
Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

6. apríla 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

Mesto ocenilo športovcov za rok 2016. viac na str. 18

Ročník 27

17. júna bude Senecké leto. Kúpte si lístky v pred-
predaji za 5 eur, na bráne budú už za 10 eur.
Dve najväčšie senecké podujatia 
budú: 
17. júna Senecké leto a 30. júna Veľký 
letný karneval.
Z programu Seneckého leta už vie-
me, že pred veľkolepým ohňostrojom 
vystúpi Desmod, Chinaski, Vidiek, 
Zuzana Smatanová, Paranoid, Martin 
Harich, Evelin a Grobiani.
Na revivalovom pódiu zabaví návštev-
níkov Karol Duchoň Revival, Elán Re-
vival a Funkies. Deti sa môžu tešiť na 

preliezky, maskotov aj divadielka pri 
pódiu v tvare lode.
Novinkou budú ekologické vratné po-
háre. Návštevníci si ich môžu kúpiť za 
2 eurá, ktoré pri vrátení pohára dosta-
nú späť.
Zmena je aj v cenách lístkov, ktoré 
budú tento rok stáť pre všetkých 5 eur 
v predpredaji a 10 eur priamo na brá-
ne. Vstup zdarma budú mať len deti 
do 6 rokov. O predpredaji budeme 
informovať. 

4/2017

Od 1. apríla budú na diaľnici D1 v časti výstavby nového diaľničného privádzača Blatné obmedzenia až do novembra 2017. Prevádz-
ka diaľnice bude v režime 2+2 pruhy, s tým že pomalý pruh bude v šírke 3,25 m a rýchly pruh 2,5 m. Viac na strane 2. Foto: MO
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V priebehu marca pribudlo v meste 9 červeno-bielych 
kontajnerov - špeciálnych zberných nádob na zber veľ-
mi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom 
najviac 25 cm a batérií. Prevádzkuje ich firma Asekol. 
Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie odpadu tým, že vytvo-
ríme komfortný a efektívny systém zberu malých elektro-
spotrebičov.
Kde kontajnery nájdete? V časti Malý Biel, na Záhradníc-
kej ulici, ulici Farkaša, Jesenského, Fučíkovej, Hollého, 
Sokolskej, Svätoplukovej a Jánošíkovej.
Drobným elektroodpadom rozumieme: rýchlovarné 
kanvice, kávovary, kuchynské roboty, ručné mixéry, fény, 
kulmy, žehličky, hriankovače, elektrické grily, domáce 
pekárne chleba, rádiá, prehrávače, počítače, klávesni-
ce, kalkulačky, reproduktory, telefóny, elektrické holia-
ce strojčeky, depilátory, tlakomery, elektrické hračky, 
ventilátory, elektronáradie, teda elektroniku, ktorá sa dá  
do nich vložiť. 
S výnimkou televízorov a monitorov. Tie môžete odo-
vzdať na zbernom dvore rovnako ako veľké elektrospot-
rebiče.
Elektronika obsahuje množstvo vzácnych minerálov, 
ktorých ťažba významne ničí prírodu. Ich triedením a re-
cykláciou chránime našu planétu.
Funkčné elektrospotrebiče pred vyhodením skúste po-
núknuť známym, do bazárov alebo priniesť na „Zónu bez 
peňazí“. Je možné, že niekomu ešte dobre poslúžia. MG

V meste pribudli nádoby na elektroodpady

Z webovej stránky Národnej 
diaľničnej spoločnosti sme sa 
dozvedeli, že sa plánuje re-
konštrukcia diaľnice v časti 
výstavby nového diaľničného 
privádzača Blatné v termíne  
od 1.4.2017 do novembra 2017.

„Z technického hľadiska je po-
trebná výmena podkladových 
vrstiev a vrstiev vozovky približ-
ne do hĺbky 1 metra diaľnice. 
Zrealizujeme teda úplne nový 
cementobetónový kryt vozov-
ky, v obidvoch smeroch. Ob-
medzenie bude prebiehať naj-
skôr v jednom smere, neskôr 
po zrealizovaní nového krytu 
vozovku aj v druhom smere. 
Prevádzka diaľnice bude v re-
žime 2+2 pruhy, s tým že po-
malý pruh bude v šírke 3,25 
m a rýchly pruh 2,5 m. Pruhy 
budú rozdelené dočasným 
zvodidlom, pracovisko bude 
oddelené betónovým zvodid-
lom. V časti doteraz zúženej 
diaľnice bude vodorovné zna-
čenie aktualizované na novú 
etapu rekonštrukcie. V rámci 
výstavby diaľničnej križovatky 
Blatné musíme rozšíriť diaľnicu 

