deti od 6-15 r., dôchodcovia,
ZŤP (8:00 - 16:00) 2 eurá
Jednotné vstupné (16:00 18:00) 1 euro

Výber
vstupného
denne
od 8:00 do 18:00 (podľa počasia)
Permanentky budú zabezpečené proti falšovaniu špeciálnym
vodoznakom.
Upozorňujeme
návštevníkov, že falšovanie je
trestné. V prípade odhalenia
takýchto permanentiek budeme ihneď kontaktovať políciu
a majiteľov budeme zverejňovať
na našej webovej stránke.
Novinky
• Turistické informačné centrum
(TIC)
sa
nachádza
na stránke Instant Street View
www.instantstreetview.com
• Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Senec
s TIC Senec spolupracuje
na príprave označenia cyklotrasy Kostolná pri Dunaji - Nová
Dedinka – Senec.
• SCR spolupracuje pri predaji
vstupeniek na Senecké leto (začiatok predaja v priebehu mája,
sleduj Facebook a Instagram
Slnecné jazerá Senec).
Ing. Róbert Podolský,
riaditeľ SCR Senec, s.r.o.

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
17. máj 2018 o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať
rozhodnutia za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane
V čase od 3. mája vrátane soboty 5. mája do 11. mája 2018
si budú môcť občania prevziať
rozhodnutia naraz za daň
z nehnuteľností aj za komunálny odpad, aj za ostatné miestne dane. Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne.
Platby môžu občania realizovať
v hotovosti aj prostredníctvom
platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni.
Počas tohto „dlhého týždňa“
budú pracovníčky ekonomického úseku – referátu príslušných daní a poplatku ako aj

pokladne k dispozícii denne
od 7:00 do 18:00 nepretržite,
v sobotu 05. mája od 8:00 do
12:00, t.j. aj počas obedňajších prestávok.
Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom
a žiada občanov o ústretovosť,
aby využili tento „dlhý týždeň“
a prišli si osobne vyzdvihnúť
rozhodnutia a v rámci možností si aj vysporiadať daňové
povinnosti.
Ďakujeme
Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky
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Do volieb sa nebude nič predávať - rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva
Aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva zanechalo na sociálnych sieťach
najväčšiu stopu kvôli online vysielaniu.
Kameraman totiž nečakane neprišiel.
Zamestnanec mesta ho kontaktoval,
no najprv bez odozvy. Napokon sa dozvedel, že kameraman havaroval a nemohol
preto prísť. Medzičasom sa však začali
šíriť rôzne nepravdivé informácie, prečo
online prenos nefunguje. Relevantnejšie
boli však skutočné body zasadnutia.
Poslanci po dlhšej rozprave schválili dotácie z rozpočtu Mesta Senec. Najviac
sa debatovalo o dotáciách do športu,
kde OZ Moje mesto považovalo dotácie
pre MŠK za vysoké a dotácie pre Sport
Club Senec za nízke. Poslanci však napokon odsúhlasili pôvodný návrh komisie
športu mesta Senec.
Zhoda v hlasovaní bola pri bode o nenávratnom finančnom príspevku na nový
Zberný dvor Senec. Tento zberný dvor,
ktorý bude vo vlastníctve a správe mesta Senec, má byť od kruhového objazdu
na diaľnicu smerom na Malý Biel. Ráta sa
tu s kontajnermi na šatstvo, biologicky
rozložiteľný odpad, objemný odpad, drevo a jedlé oleje. Na Zbernom dvore Senec
je plánovaná aj váha, traktor s návesom
a teleskopický manipulátor. Súčasný
zberný dvor je pre rastúci počet obyvate-

ľov mesta už nepostačujúci a nový zberný dvor zvýši kapacitu triedeného zberu.
Na susednom pozemku rieši Okresný
úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, konanie o vydaní súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov a na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu. O vydanie súhlasu požiadal Verejno-prospešný
podnik Senec, a.s. Po viacnásobnom
prerokovaní tohto bodu v komisii výstavby a územného plánovania mesta Senec
a po rokovaní v komisii životného prostredia napriek ich záverečným súhlasným
stanoviskám poslanci nesúhlasili s prevádzkovaním zberného dvora tejto firmy.
Náčelník Mestskej polície Ľuboš Hlaváč
informoval poslancov o činnosti MsP
za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Riaditeľ SCR Róbert Podolský predložil
poslancom vyhodnotenie roka 2017 a účtovnú závierku Správy cestovného ruchu,
s.r.o. Okrem iného informoval napríklad
o tom, že SCR bude opravovať záchytné
parkovisko na severnej strane Slnečných
jazier.
Podarilo sa tiež schváliť dodatok VZN
o školských obvodoch tak, aby Pribinova ulica patrila do obvodu ZŠ Tajovského. Jej obyvatelia to majú výrazne bližšie
k tejto škole ako k ZŠ Kysucká a zároveň

Separujeme
• Ročný prehľad odpadov za rok 2017:
Obyvatelia mesta Senec v roku 2017 vyprodukovali 10 670,61 tony komunálnych
odpadov. Z toho 9 018,95 tony odpadov
bolo zneškodnených skládkovaním a 1
651,66 ton šlo na ďalšie zhodnotenie.
Zmesový komunálny odpad zo zberných
nádob tvoril najväčšiu časť - celkovo 7
981,09 tony.
Takmer 1 050 ton tvoril vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad, 168 ton sklo,
130 ton papier, 116 ton kovy, 123 ton
plasty, 20 ton elektro, 28 ton šatstvo,
skoro 4 tony nebezpečné odpady a do
10 ton bolo odovzdaných pneumatík.
Na zbernom dvore sa vyzbierala tona
jedlých olejov a tukov. Počas jarného a
jesenného upratovania bolo vyzbieraných takmer 20 ton objemných odpadov.
Drobného stavebného odpadu sme odovzdali takmer 350 ton. Ostatné odpady
vznikli pri údržbe mesta.
• Polopodzemné kontajnery v meste:
V širšom centre mesta vo vytypovaných
lokalitách a na Slnečných jazerách sa
spustila prvá etapa budovania polopodzemných kontajnerov. Mesto plánuje

tento rok pre KBV realizovať výstavbu
desiatich stojísk, ktoré budú každý v zložení: papier, plast spolu s VKM a kovmi,
sklo a zmesový komunálny odpad.
Umiestnenie kontajnerov závisí hlavne
od uloženia inžinierskych sietí, nakoľko
sú zásobníky kontajnerov zapúšťané
pod úroveň zeme.
• Jarné upratovanie v roku 2018:
Vzhľadom na počasie nebola veľká
účasť, ale vyzbieralo sa:
- objemný odpad – 6,46 tony
- nebezpečné odpady – 0,86 tony
• UPOZORŇUJEME:
Bezodplatný zber a zvoz otiepok po orezoch bol možný len počas jarného upratovania. Orezy je možné aj naďalej bezodplatne odovzdávať na zbernom dvore
počas jeho otváracích hodín alebo je
možné si túto službu objednať na útvare
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
za poplatok. Služba je spoplatnená z dôvodu odvozu traktorom.
• Pneumatiky môžu občania mesta
Senec bezplatne odovzdať na skládke
Červený majer. Separovanie pneumatík
pre mesto zabezpečuje firma ELTMA.

ich nie je veľa, takže toto navýšenie ZŠ
Tajovského ešte zvládne.
Poslanci schválili poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na rok 2018 pre TENENET, o.z.
a Lepšia cesta, n.o.
Pri zriaďovaní vecných bremien sa opäť
diskutovalo o tom, či majú byť platené
alebo bezodplatné. Názor primátora Karola Kvála bol opäť, aby boli bezodplatné a názor OZ Moje mesto, aby sa za ne
platilo.
Spomedzi návrhov na odpredaj či prenájom pozemkov vyberáme zaujímavý
prípad telesne postihnutého Eugena Hlaváča, ktorému mesto prenajalo pozemok
pred bytovkou na vybudovanie výťahu,
ktorým sa bude môcť dostať von zo svojho bytu. Tento bod sledovala aj Televízia
Markíza.
Pred bodom rôzne schválili poslanci
návrh zástupcu primátora Ing. Dušana
Badinského na pozastavenie odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Senec do konca roka 2018.
Viac informácií je k dispozícii v zápisnici
z MsZ a na zvukovom zázname, ktoré sú
zverejnené na www.senec.sk.
MO

Železničné priecestie je
opravené

Na prvej fotografii je železničné priecestie
rozkopané a na druhej hotové. Dúfame,
že bude vodičom i rušňovodičom dobre
slúžiť.
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Zápis detí do Materskej školy v Meste Senec - školský rok 2018/2019
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec sa uskutoční v termínoch:
15.5.2018 od 9:00 do 18:00
16.5.2018 od 13:00 do 17:00
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ
sa prijímajú deti v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade
s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade
s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti
jednotlivých vekových skupín.
Podmienky zápisu
1. Zákonné podmienky:
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia

povinnej školskej dochádzky dieťaťa
c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie
o dodatočnom odklade plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa.
2. Ostatné podmienky prijímania
Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak
po ich prerokovaní v pedagogickej rade
školy.
a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne
znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom
zo soc. znevýhodneného prostredia sa
rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2
písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov
detí už navštevujúcich danú MŠ.
c) V prípade podania žiadosti o prijatie
na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú
MŠ bude dieťa prijaté.
d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho

zákonný zástupca pracovný pomer.
Dieťa sa do materskej školy prijíma
na základe písomnej žiadosti zákonných
zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj
na webových stránkach materských škôl
a mesta Senec.
Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise
predloží nasledovné dokumenty:
1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára
o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení
musí byť aj údaj o povinnom očkovaní.
(Neabsolvovanie povinných očkovaní nie
je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky
preukaz zákonného zástupcu.
3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.
Formuláre nájdete na www.senec.sk
Mestský úrad v Senci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Mlynská

Senecké leto s Rádiom Vlna

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Mlynská 50, Senec,
s predpokladaným nástupom 1. júl
2018.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.
Požadované doklady:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
• Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a dokladu o absol-

Program Seneckého leta je už pripravený. Diváci sa môžu tešiť na tradičný
veľkolepý ohňostroj, ale aj zvučné mená
na pódiu. Vystúpia - Bystrík banda, Landfil, Lukáš Adamec, King Shaolin, Korben Dallas, Polemic, Mike Spirit a na záver Peter Nagy so skupinou Indigo.
Na malom pódiu (LOĎ) sa deti môžu
tešiť na Paci Pac - hudobno zábavný
program, Janko a Marienka - divadlo
zo šuflíka, Rozprávkomat - Creative
Shows a Mini disco. Na disco pódiu
budú znieť české a slovenské hity kapely Idea a po nich sa predstaví Ľudovít
Kašuba. Nebude chýbať ani sprievodný
program - súťaže, kolotoče, modelovanie z balónov, veľký nafukovací hrad, veľká nafukovacia šmykľavka, nafukovacie
kombo a trampolína.
Do rána a odchodu prvých spojov
zo Senca bude Rádio Vlna baviť publikum na Oldies Party.
MO

vovaní prvej atestácie.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesijný štruktúrovaný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní
s požadovanými dokladmi treba zaslať
poštou alebo osobne doručiť v obálke
označenej „Výberové konanie na ZŠ,
Mlynská 50, Senec - neotvárať“ do 04.
05. 2018 do 12:00. na adresu: Mestský
úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01
Senec. Prihlášky zaslané po termíne sa
do výberového konania nezaradia. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového
konania oznámený písomne, najmenej
7 dní pred jeho konaním.
Mestský úrad v Senci
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Zo zápisov Mestskej polície

Chválime, karháme

• telefonický oznam, že na Mlynskom Kline pália odpad. Privolaná
hliadka MsP zistila, že na Turnianskej ul. občan M. K. pálil konáre.
Bol poučený o zákaze pálenia
a oheň uhasil.
• telefonický oznam, že na cintoríne na Pezinskej ul. sa nachádzajú
štyria feťáci. Hliadka MsP skontrolovala štyroch 17-ročných mládencov zo Senca a Kráľovej pri Senci.
Keďže nemali pri sebe žiadne veci
napomáhajúce alebo pochádzajúce z priestupku alebo trestného
činu, po upozornení hliadky na nevhodné miesto pre zábavu cintorín
opustili.
• telefonický oznam, že po Tajovského smerom na Fándlyho idú
dve dievčatá, ktoré prevrátili toaletu pred vchodom na Tajovského
č. 2. Hliadka MsP zastavila dievčatá na križovatke. Keďže išlo
o maloleté M. R. a V. Š. zo Senca, hliadka kontaktovala ich rodičov, ktorí uviedli, že toaletu vrátia
do pôvodného stavu.
• telefonický oznam pracovníka zberného dvora Senec, že má
na dvore neznáme osoby, ktoré
berú starú elektroniku a nechcú
opustiť zberný dvor. Hliadka MsP
zistila, že išlo o O. H. z Jelky, ktorý
do osobného motorového vozidla
naložil dva elektromotory z vysávača. Na pokyn hliadky motory vyložil a bol vykázaný z areálu zberného dvora.
• telefonický oznam, že na Ulici
SNP pri budove gymnázia dve alebo tri osoby rozbíjajú zastávku autobusov. Hliadky MsP aj Obvodného oddelenia PZ po príchode zistili, že na zastávke rozbili sklenenú
výplň D. H. zo Sládkovičova a V. R.
z Hrubej Borše. Prípad rieši Obvodné oddelenie PZ Senec.
• telefonický oznam, že na Krátkej
ul. je hlučná hudba. Hliadka MsP
zistila, že hudba pochádza z bistra
Family. Zodpovedného Š. H. z Veľkých Úľan riešili pokutou v blokovom konaní za priestupok.
• telefonická žiadosť z OO-PZ Senec preveriť oznam, že v obchodnom dome Billa majú zlodeja.
Hliadka MsP zistila, že išlo o známu
osobu M. F. zo Senca, ktorý odcudzil čokoládu v hodnote 2,59 Eur.
Odovzdali ho na OO-PZ Senec,
pretože už bol v minulosti riešený
za obdobný skutok.
MsP

• Napriek tomu, že mesto už odváža biologicky rozložiteľný komunálny odpad
(BRKO) a prevádzkuje aj zberný dvor, vyskytlo sa niekoľko miest, kam nezodpovední obyvatelia mesta vyvážajú konáre, trávu
a podobne. Tento problém pociťujú obyvatelia Gagarinovej ulice, Ulice J. Smreka
alebo napríklad aj obyvatelia južnej strany
Slnečných jazier.