D1 o pripájacie a odbočova-
cie vetvy križovatky. V tomto 
termíne zároveň pracujeme  
na budovaní násypov vetiev 
a tiež budeme osádzať nos-
nú konštrukciu mosta ponad 
diaľnicu, ktorý sme koncom 
vlaňajška zbúrali. Výstavba no-
vého mosta pokračuje podľa 
plánu a v letných mesiacoch  
by sa mala premávka pustiť 
po novovybudovanom moste. 
V súčinnosti s políciou sme 
pripravení na zvýšenú neho-
dovosť v tomto úseku, avšak je 
potrebné upozorniť, aby vodiči 
boli počas tohto obmedzenia 
obzvlášť ohľaduplní a pozorní. 
Obmedzenie v doprave je dôle-
žité pre dostavbu diaľničnej kri-
žovatky, samozrejme budeme 
robiť všetko pre to, aby sa nám 
podarilo zrealizovať všetky vy-
menované práce v skoršom 
termíne. Uvedením križovatky 
Blatné do prevádzky sa potom 
výrazne odľahčí mesto Senec 
a zvýši sa bezpečnosť diaľnič-
nej križovatky Senec,“ napísala 
pre Senčan hovorkyňa NDS 
Eva Žgravčáková.

MO

Od apríla budú na diaľnici obmedzeniaBude v Senci socha J. N. Hummela?
Klavírny virtuóz, 
skladateľ, dirigent, 
najmilovanejší žiak 
Mozarta a nasle-
dovník Haydna, 
učiteľ Czerného  
a Bartholdyho. To je 
Johann Nepomuk 
Hummel. Pri príle-
žistosti 180. výročia 
jeho úmrtia sa uva-
žuje o osadení so-
chy tejto hudobnej 
osobnosti v Senci. 
Prečo práve u nás? 
Pretože v roku 1780 
sa prisťahoval s ro-
dinou do Wartber-
gu, čiže do Senca  
a s rodinou tu býva-
li do roku 1786. Učil 

sa tu hrať na husle, hral v orchestri a spieval soprán v zbore, ktorý vy-
stupoval v kaplnke Stiftu. Na malom prenosnom klavíri hral v uliciach 
vtedajšieho Senca. Od otca sa tu učil kompozícii a spolu s chlapčen-
ským zborom Stiftu vystupoval v okolí Senca a „Pressburgu“.
Collegium Wartberg oslovilo mesto Senec, aby finančne prispelo  
na vytvorenie a osadenie sochy. Plánuje sa robiť aj zbierka na túto 
sochu, ktorá by mala byť súčasťou niektorého verejného priestran-
stva v meste.
Zámerom projektu je obnoviť kultúrne dedičstvo mesta Senec, ktoré 
v časoch Márie Terézie malo svoje politické, spoločenské aj kultúrne 
postavenie.                                                                                         MO
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HODINÁRSTVO
S NAJVÄČŠÍM

VÝBEROM 
V SENCI
A OKOLÍ

NOVINKA
ZLÁTÉ OBRÚČKY
NA OBJEDNÁVKU

výmena batérií
kompletný

servis hodiniek
opravy zlatých
a strieborných

šperkov
zzväčšovanie

a zmenšovanie
prsteňov

čistenie šperkov
gravírovanie

Krátka 4, Senec
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sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť kvalitné bývanie vytvorené 
pre spokojný život v novej štvrti v blízkosti Senca. 

Milí Senčania, 

Pripravujeme pre Vás 4-izbové rodinné domy z tehly typu bungalov, z 
ktorých prvé budú dokončené už túto jar. Domy sú navrhnuté s 
rozumom, majú príjemnú a praktickú dispozíciu, s pripojením na 
všetky inžinierske siete (prípojka el. energie, plynu, kanalizácie, vody) a 
vysokorýchlostný optický internet, všetko pri  zachovaní jednotného 
charakteru lokality. 
                                                                             stavebný tím Kvalitných domov

AKCIA: Krbové kachle v cene domu pri podpise rezervačnej 
zmluvy do 30.4.2017.

www.kvalitnedomy.sk k l e n o t n í c t v o

...už 25 rokov !
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Karháme, chválime
• Karháme tvorcov čiernych skládok, ktorí sú už natoľko 
drzí, že ich tvoria dokonca priamo v meste. Prosíme občanov,  
aby nahlásili tvorcov čiernych skládok na Mestskú políciu - 
číslo 159. A pritom je riešenie často také jednoduché - pre všet-
kých občanov mesta Senec je k dispozícii Zberný dvor, ktorý je 
od 1. apríla do 30. júna otvorený dlhšie ako v zime - v ponde-
lok až piatok od 8:00 do 18:00 (obed 12:00 až 12:30). V sobotu  
od 08:00 do 14:00. A ten, kto nemá auto na odvezenie napríklad 

starého nábytku, môže jednoducho zavolať na Odbor verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta Senec a dohodnúť si odvoz  
na Zberný dvor. Týmito ľahkými krokmi môžeme prispieť k tomu, 
aby sme si neznečisťovanli vlastné mesto, priestor, v ktorom ži-
jeme a v ktorom rastú naše deti.
• Chválime všetkých, ktorí sa starajú o okolie bytových 
domov. Skrášľujú mesto a vo svojom voľnom čase na vlastné 
náklady upravujú predzáhradky. Týmto by sme chceli poprosiť 
majiteľov psov, aby nenechávali svojich miláčikov robiť si potre-
bu na takýchto miestach. Nie je veľmi príjemné hrabať sa v zemi 

a starať sa o zeleň, ktorá je toaletou psov. Podporte šikovných 
susedov a tešte sa z ich nezištnej práce.
• Chválime tých, čo sa zapojili do jarného upratovania mes-
ta pripravením otiepok z konárov. Majú vyzerať presne tak, 
ako na obrázku. Zamestnanci mesta ich pozbierajú a využijú  
na drtenie a ďalšie spracovanie. Neskončia tak na smetisku.