• Pravidlá cestnej premávky jasne hovoria o význame žltých čiar. Veľmi často
si vodiči už na ich význam nepamätajú,
či vidieť podľa toho, ako niekedy parkujú.
Žltá čiara obmedzuje státie alebo zastavenie.
Značka Žltá kľukatá čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Značka Žltá súvislá čiara vyznačuje úsek, kde je
z obidvoch strán tejto čiary
zakázané zastavenie a státie
vozidiel.

Značka Žltá prerušovaná
čiara vyznačuje úsek, kde je
z obidvoch strán tejto čiary
zakázané státie vozidiel.

Mesto má v pláne zaviesť čipovanie nádob
ako na zmesový komunálny odpad, tak aj
na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré
presne určí počet a intenzitu vývozov u jednotlivých pôvodcov. Následne budú oslovení všetci pôvodcovia v okolí s požiadavkou zdokladovania, kam odovzdávajú svoj
odpad. Tí, ktorí vynášajú BRKO na zberný
dvor sa pre tento účel majú preukazovať
občianskym preukazom, aby mali záznam
o svojom zodpovednom správaní a vyhli sa
pokute.
Mesto uvažuje aj o oplotení tých svojich pozemkov, na ktorých sa takéto čierne skládky
robia, pretože na ich čistenie sa skladáme
v miestnych daniach všetci.
• Karháme návštevníkov cintorínov, ktorí nedbajú na správnu separáciu BIOODPADOV. Takto „znehodnotené“ biologicky
rozložiteľné odpady sú považované za komunálny odpad a väčšia časť z nich končí
zbytočne na skládke namiesto toho, aby sa
zhodnocovala v kompostárni.

• Aj takto sa dokážu na Slnečných jazerách správať ľudia. Letná turistická sezóna je už neďaleko a takmer nové toalety
na južnej strane vyzerajú neuveriteľne. Sprejeri sa môžu realizovať pri bráne na Recu, kde
sú betónové múry ako stvorené na graffiti.
Na steny budov však určite nepatria.
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Mesto ocenilo seneckých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Mesto na návrh seneckých škôl ocenilo 17
pedagógov, ktorí svojou prácou potvrdili, že vzdelávanie nie je zamestnaním, ale
povolaním. Zástupca primátora Ing. Dušan
Badinský a prednostka MsÚ Ing. Jarmila
Répássyová sa poďakovali za zanietenú
a kvalitnú prácu vychovávateľov, učiteľov,
riaditeľov škôl a zvlášť tých pedagógov,
ktorí sa stali laureátmi tohoročných ocenení. Spolu s predsedom Komisie kultúry a
rozvoja vzdelávania mesta Senec Mgr. Rudolfom Galambosom odovzdali ocenenia
týmto pedagógom:
Ivana Moravcová – MŠ Kollárova
Edita Tóthová – SMŠ Svätý Martin
Ildikó Gyurcsiová – SMŠ Fándlyho
Mgr. Martina Košecká – ZŠ Tajovského

Mgr. Rozália Pomichalová – ZŠ Tajovského
Jarmila Miháliková – ZŠ Tajovského
Mgr. Hedviga Némethová – ZŠ Szencziho
Zuzana Krechnyáková – ZŠ Mlynská
Mgr. Andrea Martišková – ZŠ Mlynská
Mgr. Iveta Barková – SZŠ Kysucká
Andrea Dittingerová DiS. art. – ZUŠ
Mgr. Katarína Húsková -- Madarászová
DiS. art. – SZUŠ Renáty Madarászovej
Mgr. Lucia Nemečková – GAB Senec
Mgr. Piroška Tirinda – Spojená škola s VJM
A. M. Szencziho
Ing. Miloš Pagáč – Stredná odborná škola
automobilová a podnikania
Mgr. Ľubica Belancová – Spojená škola - ŠZŠ
Bc. Helena Rybárová - SLVS
Text a foto: VCs

Srdečne Vás pozývame na

WORKSHOP
ktorý organizuje
jazyková škola the Bridge
v kultúrnom dome v Senci
dňa 17.5.2018 o 18:30.

Župan ocenil Emíliu Šupalovú z GAB Senec
Bratislavský župan Juraj Droba na slávnostnom oceňovaní pedagógov zo župných gymnázií a stredných škôl odovzdal
ocenenia dvadsiatim učiteľom, ktorých
vybrala Výberová komisia pod vedením
PaedDr. Juraja Jánošíka, predsedu komisie školstva, športu a mládeže Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja. Odovzdávanie prebiehalo na Konzervatóriu na Tolstého v Bratislave.
Medzi ocenenými bola aj Mgr. Emília
Šupalová z Gymnázia Antona Bernoláka
v Senci, ktorá v školstve pôsobí už 35
rokov. V pedagogickej práci je náročná
na seba i svojich študentov. Každoročne
pripravuje študentov na súťaže v anglickom jazyku a je koordinátorkou olympiády v anglickom jazyku. Aktívne zapája
študentov do projektov.
Zdroj: BSK

Dozviete sa viac o procese učenia,
o tom, akým spôsobom
váš mozog pracuje
a spracováva informácie
a tiež o tom,
aké sú vaše preferencie učenia.
Na základe jednoduchých princípov
a testov dokážeme odhadnúť,
akým spôsobom váš mozog pracuje
a prijíma informácie.
Ak si plánujete uľahčiť štúdium,
je vhodné prispôsobiť ho pre vás.
Kontakt pre viac informácií a rezervácie vopred: kurzy@thebridge.sk. tel.
č. +421948104916.
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Prijímacie skúšky a zápisy do seneckých ZUŠ
ZUŠ Senec, Fándlyho 20

Prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch 17.5.2018 a 18.5.2018
od 14:00 do 18:00 v budove školy
Hudobný odbor – vyučuje sa spev, hra na
akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach,
violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hra na bicie nástroje.
Literárno-dramatický odbor – LDO – na
vyučovaní si deti pripravujú krátke príbehy
zo života, divadelné predstavenia, recitujú
básne a prózu, tvoria básne a poviedky.
Výtvarný odbor – vyučujú sa základné
techniky: kresba, maľba, modelovanie a
grafika, z iných techník maľba na hodváb,
na sklo a porcelán, batikovanie, sviečky,
maľba voskom na textil, odlievanie reliéfov,
líhané sklo a iné. Do výtvarného odboru prijímame deti až po skončení 1.ročníka ZŠ.
Tanečný odbor – cieľom vyučovacieho procesu je všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov – klasický
tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance.
Do tanečného odboru prijímame deti od 5
rokov.
Mgr.art.Gabriel Škriečka, riaditeľ školy

Súkromná ZUŠ Ateliér

Prijímačky do výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ, Ateliér budeme mať
• 1. termín: vo štvrtok 17.5.2018
od 15:00 do 18:30.
• 2. termín: vo štvrtok 14.6.2018
od 15:00 do 18:30.

Súkromná ZUŠ R. Madarászovej v Senci:
31.5. a 1.6.2018 v čase 14:00-18:00

v priestoroch SZUŠ - Sokolská 10 (Plecháč)
Prijímame do odborov:
Tanečný odbor - od 4 rokov
Výtvarný odbor - od 5 rokov
Hudobno-dramatický odbor (muzikál) od 5 rokov
Hudobný odbor: klavír, dychové nástroje
(zobcová flauta, altová flauta, trúbka, saxofón), gitara, bicie nástroje, spev, husle - od
6 rokov
Deti od 2 rokov je možné prihlásiť do umeleckej škôlky FANTÁZIA s celodennou
prevádzkou.
SZUŠ R. Madarászovej

Prijímačky sa uskutočnia v priestoroch
našej školy Súkromnej ZUŠ, Ateliér na
Vodnej ulici č.20, smerom na futbalový
štadión pri Parku oddychu. Prijímame
deti a mládež vo veku od 5 rokov do 18
rokov. Tešíme sa na Vás!
Jitka Bezúrová

Španielsky večer na Lichnerovej ulici
Pred reštauráciou Marathon 25.5. 2018 o 19:00 vystúpi pre
občanov mesta Senec flamencové trio ToCaLo, ktorá priblíži
tradičné flamencové tablao. Vystúpi aj flamencový tanečný
súbor z Bratislavy Companía.
Morenito de Triana: gitara a spev
Zuzana Fujacová: priečna flauta
Michal Cába: cajon a tlesky
La Libu: tanec
ToCaLo je flamencové trio Libuši Bachratej, ktorá vystupuje pod flamencovým
pseudonymom La Libu. Flamencová tanečnica z Bratislavy sa venuje tomuto
umeniu dlhé roky a na umelecké spolupráce si volá skvelých muzikantov zo
Slovenska, Rakúska a Španielska.
Ide o neobyčajný zážitok do všedných
dní pred začatím hlavnej sezóny na Slnečných jazerách.
Vstup je voľný
Podujatie organizuje Peter Sedala a reštaurácia Marathon

Riadková inzercia
• Ponúkam do čiastočného prenájmu frízsku kobylku
na rekreačné jazdenie samostatnému jazdcovi. Ustajnená je
na ranči v Reci. Frekvencia jazdenia 2x týždenne. Cena dohodou. 0908 124 246

Inzercia
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PONUKA
Pondelok makovo - lekvárové
Utorok
tvarohové
Streda
makovo - jablkové
Štvrtok
orechové
Piatok
makovo - lekvárové
Otvorené od 9:00 - 18:00 hod.
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ROZVOZ
PIRÔŽKOV

Inzercia

DO PRÁCE AJ DOMOV

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 5. 2018

Pri odbere min. 10 ks v rámci mesta
Senec (aj Diaľničná cesta)

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 12-krát 15%,
Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo, Zľavy sa
na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

ROZVOZ ZDARMA
Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)

Inzercia

Je čas...
Blíži sa obdobie
svadieb

Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk
Inzercia

Inzercia
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Celoslovenská víťazka z GAB

Úspešné ťaženie žiakov SOŠ A a P

Nina Bučeková, študentka sexty na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci, je víťazkou celoštátneho kola 46. ročníka
Geografickej olympiády v kategórii B. Obhájila tak minuloročné prvenstvo.
Písaniu práce s názvom „Slovensko – automobilový líder“
sa venovala od letných prázdnin. Hlavným cieľom práce
je komplexná charakteristika automobilového priemyslu
na Slovensku.Opisujevplyvodvetviana ekonomikuSlovenska, spracováva štatistické dáta, získané údaje analyzuje
a graficky znázorňuje. Venuje sa perspektívam rozvoja
automobilového priemyslu na Slovensku, upozorňuje
na riziká závislosti slovenskej ekonomiky na tomto odvetví a navrhuje riešenia.
V súčasnosti absolvuje sústredenia najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a čaká ju účasť na Medzinárodnej geografickej olympiáde (iGeO) v kanadskom meste Quebec.
Sme na ňu hrdí a prajeme jej veľa ďalších úspechov,
množstvo nových podnetov a nezabudnuteľných zážitkov. Veríme, že v Kanade bude vynikajúco reprezentovať
nielen našu školu, naše mesto, ale aj celé Slovensko.
Mgr. Tatiana Vietorisová, GAB Senec

Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci sa
usiluje čo najkomplexnejšie rozvíjať schopnosti a zručnosti svojich
žiakov. Dôkazom tohto úsilia sú aj
výsledky žiakov na rôznych súťažiach.
Ďalšie úspechy našej Hlásnej Trúby
Cvičná firma Hlásna Trúba, s.r.o.
bola opäť v akcii! Tentokrát sa
22. marca tretiaci zo študijného
odboru škola podnikania zúčastnili
10. ostravského veletrhu fiktívnich
firem na výstavišti Černá Louka
v Ostrave. V konkurencii 34 cvičných firiem z Česka, Poľska a Slovenska sa senecká firma Hlásna
trúba pod vedením Ing. Jarmily
Krasňanskej s projektom internetovej televízie opäť ukázala vo výbornom svetle. Úsilie tímovej spolupráce, podporené pani riaditeľkou Ing.
Ľubomírou Hrubanovou, bolo ocenené v nasledovných kategóriách:
• najoriginálnejší podnikateľský zámer – 1. miesto,
• firma v 90 sekundách – 2. miesto
Nikola Horváthová,

• najlepšia prezentácia – 2. miesto.
Účasťou na veľtrhu si žiaci precvičili
obchodné a prezentačné zručnosti v rodnom aj anglickom jazyku.
Každou účasťou na medzinárodnom veľtrhu študenti i pedagógovia čerpajú námety, vymieňajú si
skúsenosti pre pedagogické pôsobenie, nadväzujú nové kontakty.
Prezentiáda 2018
Dvojnásobné zastúpenie tímov
mala SOŠ A a P dňa 6. apríla na
krajskom kole 9. ročníka Prezentiády 2018 na Súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislave. Tretiačky
zo študijného odboru škola podnikania si vybrali tému „Droga
dnešnej doby“.
Základom úspešného vystúpenia
bol dobrý nápad a rozpracovanie
v tíme do konkrétnej formy prezentácie, vrátane nácviku vystúpenia
pred publikom. Tím NIKI v zložení Nikola Horváthová a Michaela Gilbert získal v krajskom kole
3. miesto.
Ing. Jarmila Krasňanská
Stredná odborná škola
automobilová a podnikania

25. mája 2018 od 9.00 hod., Kultúrny dom, Námestie 1. mája, Senec

ORGANIZÁTOR

Akcia sa koná v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom Senec a pod záštitou primátora mesta Senec

Inzercia
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Hľadáte škôlku pre svoje dieťa?

Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou
Ministerstva školstva SR!

Ponúkame kvalitu a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!
Prijímame deti od 2,5 do 6 rokov
Náš

cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia."
Už 23 rokov plníme sny vašich detí.
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ZÁPIS

do SMŠ na školský rok 2018-2019
sa koná
v dňoch od 16.5.- 17.5.2018 v čase
od 15,00- 17,30 hod. v SMŠ.
Mimo tohto termínu je možné prísť
zapísať dieťa
každý utorok od 15,00-17,00 hod.

Bližšie informácie na tel. č. 0903 693 894
Web: www.detsky-sen.sk
e-mail: info@detsky-sen.sk

K zápisu treba priniesť vyplnenú a lekárom potvrdenú
Žiadosť o prijatie do SMŠ, ktorú si môžete stiahnuť na
našej stránke,
prefotenú kartičku poistenca dieťaťa a 50 € zápisné.

Adresa: Súkromná materská škola „ Detský sen“,
Fándlyho 21, Senec

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU.
Inzercia

Inzercia
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Medzinárodný koncert žiakov umeleckých škôl
V podvečer 11. apríla znela v Labyrinte MsKS hudba v podaní interpretov a interpretiek základných umeleckých škôl z Győru, Veľkej Bíteši,
Skalice a zo Senca. Medzinárodná
spolupráca hudobných odborov týchto štyroch základných umeleckých
škôl má dlhoročnú tradíciu, ktorej
súčasťou je, že raz ročne zorganizujú spoločný koncert na pôde jednej
z nich. Príjemná povinnosť stať sa
hostiteľkou družobných škôl pripadla toho roku na ZUŠ Fándlyho 20
v Senci. Bítešania trochu meškali
pre poruchu autobusu, ale to nemalo vplyv na ich výkon na pódiu. Veľká sála Labyrintu bola plná žiakov
a učiteľov tešiacich sa z radostných
zvítaní a z umeleckého zážitku, ktorým sa navzájom obdarili. Na koncer-

te sa zúčastnil aj viceprimátor mesta
Senec Ing. Dušan Badinský. Hostiteľ,
riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka sa na záver poďakoval hosťom
za pekné umelecké výkony a už teraz
ich pozval na 60. výročie založenia
ZUŠ, ktoré oslávi o dva roky.
VCs

Keyboardová súťaž v Považskej
Bystrici
Na 11.celoštátnej súťažnej prehliadke ZUŠ SR
a ČR v hre na keyboard Považská Bystrica 27. 3.
získali naši žiaci krásne ocenenia:
• Matej Bujňák – zlaté pásmo v 4. kategórii
a diplom za mimoriadnu interpretáciu skladby:
N.R.Korsakov - Let čmeliaka (F. Döme. Dis.art)
• Matej Žilka – strieborné pásmo v 1. kategórii (F.
Döme. Dis.art)
• Viktor Blaščák – zlaté pásmo v 3. kategórii (F.
Döme. Dis.art)
• Jakub Kolembus a Daniel Švasta – zlaté
pásmo v 4. kategórii komorná hra rôzne nástroje
(Mgr. F. Döme)
• Matej Bujňák a Viktor Blaščák – zlaté pásmo
v 3. kategórii komorná hra keyboardy (F. Döme.
DiS.art.) Srdečne blahoželáme!
ZUŠ Senec

Maľovanie pri hudbe na vernisáži SZUŠ Ateliér

Schneiderova Trnava 2018 – husle
23. marca zabodovali na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava naši mladí huslisti Oliver Bertók z triedy
Mgr. Ferdinanda Döme, DiS.art. a Karin Magdošková z triedy Drahomíra Mrózka, DiS.
art. a v silnej konkurencii medzi najmladšími účastníkmi získali v 1. kategórii strieborné
pásmo. Tešíme sa z tohto krásneho úspechu
a gratulujeme!
ZUŠ Senec
MsKS Labyrint sa 6. apríla odelo do
závoja detskej fantázie rozvíjanej Súkromnou ZUŠ Ateliér. Tému modrotlače
spracovali mladí umelci na niekoľko
etáp. „Začali sme návrhom na modrotlačovú látku na krásnom modrom
podklade, potom sme z neho vytvorili
návrhy na tričko a dokonca sme urobili ilustráciu ľudovej piesne,“ opísala
prácu žiakov riaditeľka Ateliéru, Jitka
Bezúrová. Výstava s názvom Maľované pri hudbe sa inšpirovala skladbou
„Zaspievalo vtáča“, zachovala jej jemnosť a prirodzenú krásu. Folklórnu líniu
bolo cítiť v maľbách, ale i vo vymodelovaných vtáčikoch a náhrdelníkoch,
ktoré hrdo nosili i samy vyučujúce.
Akademická maliarka Jitka Bezúrová
a zástupkyňa riaditeľky Barbora Bez-

úrová s asistentkou Kristínou Lukačovičovou, študentkou teórie umenia,
privítali rodičov i mladých umelcov
milými slovami, ktoré prezrádzali hĺbku ich vzťahu k žiakom. „Najviac ma
baví to, aké tie deti sú. Čisté, úprimné. Skoro každé dieťa je individualita
a baví ma tú ich individualitu nezabíjať,
ale podporovať,“ vysvetľovala neskôr
Jitka Bezúrová.
Najmä tých najmenších však potešila
i prítomnosť kúzelníka Talostana, ktorého vystúpenie vyčarilo úsmev na
nejednej detskej, ale aj dospelej tvári.
Nadšenie mladých talentov povzbudila aj prekrásna obrovská torta, ktorej
umelecký dizajn korešpondoval s tvorivou atmosférou.
Zuzana Lenártová

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

LPG - REVOLÚCIA
V CHUDNUTÍ
LPG Endermologie je exkluzívna technika
mechanickej stimulácie buniek.
LPG je technika určená k ošetreniu patologických
zmien spojivového tkaniva.
Formovanie postavy je ako beh cez prekážky.
Niektorým ženám nepomáhajú ani špeciálne cviky
či ,, zázračné “ krémy. Vďaka novej metóde - LPG
systému môžete dostať svoje telo pod kontrolu.
Každé ošetrenie má svoje špecifické charakteristiky. Endermológia zahŕňa program krásy
- ENDERMOLIFT a LIPOMASSAGE. Výsledkom
týchto metód pôsobiacich na tkanivo je zlepšenie
zdravotného stavu, pohody, prirodzený boj proti starnutiu a odbúravanie lokalizovaného tuku.
LPG techniky sú neagresívne, neinvazívne a bez
negatívnych vedľajších účinkov. LPG technika je
100 % prirodzená metóda s jediným vedľajším
účinkom a to ZDRAVIE.
Vo svete je endermologia lekármi uznávanou
metódou a je jedinou, ktorú považuje za účinnú aj
FDA / Úrad na registráciu potravín a liekov v USA /.
Vďaka nej sa významne redukuje celulitída, obvody
tela sa zmenšujú posilnením spojivového tkaniva /
čo je jedným z hlavných prejavov zdravej pokožky/
a formovaním postavy, zvyšuje sa krvný a lymfatický
obeh. Taktiež odvádza prebytočnú vodu a toxíny,
jemný peeling pokožky ju robí vláčnejšou a mäkšou,
znižuje napätie svalstva a regeneruje celé telo.
Pružnosť, pevnosť, hustotu, pohyblivosť, odvodnenie, prekrvenie a okysličenie sú prejavmi zdravia.
Celulitída - strašiak takmer každej ženy !
Okrem toho, že celulitída je estetickým problémom
žien, málkotoré si uvedomujú, že súvisí s nedostatočnou činnosťou lymfatického systému a krvného
obehu. Ak sa k nemu pridá aj nesprávna výživa, telo
sa zaplavuje prebytočnými toxínmi, ktoré lymfatický
systém nedokáže dostatočne vylúčiť. Celulitída postihuje nielen boky, stehná a brucho, ale v neposlednom rade aj zadok. Hrbolčeky či jamky na koži
spôsobujú nielen zásoby tuku, ale sú výsledkom
degeneratívnych zmien podkožného tkaniva,
v ktorom sa zadržiava voda a spomínané prebytočné
toxíny.
Ako to funguje?
LPG systém funguje na báze špeciálnej masáže
za pomoci vákuovej vlny, ktorá rozprúdi tok lymfy,

stimuluje látkovú premenu a spevňuje svalstvo.
Procedúra je na rozdiel od iných metód založená
na nebolestivom optimálnom pôsobení na tkanivá,
predovšetkým na tukové bunky v podkožnej vrstve.
Pri každej masáži je nutné mať na sebe špeciálny
elastický overal, aby sa hlavica prístroja nepohybovala priama po pokožke a bola šetrná napríklad
k znamienkam na pokožke. LPG systém pomáha aj
pri striách či jazvách, ktoré sa stiahnu a zbelejú,
upraví ochabnutú kožu na bruchu a iých častiach
tela. Účinok je dlhodobý a neobjavuje sa ani tzv.
jojo - efekt. Výsledky sú viditeľné už po piatich
ošetreniach, v závislosti od stupňa nadobudnutej
celulitídy, pričom jedno ošetrenie trvá 35 minút.
Pre koho je určený ?
LPG systém je určený ako pre ženy, tak aj pre
mužov a pre všetky vekové kategórie. Vyhýbať by
sa mu mali len budúce mamičky, ľudia s nachladnutím a tí, ktorí trpia závažným ochorením súvisiacich s krvným obehom, prípadne sa u nich potvrdilo
podozrenie na ochorenie rakoviny.
Vychutnajte si skutočný oddych a hodnotné
služby v príjemnom prostredí.
Relaxujte a čerpajte u nás novú energiu a to
ZĽAVOU na
s v mesiaci Máj a Jún s
telové ošetrenia LPG !!!

-10%

Píše a radí Klamová Ingrid majiteľka
IN hair & beauty salon Lichnerova Senec

Inzercia 2/10/2015
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KINO - HITY

AVENGERS:
NEKONEČNÁ VOJNA
3.5. štvrtok o 18:00 3D 6,00 Eur
4.5. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur

DEADPOOL 2

19.5. sobota o 18:00 5,00 Eur
20.5. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ

20.5. nedeľa o 16:00 5,00 Eur
25.5. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur

SOLO: STAR WARS STORY
26.5. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur
27.5. nedeľa o 18:00 2D 5,00 Eur

Oznamujeme všetkým návštevníkom seneckého kina, že od 8. júna 2018 otvárame brány
amfiteátra, kam sa presúva premietanie filmov až do septembra. Premietať sa bude
iba na amfiteátri, a to aj v prípade nepriaznivého počasia. Začiatok premietacieho času
sa bude v priebehu leta meniť, preto odporúčame sledovať aktuálne informácie na našej
webovej stránke: www.kinosenec.sk
Prežite jedinečný filmový večer pod holým nebom v jednom z najkrajších a najväčších
letných kín na Slovensku. Tešíme sa na Vašu návštevu.

LABYRINT
Slávnostné otvorenie o 17:45
Betánia Senec n.o. , Štefánikova 74
„Na ľudovú nôtu“. DS MAČKY VO VRECI
pri ZUŠ Senec. Réžia: Zuzana Kolejáková. Hrajú: Veronika Blahová,
Soňa Füllopová, Tim Koppl, Mária Košecká, Angelika Koželuhová, Mária
Lančaričová, Erik Šupčík a Lucia Tichá.

NOC LITERATÚRY
16.5. streda

Slávnostné ukončenie o 22:15 Betánia Senec n.o. , Štefánikova 74
Barnabáš Kollárik, saxofón a Vladimír Kubalák, gitara.
Pedagógovia zo ZUŠ Senec.
1/ Holandsko
Hendrik Groen – Tajný denník Hendrika Groena
číta: Štefan Škoda
miesto: Betánia Senec n.o. , Štefánikova 74
začiatky čítania: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
2/ Maďarsko
Antal Szerb – Cesta za mesačného svitu
číta: Éva Bandor
miesto: AQUATHERMAL SENEC, a.s. , Slnečné jazerá - Sever
začiatky čítania: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
3/ Taliansko
Paolo Cognetti – Osem hôr
číta: Vojtech Koleják
miesto: Hotel Sun****, Slnečné jazerá - Sever
začiatky čítania: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
4/Slovensko
Ondrej Štefánik – Som Paula
číta: Andrea Sabová
miesto: Hotel***Zátoka, Slnečné jazerá - Sever
začiatky čítania: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
5/ Izrael
Amos Oz– Judáš
číta: Martin Nahálka
miesto: Betánia Senec n.o. , Štefánikova 74
začiatky čítania: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Zľava za pečiatku: Každý účastník má súčasne možnosť získať zľavu
na nákup v kníhkupectve PERGAMEN v Senci na Vajanského ulici.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ,
Fándlyho ulica v Senci.
3.5. streda o 18:30 Vstup voľný
Výstava trvá 03.05. – 25.05.2018
Samuel Czambel
HANIČKA BEZ RÚK
5.5. sobota o 16:00
2,50 Eur
Baladická bábková
rozprávka v podaní
Lukáša Tandaru pre
všetkých od 6 rokov.
Príbeh o tom,
ako rýchlo sa môže
život človeka zmeniť,
keď daruje hrsť múky...O tom, že všetko
zlé je predsa na voľačo dobré, o ľuďoch
dobrých aj zlých, o láske ktorá prekonáva
všetko zlé...
19.5. sobota od 15:00 do 23:00
počas Noci múzeí a galérií
je vstup do galérie Labyrint voľný
AMFO 2018
31.5. štvrtok o 17:00 Vstup voľný
Už 46. ročník krajského kola celoštátnej
postupovej súťaže neprofesionálnej
fotografie, ktorého organizátorom
je Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre.
Výstava trvá 01.06. – 28.06.2018
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MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018
Múzeumok és galériák éjszakája 2018
19.5. sobota 15:00–23:00

15:00–21:00
Dielne pri Tureckom dome: tradičná kováčska dielňa, ukážky historických zbraní, kreatívne s BEYOU a iné
Kézműves foglalkozások a Törökháznál: hagyományos kovácsműhely, történelmi fegyverek bemutatója, kreatív BEYOU és mások
15:00 Otvorenie podujatia - hostia Súkromnej základnej umeleckej školy R. Madarászovej: Orchester ľudových nástrojov
pri ZUŠ v Užhorode (Ukrajina).
A rendezvény megnyitója – R. Madarászová művészeti magániskolájának vendégei:
Az ungvári művészeti alapiskola népi hangszeres zenekara (Ukrajna)
16:00 „Olvasóközpontú irodalomtanítás”
A szenci Vojtek Sándor posztumusz kötetét Fenyő D. György mutatja be.
Prezentácia posmrtne vydanej publikácie Senčana Sándora Vojteka, zameranej na metodiku výučby literatúry. Publikáciu uvedie Fenyő D.
György (HU) – program v maďarskom jazyku.
17:00 Divadlo SpozaVoza: Ružová rozprávka. Divadelné predstavenie pre deti pri Tureckom dome
Gyermekszínház szlovák nyelven a Törökháznál
18:00–21:00
Tanečný dom pod vedením Barbory Morongovej a Františka Moronga – vyučovanie ľudových tancov pred Tureckým domom
Táncház – néptáncok oktatása a Törökháznál Barbora Morongová és František Morong vezetésével
Hudobný doprovod / Zenei kíséret: Michal Noga a priatelia
21:00–23:00, múzeum
Doc. Peter Šoltés, PhD. (HÚ SAV):
Revolúcia 1848/49. Kossuthovci, hurbanisti. Vlastenci? Vlastizradcovia? Šovinisti? Panslávi? – prednáška v slovenskom jazyku.
Az 1848/49-es forradalom. Kossuth-követők, hurbanisták. Hazafiak? Hazaárulók? Soviniszták? Pánszlávok? – szlovák nyelvű előadás.
Múzeum i Galéria Labyrint (MsKS – 2. poschodie) budú otvorené do 23:00 hod. Vstup voľný.
A múzeum 23:00 óráig tart nyitva. A VMK Labyrint Galériája 23.00-ig látogatható. A rendezvények díjtalanok.
Spoluorganizátor / Társszervező: MO CSEMADOK alapszervezete
V prípade nepriaznivého počasia sa tanečný dom presúva do Galérie Labyrint (MsKS, 2. poschodie), ostatné programy budú uskutočnené
v budove múzea.
Rossz idő esetén a táncházat a Labyrint Galériában (VMK, 2. emelet), a többi rendezvényt a múzeum székházában tartjuk meg.
Zmena programu vyhradená!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KNIŽNICA

KINOSÁLA
KLAMSTVO
2.5. streda o 19:00 19,00 Eur
DEŇ MATIEK
6.5. nedeľa o 15:00
ANYÁK NAPJA
5.6. vasárnap 15:00
MAMA JE LÁSKA
Koncert zboru Radosť
13.5. nedeľa o 15:00
Predpredaj vstupeniek
od 2.5.2018
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ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
24.5. štvrtok o 18:00
Prednáška s českou psychosomatičkou
ČÍTAJME SI
30.5. streda 9:00 - 15:00
Detský čitateľský maratón
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8:00 – 15:00 hod
Obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod
LABYRINT
8:00 – 17:00 hod
Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod
POKLADŇA KINA
14:30 – 19:30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.

www.msks-senec.sk www.kinosenec.sk

SENECKÉ LETO 2018
Predpredaj vstupeniek: 5 Eur dospelý,
deti od 6 rokov, dôchodcovia, študenti
Predaj vstupeniek na mieste: 10 Eur
dospelý, deti od 6 rokov, dôchodcovia,
študenti
Predpredaj vstupeniek aj v sieti
TICKETPORTAL
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Krížová cesta ulicami nášho mesta

Večer na Veľký piatok prechádzal ulicami mesta sprievod
so zažatými sviecami. Na jeho
čele niesli veľký drevený kríž
muži našej farnosti, odznelo
15 meditácií pri jednotlivých
zastaveniach tejto starobylej
pobožnosti Krížovej cesty ako
symbolu krížovej cesty Pána
Ježiša.
Pri každom zastavení Krížovej
cesty zazneli aj mená mučeníkov, ktorí v histórii položili svoje životy za Krista, Cirkev, bratov a sestry: Maximilián Kolbe,
Chiara Luce Badanová, Ignác
z Loyoly, Monika – matka
sv. Augustína, Pavol z Tarzu,
Matka Terézia, Mária z Magdaly, Jana z Arcu, páter Pio.
Zamýšľali sme sa nad Kristovým utrpením, nad veľkou lás-

kou Boha Otca, ktorý poslal
svojho jednorodeného Syna,
aby nás vykúpil. Uvažovali
sme nad hodnotou obetovaného ľudského utrpenia v živote.
Pre mňa bolo veľmi silným
dojmom 7. zastavenie Krížovej
cesty pri evanjelickom kostole,
kde po modlitbe evanjelického pána farára vzali na svoje
plecia kríž všetci traja kňazi
katolíckej cirkvi spolu s evanjelickým pánom farárom.
Ďakujeme všetkým, ktorí organizačne pripravili Krížovú
cestu i všetkým, ktorí sa na nej
zúčastnili modlitbami i meditáciami.
„Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa
nad nami i nad dušami v očistci.“ HČ, Foto: Marek Vincze

Noc s Andersenom 2018
Jedenásta rozprávková Noc
s Andersenom čakala deti
23. marca v Mestskej knižnici
v Senci. Zúčastnilo sa jej 33
detí a 5 knihovníčok. Program
začal animovaným filmovým
predstavením Chloe a trpaslíci. Po spoločnej večeri a predstavením krátkeho životopisu
dánskeho rozprávkara H. Ch.
Andersena čakali deti sokoliari s dravcami. Videli sme ako
prelietajú z miesta na miesto
lákané mäsovou odmenou.
Tí odvážnejší ich pohladili
po hebkých pierkach.
Každé dieťa ozdobilo strom
„Rozprávkovník“ svojou menovkou a v oddelení detskej
knižnice ich privítal profesionálny kúzelník Ivan. Niektoré deti sa stali pomoc-

níkmi kúzelníka. Občerstvili
pizzou, čítali Andersenove
rozprávky a pripravovali sa
na spánok. Ráno po prebudení a výdatných raňajkách boli
všetci odmenení Pamätným
listom a malým darčekom
na nezabudnuteľnú noc.
„Noci s Andersenom som zažila prvýkrát. Boli sme v kine
a prišli nás navštíviť aj sokoliari. Videli sme vystúpenie kúzelníka, prečítali nám rozprávku a už sme sa len zamotali
do spacákov a snažili sme sa
zaspať. Ráno sme mali výborné raňajky a dostali sme
darčeky. Veľmi sa mi páčilo,“
povedala Julka Vinczeová.
Anna Kamenárová,
Mestská knižnica Senec

Beseda s autorkou knihy Mengeleho dievča
Sila slov a dávnych spomienok preniesla Mestskú knižnicu v Senci do tragickej
a nebezpečnej doby, ktorej svedkom je
dnes už málokto. Pani Veronika Homolová Tóthová sa s hojným počtom poslucháčov pútavým rozprávaním podelila
o príbeh mladej slovenskej židovky, ktorej bolestné zážitky už spoznalo aj pero.
Doba ukradnutej mladosti Violy Stern
Fischerovej, hlavnej hrdinky mimoriadne
úspešného bestselleru, formovala silné
príbehy, ktoré si zaslúžia byť rozprávané.
Štyri koncentračné tábory, pochody smrti, Mengeleho pseudolekárske pokusy.
A po odvážnom úteku z nacistického pekla dokonca pomohla pri dolapení brutálnej dozorkyne z Birkenau.
Veronika Homolová Tóthová, televízna
a rozhlasová reportérka, sa už dlhodobo
venuje spracovávaniu spomienok obetí nacistického alebo komunistického

väznenia a prenasledovania. Natočila
viac ako 70 reportáží s touto tematikou
a 15-dielny cyklus dokumentárnych filmov s názvom „Neumlčaní“, dostupný
v archíve joj.sk. Za sériu reportáží získala v rokoch 2008 – 2012 niekoľko novinárskych ocenení. V rámci propagácie
knihy na školách sa stretáva s viacerými
dezinformáciami o krutej dobe nacizmu

či antisemitizmom, ktorý pretrváva
dodnes. Napriek tomu sa pokúša s mladými viesť pokojný a zmysluplný dialóg,
využívajúc svoje obsiahle historické poznatky a výbornú schopnosť komunikovať, ktorých bola svedkom i mestská
knižnica.
Význam besedy sa nepochybne dotkol
sŕdc všetkých poslucháčov a jej hĺbka
sa zrkadlila v slzách nejedného z nich.
„Môžeme sa baviť, či počet obetí dosahoval šesť alebo štyri milióny. Každý jeden
je však príliš veľa,“ zdôraznila autorka
v napätých chvíľach. „Nikto z nás by
nechcel, aby sa to stalo nám.“ Spisovateľka následne podpísala knihu dojatým
čitateľom, v ktorých mysli spolu s Violiným príbehom určite zostala ešte dlhý
čas. (celý článok o besede si prečítate
na www.senec.sk v rubrike Stalo sa...)
Zuzana Lenártová
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Míľa pre mamu 2018
Opäť druhú májovú
sobotu 12. 5. 2018
spolu
oslávime
Deň matiek. Príďte na Lichnerovu
ul. a Nám. 1. mája
o 15:00 - 18:00
prejsť symbolickú
míľu, a tak osláviť
spolu s vašimi mamami, babkami, tetami, krstnými mamami „ich deň“ a vzdať
im hold za to, že sú mamy. Pripravili sme
pre mamičky líčenie od Mary Kay, vystúpenia šikovných seneckých detí, tombolu..., pre deti zážitkovú trasu, lúštenie tajničky, ukážky 1. pomoci, poníky, tvorivé
dielne... Míľa pre mamu je úžasné rodinné
popoludnie, kedy v jeden deň na rôznych
miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myšlienkou, a to prejaviť úctu
a vďaku mamám – za ich obetavosť, za
ich prebdené noci nad našimi chorobami,
za ich snahu dať nám to najlepšie čo môžu
dať, za ich pochopenie a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po iné
dni, poďakovať za to, že sú našimi mamami a povedať jednoduché „Ďakujem, že si
mama“. Tešíme sa na vás!
mamičky - dobrovoľníčky
z RC Senecké slniečko

Zóna bez peňazí
17. marca 2018 (v sobotu) sa už po piatykrát zaplnili priestory 2. poschodia Labyrintu v MsKS funkčnými vecami, ktorým
dali mnohí druhú šancu. Ľudia mohli už
v piatok večer priniesť, čo nepotrebujú alebo nepoužívajú a zároveň si zobrať, čo by
sa im doma zišlo. Oblečenie, hračky, knihy, obuv... Každou „Zónou“ rastie počet
záujemcov s vecami sa podeliť a nie ich
len tak vyhodiť na smetisko. Senec sa tak
zapojil ku 60 mestám na Slovensku, ktoré
v podobných termínoch organizujú túto
akciu. Zóna sa koná dvakrát do roka, a to
na jar a jeseň. Touto formou pomáhame
sebe navzájom aj životnému prostrediu.
Veci, ktoré si nikto nezoberie, dobrovoľníci
roztriedia, aby boli použité na rôzne účely,
napr. pre chránenú dielňu, novorodenecké
oddelenia v bratislavských nemocniciach,
detských domovoch, pre Vagus... Akcia
je obohatená aj o sprievodné programy:
tematické tvorivé dielne pre deti, spoločenské hry, premietanie ekofilmov, prednášky... každú „Zónu“ sa snažíme niečím
spestriť. Najbližšie sa uvidíme 25. 11. 2018.
Tešíme sa na vás! Zároveň ďakujeme
ústretovým zamestnancom MsKS.
dobrovoľníci rôzneho veku
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Senčania Senčanom
Vivat Hummel

25. – 27. máj
pred synagógou

www.facebook.com/CollegiumWartbergSK

Wet Floor hrali v Labyrinte

V stredu 18. apríla 2018 vo večerných hodinách zavítala do Seneckého Labyrintu
dobrá nálada v podobe hudobnej skupiny Wet Floor. Akcia Hudobný happening
made in okolie Senec a Bratislava región
si získala záujem množstva divákov, ktorí
si prišli pozrieť predstavenie. Hudobníci
podali skvelý múzický výkon a ich blue-

sovo – rock and rollové skladby sa stali
nezabudnuteľnými hitmi večera. Po dobu
celého predstavenia bolo počuť hlasné
tlieskanie a spev publika, ktoré si atmosféru koncertu bez pochybností vychutnali. Aj napriek tomu, že kapela pochádza pôvodom z Pezinku, nedá sa poprieť,
že majú s mestom Senec veľké puto.
Okrem toho, že jeden z členov je seneckým rodákom, kapela v meste
po dlhšiu dobu cvičila. “Senec je pre
nás významný. Po dobu roku a pol sme
v týchto priestoroch nacvičovali ako
kapela” povedal s úsmevom na tvári
frontman zostavy Michal Fritzman. Po 2
hodinách zábavy sa kapela rozhodla zahrať poslednú skladbu “I don´t need no
doctor” po ktorej sa mohlo predstavenie
úspešne skončiť. Vanessa Pavlovičová

Kráľovskú korunu opäť získalo dievča
V Mestskej knižnici v Senci každý rok
na jar prebehne súťaž o titul Kráľ čitateľov. Táto tradičná súťaž piatakov a šiestakov seneckých základných škôl, primy
a sekundy osemročného gymnázia pripadla toho roku na stredu 19. apríla 2018
a mala rekordnú účasť, prišlo 20 detí.
Kráľ čitateľov je síce vedomostná súťaž,
ale jej hlavným poslaním nie je súťaženie.
Vedenie mesta Senec aj MsKS každoročne podčiarkuje svojou účasťou v porote, že si uvedomuje, že kniha odomyká
v deťoch ich vlastnú fantáziu, predstavy
a ideály, čo je mimoriadne dôležité pre
ich vývoj. Predseda poroty viceprimátor
Dušan Badinský a členovia poroty, riaditeľ MsKS Peter Szabo a knihovníčka
Anna Kamenárová dekorovali korunou
a šerpou víťazku súťaže Soňu Čaňovú,
žiačku ZŠ Tajovského. Druhú priečku obsadil Viktor Slašťan z GAB Senec a tretie

miesto získala Zuzana Košecká tiež zo ZŠ
Tajovského. Kráľovná čitateľov bude vládnuť 12 mesiacov s čitateľskými výhodami,
ale aj povinnosťami. Tou najdôležitejšou
úlohou bude, aby svojich kamarátov presvedčila, o tom že čítanie je dôležité, príjemné a zábavné.
Text a foto: VCs
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Do práce na bicykli 2018

Už ste zaregistrovaní?
Registrácia prebieha na www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#. Registrovať sa
môžu tímy zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v Senci. Z jednej firmy môže pochádzať
ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať
minimálne 2 členov, najviac však 4 členov.

Študenti uvádzajú IČO školy. Vek študentov musí byť v deň začiatku kampane, t.j.
do 1.5.2018 minimálne 15 rokov.
Súťažné kategórie
Spoločnosť, inštitúcia – ocenené budú tri
najlepšie v poradí
• Celkový počet súťažiacich za inštitúciu
• Celkový počet najazdených kilometrov

na bicykli za spoločnosť, inštitúciu
• Celkový počet jázd na bicykli
Školstvo – materské, základné, stredné školy, gymnázium - ocenená najlepšia škola
• Celkový počet súťažiacich za školu
Celkový počet jázd
• Najlepší študent
• Najlepší zamestnanec
• Najlepší tím
Celkový počet najazdených kilometrov
• Najlepší študent
• Najlepší zamestnanec
• Najlepší tím
Bonusová kategória – žrebovanie 5 súťažiacich spomedzi súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce
na bicykli
Všetci súťažiaci sú zapojení aj do celoslovenskej súťaže o elektricky bicykel, skladací
bicykel, víkendový pobyt a ďalšie ceny.
Dôležité termíny:
Ukončenie registrácie: do 5. 5.
Štart kampane: 26.4.2018
Priebeh súťaže: od 1.5.2018 do 31.5.2018
Vyhodnotenie súťaže: do 15. 6.
Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu
do práce!
Informácie: Ing. Gabriela Rebrošová
www.dopracenabicykli.eu

Morena, Morena...

Ako sme už viackrát spomínali, ľudové tradície sú pre niektoré pani
vychovávateľky v ŠKD Tajovského
prioritou už niekoľko rokov. Lucia,
Fašiangový sprievod, veľkonočné i
vianočné zvyky a vynášanie Moreny, má svoju tradíciu.
5. apríla 2018 si pani vychovávateľky Vlasta R., Monika Š., Janette P.,
Zuzka K., a vedúca vychovávateľka
Mgr. Dagmar M. vzali postavu Moreny do rúk a vybrali sa na Slnečné jazerá. Za sprievodu rapkáčov,
spiežovcov i ozembucha smerovali

rovno na juh Slnečných jazier, aby
obetovaním Moreny ukončili zimné
obdobie a privítali (konečne) jar.
Na brehu Slnečných jazier poprskaním vodou, básničkou i piesňou
spravili definitívnu bodku za zimou
a plní zážitkov sa vrátili do ŠKD.
Tomuto podujatiu bolo naklonené i
počasie, ktoré napriek nepriaznivej
predpovedi, vydržalo bez spŕchnutia až do konca akcie. Poďakovanie
patrí i Mestskej polícii, ktorá je, ako
vždy, zodpovednou súčasťou našich podujatí.
MonSkov
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Klub potápačov Piccard Senec, za podpory Mesta Senec
a Správy cestovného ruchu Senec usporiada
v nedeľu 27. mája 2018 od 10:00
jedenásty ročník podujatia

Akčný Medzinárodný deň detí,
na ktorom si môžu deti okrem techniky a aktivít záchranných a ozbrojených zborov SR užiť atrakcie a prežiť príjemný deň na Slnečných jazerách. Južná pláž od karavanového kempu až po Reštauráciu Lobster bude patriť detským
hrám, spevu, tancu a divadlu pre deti. Okrem iných
vystúpia tanečné skupiny F-dance a Niños latinos. Nebude
chýbať ani penová párty. Počas dňa bude vystupovať detské bábkové Divadlo z domčeka. Zaspieva aj herečka
a speváčka Miroslava Belancová (naša Senčanka). Pre veľký minuloročný úspech opäť predvedú svoje majstrovstvo
piloti vrtuľníka z letky ministerstva vnútra. Podujatie bude
moderovať Paťo Bujna. Na programe pre deti sa podieľa
viac než 250 členov rôznych zložiek a dobrovoľníkov.
Viac aj na www.senec.sk.

Organizátori si dovoľujú požiadať divákov, aby vzhľadom
k povahe akčných ukážok dodržiavali všetky ich pokyny
a zdržiavali sa výlučne vo vyhradenom priestore. Zároveň
žiadajú rodičov, aby brali na vedomie fakt, že pri jednotlivých ukážkach prichádza aj k hlučným zvukovým efektom.

Leví kráľ v Senci
Tento rok sa absolventský
koncert tanečného odboru
Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej niesol v duchu známej
disneyovky Leví kráľ. Uvedeniu tanečnej rozprávky predchádzali týždne tvrdých príprav všetkých účinkujúcich,
ako aj tých, ktorí sa na výrobe
tohoto vydareného predstavenia podieľali.
Po predstavení absolventov
školy sa všetci diváci akoby
šibnutím čarovného prútika
preniesli o tisícky kilometrov
ďaleko do miest, ktorým kraľovala divoká africká savana.
Tradičný príbeh o spravodlivom kráľovi Mufasovi, ktorý
vládne ríši zvierat a jeho malom synovi Simbovi, sa odel
do nového šatu.
Malý, ale odvážny princ spoločne so svojimi neoddeliteľnými kamarátmi - prasiatkom
Pumbom, surikatou Timonom
a svojou veľkou láskou levicou Nalou, museli počas celého predstavenia prekonávať
rôzne nástrahy, ale zažívali
aj nádherné dobrodružstvá
a stretnutia s tradičnými africkými zvieratkami.
Heslo Hakuna Matata - čo

ZŠ s VJM je úspešná na biologickej olympiáde
ZŠ Alberta Molnára Szencziho má potenciál na súťaženie v rámci biologickej
olympiády. Siedmačka Emma Straňák
v školskom roku 2015/16 obsadila prvé
miesto v kategórii BiO „D“ okresného
kola. Vo februári tohto roku už ako deviatačka v kategórii „C“ opäť obsadila
prvé miesto okresného kola biologickej olympiády, čím potvrdila, že jej minulý úspech nebol náhodný. Postúpila
do krajského kola, kde 13. marca v sil-

nej konkurencii s rozdielom jedného
bodu obsadila druhú priečku a naviac
bola odmenená aj mimoriadnou cenou
Dušana Matisa. V apríli sa Emma Straňák zúčastnila aj na celoslovenskom
finále olympiády, kde prezentovala svoj
výskum týkajúci sa ťažkostí chovu amadiny Gouldovej. Stala sa úspešnou riešiteľkou, ktorá vie prezentovať svoj talent aj v slovenčine.
Antónia Párkány

Az alapiskola sikeres a biológia olimpián
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola bekapcsolódott a biológiai olimpia versenybe. A 2015/16-os tanévben, a BiO
„D“ kategóriában Straňák Emma hetedikesként az első helyen végzett a járási
versenyen. Idén februárban a biológia
„C“ kategóriájában kilencedikesként a
szenci járási fordulón újra az első helyen végzett, bizonyítva, hogy tavalyelőtti eredménye nem volt véletlen. Március
13-án a pozsonyi kerületi fordulón egy
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pont különbséggel a dobogó második
fokát foglalta el, ráadásul az olimpia
kiemelt előadói különdíját (Dušan Matis-díj) is megnyerte. Az áprilisban Pozsonyban megrendezett országos döntőben Straňák Emma a Gould amadina
tenyésztési nehézségeiről folytatott kutatása eredményeit mutatta be. Sikeres
megoldóként szlovák nyelven is megcsillogtatta tudását.
Párkány Antónia

v preklade znamená „netráp
sa“ - sa nieslo celým predstavením, ktoré zavŕšil veľkolepý boj o korunu medzi levmi,
hyenami, dospelým Simbom
a zlým Scarom.
Všetky účinkujúce deti podali
fantastický výkon, ktorý bol
okorenený nádhernými farebnými kostýmami a prepracovanými kulisami.
Na záver sa sálou dlho ozýval
neutíchajúci potlesk, ktorý bol
úprimnou vďakou a pochvalou
za tento nádherný kultúrny zážitok.
Roman Borušovič

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

30. 5. 2018
o 19.00 h
Téma: Magnetické polia
v slnečnej atmosfére
Prednáša: Mgr. Martin Benko AU SAV
v Tatranskej Lomnici, absolvent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
doktorand
astronomického
štúdia
Univerzity Komenského v Bratislave
pod pracoviskom Astronomického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Tatranskej Lomnici. Zaoberá sa štúdiom slnečnej fyziky a skúmaním magnetického
poľa v slnečnej atmosfére.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk
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lok, melyeket a művész tangóharmonikán
kísért. Igazi verses színházat hozott létre
az előadóművész, aki önálló műsorával
közel egy óra hosszat szórakoztatta közönségét.
Különleges módon ünnepelte idén a költészet napját a szenci alapiskola. Eddig
minden évben vendégelőadók léptek fel
ezen a napon, vagy író-olvasó találkozókra került sor. Idén a diákparlament azt találta ki, hogy minden osztály költsön egy
verset a költészet napja alkalmából, melyeket a tanulók felolvastak az iskolarádióban. A költemények szavazásra kerültek,
a legjobb verset író osztály 50 ponttal lett
gazdagabb az osztályok diákparlamenti
versenyében. Valamennyi vers olvasható
lesz az év végi iskolaújságban, a Maszatban.
Polák Margit, Matus Mónika

A magyar költészet napja
A Csemadok Szenci Alapszervezete 2005
óta szervez értékes műsort a magyar költészet napjára, melyet 1964 óta tartanak
meg Magyarországon, mindig április 11én, József Attila születésnapján.
Hangulatában igazi ünnepi előadáson
vehettek részt az irodalom és a magyar
vers kedvelői április 15-én vasárnap délután a Szenci Városi Művelődési Központ
Labirintus Galériájában. In vino veritas –
szomjoltó versek és bordalok című verses
összeállítását hozta el Szencre a magyar
költészet napjára Lajos András, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze. Csokonai, Petőfi, Vörösmarty költeményei hangzottak el az összeállításban, valamint Márai gondolatai a borról, és ismert borda-

Deň maďarskej poézie
11. apríl, deň narodenia básnika Attilu Józsefa, je sviatkom poézie v Maďarsku už
od roku 1964. Senecká základná organizácia Csemadoku oslavuje Deň maďarskej poézie od roku 2005 vždy hodnotným
programom. Milovníci poézie a literatúry
zažili nefalšovanú sviatočnú atmosféru
15. apríla 2018 v nedeľu poobede v Galérii Labyrint MsKS. Herec Petőfiho divadla vo Veszpréme András Lajos priniesol

do Senca na Deň maďarskej poézie svoje hudobno-literárne pásmo pod názvom
In vino veritas – básne pre uhasenie smädu
a piesne o víne. V programe zazneli básne Csokonaiho, Petőfiho a Vörösmartyho,
Máraiho úvahy o víne a populárne piesne
o víne, ktoré interpret sprevádzal na akordeóne. András Lajos svojím takmer hodinovým programom vytvoril pre publikum
v Labyrinte ozajstné divadlo poézie.
Deň maďarskej poézie oslávili žiaci ZŠ
s VJM A. M. Szencziho netradične. Dote-

raz každý rok hosťovali v škole interpreti
poézie, alebo sa žiaci stretli so súčasnými
autormi poézie či literatúry. Žiacky parlament sa tento rok rozhodol, že každá trieda napíše básničku pri príležitosti sviatku
poézie, ktorá bude prednesená v školskom
rozhlase. O dielach prebehlo hlasovanie
a víťazná trieda si pripísala na svoje konto
50 bodov v rámci celoročnej súťaže tried.
Všetky básničky budú zverejnené v koncoročnom vydaní školského časopisu Maszat.
Margit Polák, Mónika Matus

Kovács László és Görföl Jenő bemutatták legújabb közös munkájukat
Görföl Jenő kultúraszervező, fotográfus,
a Csemadok országos titkára és Kovács
László történész közismert szerzőpárost
alkotnak. Legutóbbi, immáron hetedik
közös munkájukat Középkori templomok
Komárom, Esztergom, Bars és Hont Vármegyékben címmel jelentették meg. A friss
kiadványt, ugyanúgy, mint a korábbiakat is,
bemutatták a szenci közönségnek. 2018.
április 13-án koraeste a Szenci Városi Művelődési Központ Labirintus Galériájában
tartottak könyvbemutatót. Kovács Lász-

ló vetítéssel illusztrált ismertetőjében elmondta, hogy négy történelmi vármegyének a mai Szlovákia területére eső része
középkori templomait mutatja be a kötet.
A könyvben annak a több mint harminc
templomnak, kápolnának a fotóit láthatjuk
és leírását olvashatjuk, melyek mindegyike
középkori eredetű és a későbbi átépítéseket követően is több-kevesebb román, illetve gótikus elemet őriztek meg. A bemutatót
követően a szerzők dedikálták a megvásárolt köteteket.
VCs

Najnovšia publikácia László Kovácsa a Jenő Görföla
Organizátor kultúry, fotograf, celoštátny tajomník Csemadoku Jenő Görföl a historik
László Kovács sú uznávanou autorskou
dvojicou. Ich najnovšia, siedma spoločná
publikácia vyšla pod názvom Stredoveké
kostoly v historických župách Komárno,
Ostrihom, Tekov a Hont (Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont
Vármegyékben). Svoju čerstvú publikáciu,
rovnako ako predchádzajúce, predstavili aj
seneckému publiku. László Kovács v pod-

večer 13. apríla 2018 v Galérii Labyrint MsKS
ozrejmil, že publikácia predstavuje stredoveké kostoly štyroch historických žúp Uhorska, ktorých časti sa v súčasnosti nachádzajú na území Slovenska. Kniha obsahuje
popis a fotografiu tých vyše tridsať kostolov
a kaplniek, ktoré boli založené v stredoveku
a viac-menej zachovali prvky románskeho
a gotického štýlu aj po neskorších rekonštrukciách. Na záver autori podpisovali knihy, ktoré si hostia zakúpili.
VCs

Köszönjük a 31 család bizalmát, amely hozzánk íratta be elsős kisgyermekét. Szenczi Molnár Albert Alapiskola
Ďakujeme za dôveru tým 31 rodinám, ktoré svojich prváčikov zapísali do našej školy. ZŠ Alberta Molnára Szencziho
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Felszentelték a felújított
Hősök Szobrát
Az I. és a II. világháborúban elhunyt szenciek emlékét őrző Hősök szobra eredeti állapotába való visszaállításának és újraszentelésének alkalmából gyűltek össze április
21-én szombat délután a szenci magyar
közösség tagjai, valamint Dušan Badinský alpolgármester és Jarmila Répássyová
hivatalvezető asszony. Az esemény moderátora Korpás Árpád elsőként Strešňák Gábort szólította a mikrofonhoz, aki az emlékmű hányatott történetét ismertette. A Nagy
Háború 1914–1918 között sok szenci áldozatot is követelt. Az ő tiszteletükre állítandó
emlékmű alapjait 1938 –ban rakták le. Az
újabb háború közepette öltött végül testet
az emlékmű, Ruff András szobrászművész
műve. A szoboravatásra 1943. október
10-én került sor, hátoldalán 117 hősi halott
nevét hirdette, nem csak az első, de már
a folyamatban levő második világháború
addigi halottainak neveit is. 1945-ben az
emlékművet lerombolták, csak két kőtömb
és a hozzá vezető lépcsők maradtak meg.
A torzó mégis megmaradt emlékhelynek
és évtizedeken keresztül a szenciek itt is
gyertyát gyújtottak halottak napján. A Bársonyos Forradalmat követő rendszerváltás
demokratikus légkörében kerülhettek újra
felszínre a lerombolt emlékmű darabjai,
amelyek addig a városháza udvarán voltak
elásva. Az akkor újra fölállított emlékmű
nem volt teljes, mert a rajta látható címer
pajzsán eredetileg nyugvó koronát és a
hátoldalán levő, névsoros márványtáblákat

Vysvätili zrekonštruovaný
Pomník hrdinov

Členovia seneckej maďarskej komunity
a vedenie mesta zastúpené viceprimátorom Dušanom Badinským a prednostkou
MsÚ Jarmilou Répássyovou sa zúčastnili
21. apríla vysvätenia zrekonštruovaného
Pamätníka hrdinov, ktorí padli v I. a II. svetovej vojne. Podujatie moderoval Árpád
Korpás. Vedúci Mestského múzea Gábor
Strešňák zoznámil prítomných so strastiplnou históriou pomníka. Základy pamätníka
padlým vo Veľkej vojne v rokoch 1914-1918
boli položené v roku 1938. Napokon až
10. októbra 1943 bolo dielo Andrása Ruffa
odhalené s menami 117 padlých Senčanov
v I. a vtedy práve prebiehajúcej II. svetovej
vojne. Pomník bol v roku 1945 zdemolovaný. Ostali z neho len dve kamenné kocky
a schody. Napriek neprajnej politickej klíme
ostalo torzo pomníka pamätným miestom
pre Senčanov, ktorí na Sviatok všetkých
svätých pri ňom zapaľovali sviečky. Až po
Nežnej revolúcii sa naskytla možnosť rein-

nem találták meg, de a neveket az újjáépítés során rekonstruálták. Múzeumunk az
első világégés centenáriumára készített
kiállítása kapcsán folytatott levéltári kutatások alapján újabb 65 katonaáldozat neve
vált ismertté. Az idei felújítás során az ő
neveik is fölkerültek az emlékmű újonnan
kialakított felületére, valamint a címer is kiegészült a Szent Koronával. A névsorban
magyarokon kívül vannak szlovákok, németek, oroszok, katolikusok, reformátusok,
evangélikusok és zsidók is.
Németh Gabriella városi képviselő, az MKP
országos alelnöke az emlékmű felújításának anyagi hátterét világította meg. 2016.

štalácie Pamätníka hrdinov, ktorého fragmenty boli zakopané na dvore Mestského
úradu. Niektoré časti, ako koruna nad štítom
štátneho znaku a tabule s menami hrdinov
sa nenašli, ale pre reinštalovaný pamätník
boli vyrobené nové mramorové tabule. Pracovníci Mestského múzea v rámci prípravy
expozície pri príležitosti stého výročia vypuknutia I. svetovej vojny našli v archívoch
mená ďalších 65 padlých vojakov. V rámci
súčasnej rekonštrukcie pamätníka boli ich
mená uvedené na novovytvorenej ploche
a bola osadená aj replika svätej koruny
nad štítom štátneho znaku. Na tabuliach sú
mená Maďarov, Slovákov, Nemcov, Rusov,
katolíkov, reformovaných, evanjelikov aj židov, ktorí padli za obeť veľkých vojen XX.
storočia.
Gabriella Németh, mestská poslankyňa
a podpredsedníčka SMK, osvetlila prítomným finančné pozadie rekonštrukcie Pamätníka hrdinov. Nadácia Gábora Bethlena
v decembri 2016 vypísala výzvu pre predloženie projektov na rekonštrukciu pamätníkov I. svetovej vojny. „Keď som si to prečíta-
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december 28-án a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdetett az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek felújítására. „Amikor a felhívást
elolvastam, azonnal a Hősök Szobráról évtizedek óta hiányzó Szent Korona pótlása
jutott az eszembe, amit a szenci lokálpatrióta magyar közösség kegyeleti okokból és a
közösségi emlékezet erősítésének céljából
már évek óta sürget, amire azonban forráshiány miatt eddig nem kerülhetett sor.”mondta el Németh Gabriella. A Csemadok
helyi szervezete Erdélyi Júlia elnökasszon�nyal az élen fölkarolta az ötletet. Karol Kvál
polgármester a márványtáblák költségeit,
a parkosítást és a biztonsági kamera felszerelését vállalta föl. Szakmailag Strešňák
Gábor a városi múzeum igazgatója irányította és felügyelte a Szent Korona újonnani
kifaragását, a restaurátori és helyreállítási
munkálatokat. Matus Mónika igazgatóas�szony pályázatírói munkája is nélkülözhetetlen segítség volt, melynek eredményeként a BGA és a Magyar Kormányhivatal
1 500 000 Ft-os támogatást ítélt meg az
emlékmű helyreállítására.
A beszédeket követően Bošňák Andrej katolikus káplán megszentelte a Hősök Szobrát, a jelenlevők pedig elénekelték az „Isten,
hazánkért térdelünk Elődbe…“ kezdetű
egyházi éneket. Ezután Bohony Beáta református lelkész megáldotta a jelenlevőket.
Az ünnepség végén a város vezetésének,
valamit városunk társadalmi és politikai
szervezeteinek képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit a Hősök szobránál, majd
szentmise volt a Szt. Miklós templomban.
VCs
la, hneď som si spomenula na potrebu doplnenia desaťročia chýbajúcej svätej koruny
na Pamätníku hrdinov,“ spomenula. Myšlienku uchádzať sa o podporu na rekonštrukciu
Pamätníka hrdinov podporila mestská organizácia Csemadoku. Primátor mesta Senec
Karol Kvál prispel k realizácii projektu obstaraním kamenných tabúľ, úpravou terénu
a inštalovaním kamery. Odborný dohľad
nad realizáciou celého projektu vykonával
vedúci Mestského múzea Gabriel Strešňák.
K úspechu prispeli aj bohaté skúsenosti riaditeľky ZŠ A. M. Szencziho s písaním projektov. Nadácia Gábora Bethlena a Úrad
vlády Maďarska podporili projekt sumou
1 500 000 Ft.
Katolícky kaplán Andrej Bošňák po prejavoch vysvätil Pomník hrdinov a duchovná
reformovanej kresťanskej cirkvi Beáta Bohoň požehnala prítomných. Na záver predstavitelia vedenia mesta, zástupcovia škôl,
spoločenských a politických organizácií
mesta položili vence k pomníku. Na podujatie nadväzovala svätá omša v kostole
sv. Mikuláša.
VCs
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lia Stankovičová 1943, František Horváth
1936, Miroslav Holubka 1974

Narodili sa

Megemlékezés - Katonáné Ballán Viktória 1940-2018
Katonáné, szül. Ballán Viktória 1940. december 17-én született Jókán. A Pozsonyi
tanítóképzőben végzett majd a nagyfödémesi alapiskolában kezdett tanítani, majd
nyugdíjba vonulásáig a szenci alapiskola
pedagógusa volt. 1961. április 8-án kötött
házasságot Katona Rolanddal. Egész pályafutása során fáradhatatlanul becsületre
tanította, hűségre nevelte a diákokat: Isten,
haza, nemzet, tisztelet és szeretet volt a hitvallása. 2018. február 24-én életének 77-ik
évében ment el. Emlékét őrzi férje Roland
és lánya Enikő

Sebastián Kača, Hana Sedalová,
Abigail Alexa Govender, Táňa Ondrejková,
Matúš Pečimúth, Jakub Nemčovič,
Leyla Lamine, Tamara Harvanová,
Emma Olléová, Bastien Brosz,
Anna Gľondová, Reno Lupták,
Zoe Tfirstová, Mia Valičková,
Alexandra Drugová, Csaba Csontó,
Adam Kišš, Kristína Kuncová,
Hana Švába, Emma Košíková,
Maximiliano Montalvo, Ahmad Dawud
Butt, Teo Káňovič, Tomáš Okruhlica
Zosobášili sa
Ľuboslav Špilák – Katarína Kapurníková
Peter Baláž – Alica Uharčeková
Ľuboš Várady – Lucia Danišová
Milan Smatana – Katarína Guldanová
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
Jozef Baričič (65)
Zlatica Hajduková (65)
Ing. Viera Mokráňová (65)
Juraj Zelman (65)
Peter Čizmazia (70)
Mária Asztalosová (75)
Klub dôchodcov
Zlatica Hajduková (65)
Peter Čizmazia (70)
Mária Levická (75)
Alexín Rakús (80)
Štefan Matyej (80)
Zuzana Matyejová (75)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Vilma Bordácsová (75)

Peter Čizmazia (70)
Len to najkrajšie, čo život
môže dať, chceme Ti pri Tvojom 80-ročnom jubileu priať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy
nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa Ti chrbtom otáča, nech len
zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou
ďalších rokov Tvojho života. Všetko najlepšie k životnému jubileu nášmu drahému
Alexínovi Rakúsovi želajú – manželka, dcéra s manželom a synom a dcéra s priateľom.
Opustili nás
Mária Frimmerová 1929, Štefan Lengyel
1940, Mária Pirošková 1941, Mária Jakubková 1928, Ján Múčka 1956, Peter Waschina
1945, Štefan Chvostaľ 1972, Alžbeta Sesztáková 1948, Anna Košútová 1936, Marta
Kováčová 1928, Štefan Polický 1935, Rozá-

Spomienka - Viktória Katonová rod. Ballán 1940-2018
Narodila sa 17. decembra 1940 v Jelke.
Po absolvovaní štúdia v Pedagogickom
inštitúte v Bratislave začala pôsobiť ako
učiteľka vo Veľkých Úľanoch, následne
prišla do Senca, kde učila na ZŠ s VJM až
do dôchodku. Za Rolanda Katonu sa vydala 8. apríla 1961. Svojich žiakov neúnavne
učila a vychovávala k poctivosti a vernosti: Boh, vlasť, národ, úcta a láska boli jej
krédom. Navždy odišla 24. februára 2018
vo veku 77 rokov. S láskou spomína manžel Roland a dcéra Enikő
Dňa 05.04.2018 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej mamy Heleny Csutorovej.
Kto ste ju poznali venujte, jej
s nami tichú spomienku. Ďakujeme. S láskou spomíname.
15.3. 2018 nás navždy opustil
milovaný otec, svokor, dedo
František Fülöp. Ďakujeme
všetkým za účasť na poslednej rozlúčke. S láskou spomíname.
V tichom zármutku oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás
navždy opustila naša milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagriná a teta
Anna Ilčíková za slobodna Nagyová (Pincešor). Zomrela ticho v utorok 10. apríla
v požehnanom veku 95 rokov.
Dňa 4. apríla uplynulo 11 rokov, kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec
a dedko František Jánó. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 14.5. si pripomíname 20. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn,

otec, starý otec, brat Karol Ježík. S láskou na teba spomíname, navždy zostaneš v našich
srdciach. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme
Dňa 28.4.2018 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá mama, babka a prababka Terézia Maráková rod. Michaleková. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina
Dňa 3. mája uplynie 5 rokov
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocino, brat Oleg
Matiašovič a vo februári sme
si pripomenuli jeho nedožité
60. narodeniny. S láskou a vďakou na Teba spomína celá rodina, navždy
zostaneš v našich srdciach.
Dňa 14.mája uplynú dva roky,
čo nás navždy opustila naša
milovaná Anna Mikulášková.
S láskou a úctou spomína celá
smútiaca rodina.
Ďakujem všetkým príbuzným
a známym, ktorí dňa 21.3.2018
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého Jána Múčku. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. V srdci si uchovajme krásne spomienky na neho. Smútiaca rodina
To, že rana sa zahojí, je len
klamné zdanie. V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 3. mája uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, babička a prababička Zlatica Satúryová. S láskou spomínajú dcéry Zlatka, Anka, Eva a syn Dodo
s rodinami.
To, že rana sa zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 19. mája uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil Michal
Suda. Za tichú spomienku ďakuje manželka Viera, syn Michal s rodinou
a dcéra Viera s rodinou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí
na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého manžela, otca,
dedka Petra Waschinu, ktorý
nás opustil vo veku 72 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a tiež ďakujeme pohrebnej službe Va-Si
za dôstojné vybavenie pohrebu. Smútiaca
rodina
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Deň narcisov na SOŠ automobilovej a podnikania
Nie každý piatok trinásteho
musí byť nešťastný deň. V piatok
13. apríla sa konala celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine,
ktorej cieľom je pomôcť ľuďom,
postihnutým jednou z najzákernejších civilizačných chorôb.
Do akcie sa zapojila aj SOŠ A a P.
Žiaci SOŠ A a P ako dobrovoľníci pôsobili priamo na škole,
ale aj v meste Senec. Každá
z dvoch skupín prešla určitú časť
mesta. A aké boli dojmy týchto
mladých ľudí z charitatívnej akcie?
„Pri oslovovaní ľudí sme sa stretli
s rôznymi reakciami. Mnohí boli
ochotní darovať aj väčšie finančné príspevky. Niektorí nás dokonca sami zastavili, aby mohli
prispieť, dokonca sme od jednej pani dostali aj darček za to,
čo robíme,“ usmieva sa Betka,
jedna z dobrovoľníčok.
Braňo, ktorý bol členom druhej
skupiny, sa stretol aj s inými reakciami: „Ale na druhej strane sa
našli aj takí, ktorí nás bez slova
obišli... napriek tomu boli ľudia
väčšinou štedrí a milí.“
„Myslím si, že môžeme byť
na seba hrdí, pretože sa nám podarilo vyzbierať sumu, za ktorú
sa určite nemusíme hanbiť. Preto
pevne verím, že trošku aj naším
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Uctili si osloboditeľov Senca
Pri fontáne pred mestským úradom sa stretli 29. marca
o 12:00 členovia ZO SZPB Senec, aby si spolu s predstaviteľmi mesta uctili pamiatku a položili vence k Pamätnej
tabuli osloboditeľov Senca, ktorá je umiestnená na budove mestského úradu. Po príchode viceprimátora Dušana
Badinského tajomníčka ZO SZPB Senec Lýdia Nedvědová
uvítala prítomných prednesom básne „Mier“ a povedala:
„Ctíme si pamiatku tých, ktorým ďakujeme, že už 73 rokov
žijeme len v spomienkach na vojnové útrapy a nemusíme
o svoju slobodu bojovať so zbraňou v ruke ako naši predkovia. Žijeme vo veľmi búrlivej dobe a s nepokojom sledujeme vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí. Zaželajme si,
aby sa nad nami rozprestierala iba modrá mierová obloha,
aby pomníky bojovej slávy boli mementom a výstrahou
pred prízrakom nového vojnového pustošenia.“
Zdroj: ZO SZPB Senec, Foto: VCs

prispením, je možné zachrániť
život a pomôcť nejednému človeku,“ dodala ďalšia dobrovoľníčka, Kristínka.
Ostáva len dúfať, že tradícia
zbierky pretrvá aj naďalej.
Mgr. Mária Sebíňová

Talkshow s Petrom Batthyánym

Hosťom Moniky Macháčkovej bol tentoraz 4. apríla herec Peter
Batthyány. Známy je najmä zo seriálov Mafstory a Profesionáli,
no jeho pôvodným zámerom nebolo stať sa hercom. Od detstva
mal blízko k zvieratám a zmaturoval ako džokej, neskôr sa vážnejšie začal venovať tancu a stal sa súčasťou tanečnej skupiny.
Na tanečnej scéne zbieral jeden úspech za druhým, v štýle electric
boogie sa stal majstrom Európy a získal výborné umiestnenie aj

na majstrovstvách sveta. Práve tanec začal budovať jeho cestu
do divadla, do divadelného súboru Stoka ho prijali na vlastné prekvapenie. Vtedajšia situácia mu vnukla nápad vytvoriť mafiánsku
komédiu, z ktorej sa nakoniec stal veľmi úspešný seriál.
Počas kariéry sa vyskytli aj nie práve najsvetlejšie chvíľky vrátane potýčok s bulvárom. Peter Batthyány je živým príkladom obete
výplodov bulváru. Poprepletané informácie vytrhnuté z kontextu
spôsobili dlhodobé problémy a mali dopad aj na hercov súkromný
život. Chuť vyjadriť sa, verejne sa obhájiť, boli postrčením pre založenie youtube kanála a aktivite na sociálnych sieťach.
„Vnímam pozitívne, keď vidím otvorenosť iných generácií k sociálnym médiám a moderným technológiám. Práve youtube a sociálne siete poskytujú skvelý priestor na obhájenie sa, zabezpečujú
slobodu vyjadrenie sa a komunikáciu s okruhom podporovateľov,“
vyjadril sa aj Peter Batthyány.
Nakoniec v rámci priestoru na otázky publika, prišla reč aj na aktuálnu spoločenskú situáciu. Peter Batthyány sa otvorene vyjadril,
že patrí medzi slušných ľudí, ktorým to nie je jedno.
Znova raz talkshow v Labyrinte zabezpečila divákom pekný večer
v jedinečnej komornej atmosfére, navyše so skvelým hudobným
sprievodom speváčky Kristíny Debnárovej. Peter Batthyány bol
skutočne skvelým hosťom, odzneli múdre posolstvá, ktoré v kombinácií s dávkou výborného humoru a aktívnym publikom potvrdili
skvelú úroveň akcie.
Nina Bučeková
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25. ročník svetového pohára Senecká ruka – Senec hand s Luciou Debnárovou
Na jubilejný ročník Seneckej
ruky prišlo 160 športovcov
z takmer 20 krajín, medzi nimi
aj z Indie, z troch kontinentov - Afriky, Ázie a Európy.
Toto prestížne športové podujatie sa konalo 7. apríla, už
tradične v kinosále MsKS Senec. Po prvýkrát sa na súťaži
predstavili pretekári z Maroka
a zo Srbska. Ďalším prvenstvom jubilejného ročníka bolo
zaradenie paraarmwrestlingu
do súťaže, čiže súťaže telesne postihnutých športovcov
v pretláčaní rukou. Medzi najväčšie hviezdy podujatia patrila Senčanka Lucia Debnárová

vo farbách AWK Senec, ktorá
obhájila titul už po trinástykrát. Ako jedinej Slovenke sa
jej podarilo vyhrať na obe ruky
zlaté medaile. Medzi mužmi sa
takýmto výkonom mohol pýšiť
len Plamen Dimitrov z Bulharska. Lucii Debnárovej k zlatým
medailám pribudlo priamo
na stupni víťazov aj milé prekvapenie vo forme obrazu
od priateľky, akademickej maliarky Kataríny Zemkovej. Senecká ruka bola veľmi kvalitná
súťaž. Za seneckými stolmi sa
predstavil celý rad medailistov
z majstrovstiev Európy a sveta.
VCs, Foto: AWK Senec

XXXIII. ročník Seneckej latky - zvíťazila ZŠ Tajovského
Mestský školský úrad v Senci a Gymnázium A. Bernoláka usporiadali 12. apríla
v telocvični Slávia tradičný atletický turnaj
v skoku do výšky „Senecká latka“. Súťaže
sa mohli zúčastniť traja chlapci a tri dievčatá v každej vekovej kategórii z každej
seneckej školy. Turnaja sa zúčastnilo 137
žiakov, z toho 68 dievčat a 69 chlapcov,
zo ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská, ZŠ s VJM
A. M. Szencziho, Súkromnej ZŠ Kysucká a Gymnázia A. Bernoláka. Súťažili vo
vekových kategóriách od ročníku 2008
po 2002.
Najmladší žiaci a žiačky nastúpili do boja
už o 8:30. Po finále súťaže v tejto vekovej kategórii nasledovalo slávnostné
otvorenie turnaja za účasti viceprimátora
Ing. Dušana Badinského a riaditeľa Gym-

Športový deň seniorov 2018
24. mája 2018 od 9:00 – 17:00
na Slnečných jazerách - juh
Občerstvenie pre súťažiacich bude
zabezpečené.
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred na útvar sociálnych
služieb mesta telefonicky na číslach: 02/20205121, 02/20205122,
02/20205145 alebo osobne na adrese Pribinova 15, Senec, v termíne
do 15.05.2018.
Tešíme sa na Vašu účasť.

názia A. Bernoláka RNDr. Jozefa Radza,
ktorí odovzdali medaily najmladším víťazom. Školy súťažili o Putovný pohár
Seneckej latky a jednotlivci o medailové
umiestnenia. Putovný pohár získala tesným výsledkom ZŠ J.G. Tajovského.
Poradie škôl:
1. ZŠ J.G.Tajovského – 84 bodov
2. ZŠ Mlynská – 77 bodov
3. ZŠ Nová Dedinka – 29 bodov
4. ZŠ s VJM A.M. Szencziho – 27 bodov
5. Gymnázium A. Bernoláka – 19 bodov
Najlepšie výkony jednotlivcov:
Dievčatá 2004 – Péterová Valentína –
ZŠ s VJM A. M. Szencziho - 137 cm
Chlapci 2003 – Dubovický Jakub, Rothbauer Robert – ZŠ Tajovského – 160 cm
Text a foto: VCs
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Gymnasti opäť súťažili

Plavci Swim Klubu Senec opäť s medailami

Hovorí sa, že gymnastika
je abeceda ľudského pohybu. Na našej škole sa dlhodobo venujeme športovej
gymnastike v rámci krúžkov
na 1. aj 2. stupni. Úsilie žiakov
aj učiteľov vyústi každoročne
do okresného majstrovstva
v gymnastickom štvorboji, ktoré pravidelne organizujeme. Víťazi postupujú
na krajské majstrovstvá a tí
najlepší až na majstrovstvá
Slovenska. Tento ročník bol
výnimočný v tom, že naše
pozvanie prijali dve výnimočné osobnosti športovej gymnastiky, pani Marianna Krajčírová-Némethová so svojou
sestrou Dagmarou.
Pani M. K. Némethová sa
zúčastnila troch olympiád
a získala spolu 6 medailí z vrcholových podujatí. Úspechy
zbierala hlavne v súťaži družstiev po boku fenomenálnej
Věry Čáslavskej. Bola vyhlásená za najlepšiu slovenskú gymnastku 20. storočia
a v roku 2016 prevzala trofej
„Športová legenda“. Trénova-

Na plaveckých pretekoch
veľkej ceny mesta Nových
Zámkov, ktoré sa konali 14.4.
sa umiestnili plavkyňa SWIM
KLUBU SENEC Ivana Martišovičová na 2.mieste v kategórii
200 m prsia, 3. mieste v kategórii 50 m prsia, 3. mieste
v kategórii 100 m znak, plavkyňa Alica Szárazová na
2.mieste v kategórii 200 znak
a Simona Bučková na 3.mieste 50 m prsia a 2.mieste 200 m
voľný spôsob, naša najmenšia
plavkyňa Nella Martišovičová
si v jednotlivých kategóriách
zlepšila osobné rekordy.

la aj v zahraničí a v Bratislave
vychovala niekoľko reprezentantiek. Dodnes sa venuje
mládeži a je čestnou členkou
Slov. gymnastickej federácie.
Ďakujeme týmto skvelým
športovkyniam za odborné
rady, pomoc pri rozhodovaní a zato, že nám venovali
svoj voľný čas. Želáme im
ešte veľa šťastia a tešíme sa
na
opätovné
stretnutia
na krajských majstrovstvách,
ktoré sa uskutočnia 18.4.2018
v Bratislave.
Otília Jančulová

MÁJOVÝ
FUTBALOVÝ
TURNAJ
MESTA SENEC
organizátor turnaja
ŠK GaFuGa Senec
pod záštitou
MÚ Senec
a primátora
mesta Senec

POZVÁNKA

Pozývame všetkých
fanúšikov futbalu
na tradičný Májový turnaj
amatérskych mužstiev
seneckých firiem a organizácií.
O dobrú náladu
a občerstvenie bude postarné

Termín: piatok - 18. 5. 2018
od 8.30 h. do 13.30 h.

Ďakujeme za reprezentáciu
a srdečne gratulujeme.
SWIM KLUB SENEC

Mix-volejbalový turnaj „Putovný pohár primátora mesta Senec“

Po veľkonočných sviatkoch sa
stretli družstvá učiteľov škôl
seneckého okresu, aby zabojovali na 17. ročníku turnaja „O
putovný pohár primátora mesta
Senec“, ktorý sa organizuje na
pôde Strednej odbornej školy
automobilovej a podnikania.
Zapojili sa štyri družstvá: SOŠ
A a P Senec, SŠ SOŠ Ivanka
pri Dunaji, ZŠ Šamorín, UMIC
Bratislava.
Hoci sa učitelia a zamestnanci
našich škôl poznajú a často sú
medzi nimi nielen profesionálne, ale aj priateľské vzťahy, tu
išlo kamarátstvo bokom. Vystriedal ho „tvrdý boj“, veď išlo o
víťazstvo a úspech školy. Za výdatného povzbudzovania tímov
sa hralo zanietene, lopta letiaca
ponad sieť pohltila záujem všetkých, na ihrisku i vedľa neho.
Po vzájomných zápasoch „každého s každým“ prišli na rad
semifinálové a finálové súboje.
O prvenstvo hrali družstvá SOŠ
A a P Senec a UMIC Bratislava.

Sme radi, že ostal putovný pohár na našej Strednej odbornej
škole automobilovej a podnikania, pretože v predchádzajúcich ročníkoch nám vždy unikol
o vlások. Na konečnom poradí
však nezáležalo. Dôležité je, že
sme si aj našli čas na priateľské
stretnutie, ktoré prinieslo veľa
smiechu, radosti a vtipných poznámok.
Turnaj sa niesol v príjemnej
atmosfére, veď išlo o to, aby
sa učitelia stretli inak ako pracovne. Družstvá sa na zápasoch povzbudzovali a počas
prestávok živo debatovali. Po
oficiálnom oznámení výsledkov a odovzdaní diplomov bola
rozkrájaná torta, ktorá je akousi
cenou útechy. Ostáva nám dúfať, že volejbalový turnaj, ktorý
budúci rok oslávi dospelosť
(pôjde o 18. ročník), bude príjemným spestrením školského
roka a budú sa naň tešiť všetci
zúčastnení učitelia.
Mária Sebíňová
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ŠPORT

TRIATLONSENEC

Štarty:

20. 5. 2018

Senec, areál Slnečných jazier

8:35 nádeje C
8:45 nádeje B
9:00 nádeje A
9:20 mladší žiaci
10:00 starší žiaci
12:00 muži nad 39 rokov
12:50 ženy (všetky kategórie)
15:30 dorastenci, juniori, muži do 39 rokov

www.triatlon-senec.sk

www.seneckakorcula.sk
www.facebook.com/seneckakorcula

Veľká noc malých basketbalistov v Belehrade
BK Gabko Senec pripravilo 28.3. - 1.4.
pre 13 zverencov a rodičov tréningovo-zápasové sústredenie v „Mekke“ srbského basketbalu v Belehrade. Deti absolvovali jeden tréning s trénermi Červenej
Hviezdy a odohrali zápasy so súpermi
zvučných mien – Partizán Belehrad, Červená Hviezda Belehrad, KK Novij Grad
Belehrad, Vardar Skopje (Macedónsko).
Okrem aktívneho basketbalu navštívili
slávnu pevnosť Kelemekdan, kde pravé
basketbalové šialenstvo začalo. Priamo
v pevnosti majú svoje ihriská Partizán
i Červená Hviezda Belehrad, kde predstavujú svojich hviezdnych euroligových
hráčov. Klub Červená Hviezda má tu
doteraz svoje sídlo, kde medzi trofejami sa ocitli i chlapci z BK Gabko Senec.
V piatok večer sme si užívali euroligový
zápas Červená Hviezda Belehrad versus
Real Madrid. Aj tu sme vystihli úžasnú
atmosféru s dramatický vyvrcholením
zápasu a trojbodovým víťazstvom Realu

v dňoch 2.6. a 3.6.,“ povedala nám trénerka Gabika Rebrošová.
Výsledky:
Novij Grad - BK Gabko Senec: 38 - 45
Partizan Belehrad – BK Gabko Senec 40 – 20
Vardar Skopje – BK Gabko Senec: 61 – 24
Červená Belehrad – BK Gabko Senec: 44 –
27
Viac na: www.gabbo-gabko.sk

Finále MIKROligy v Senci
Madrid tri sekundy pred koncom zápasu.
„Okrem poznávania srbského basketbalu, to bolo skvelé utuženie tímu hráčov
i rodičov. V zápasoch chlapci ukázali
bojovnosť, nasadenie, nezľakli sa zvučných mien a i napriek handicapu (hralo
sa na vysoké koše a s väčšou loptou),
sme sa nestratili. Nadviazali sme nové
priateľstvá i kontakty a verím, že niektoré
z tímov uvidíme aj na našom turnaji BasketKo Senec 2018, ktorý sa bude konať

MIKROliga je dlhodobá súťaž basketbalových prípraviek. Hralo sa turnajovým
spôsobom od septembra 2017 do apríla 2018 za účasti 12 tímov. Veľké Finále
bude opäť v Senci v nedeľu 29.4. od 9:00
v športových priestoroch TP hotela Družba. Medzi účastníkmi nechýba ani basketbalová prípravka BK Gabko Senec.
Príďte povzbudiť našich hráčov, príďte sa
pozrieť ako 10 roční chlapci ovládajú basketbalovú loptu a dávajú koše.
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