V dňoch 1. a 2. marca 2017 sa zástupcovia 
Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-
-Pezinok, Mesta Senec ako aj zástupcovia 
o.z. NoGravity a ďalší partneri zúčastnili  
v malebnom rakúskom mestečku Rust  
na úvodnej konferencii k medzinárodnému 
projektu eGUTS (Electric, Electronic and 
Green Urban Transport Systems). Mesto 
Senec reprezentovali projektové mana-
žérky MsÚ Nataša Urbanová a Angelika 
Matlohová.  Program sa realizuje cez In-
terreg Danube Transnational Programme 
a je zameraný na rozvoj elektromobility  
v dunajskom regióne. Do projektu je za-
pojených 22 partnerov a jeho implemen-
tácia je rozplánovaná na 30 mesiacov.  
V rámci projektu budú v zapojených kra-
jinách vytvorené regionálne strategické 
platformy pre rozvoj elektromobility a zá-
roveň aj lokálne akčné plány v zapojených 
mestách. Jednou z aktivít projektu bude 
aj inštalácia a testovanie elektrických na-
bíjacích staníc v mestách Senec, Timiso-
ara-RO, Neusiedler am See-AT, Paks-HU, 
Olomouc-CZ, Zadar-HR, Velenje-SI. Ši-
roká verejnosť bude zapojená najmä po-
čas Európskeho týždňa e-mobility a po-
čas podujatia eMob Rally, ktorá povedie  
cez Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Prvý 
deň konferencie bol venovaný podrobné-
mu predstaveniu projektu a jeho aktivít 

ako aj programových pravidiel ohľadom 
manažovania a financovania. Druhý deň,  
po tlačovej konferencii odzneli prezen-
tácie o využívaní alternatívnych zdrojov 
energie zamerané na e-mobilitu a jej bu-

dúce trendy. Boli prezentované skúsenos-
ti s používaním automobilov čisto na elek-
trický pohon a bol predstavený aj prototyp 
elektrického bicykla SharkBike.

Zdroj: RRA Senec - Pezinok

Mestská e-mobilita má zelenú!



Inzercia

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

 Revolučné chudnutie s LPG metódou
V minulom mesiaci sme Vás oboznámili s našou novink-
ou LPG endermologie francúzskeho neinvazívneho 
prístroja na ošetrenie tváre a dnes Vám predstavíme 
ošetrenie tela.

LPG endermologia - najnovšej generácie francúzskej 
výroby - je prevratná technológia, ktorá umožňuje 
prirodzené a príjemné formovanie tela a tváre. Telové 
procedúry sa nazývajú Lipomassage, slúžia na od-
stránenie celulitídy, formovanie postavy, odvodnenie tela, 
zoštíhlenie, tvarovanie, spevnenie.

     Lipomassage zaberie tam, kde cvičenie a diéta 
nepomáhajú. Zaručuje zoštíhlenie bez chirurgického 
zákroku. Lipomassage je nechirurgické riešenie  
pretrvávajúceho tuku, celulitídy, uvoľnenej a ochabnutej 
pokožky. Lipomassage aktivuje lipolýzu - štiepenie a 
uvoľnenie tuku v tukovej bunke. Endermológia ošetruje 
kožné a podkožné spojivové tkanivo, posilňuje cievny 
systém, podporuje vylučovanie toxických látok, stimuluje 
látkovú výmenu a mobilizuje ,, spojivový gél ,, z dôvodu 
obnovy jeho hladkosti. Endermologia povzbudzuje 
cievny a lymfatický systém a tým redukuje zadržiavanie 
vody v tele. Taktiež modeluje postavu a zmenšuje objem 
určitých častí tela v rôznych vrstvách tukového tkaniva. 
Zanedbateľný nie je ani vplyv na pokožku, keďže pôsobí 
ako peeling, ktorý odstraňuje odumreté bunky a obno-
vuje prirodzenú žiarivosť pleti. Vďaka týmto výhodám 
sa metóda využíva ako omladzujúca terapia. Poskytuje 
prakticky všetko, čo ženy od kozmetiky požadujú. Ako 
súčasť odtučňovacieho programu dosahuje perfektné 
výsledky mechanickým a fyziologickým pôsobením na 
hlboko uložené tukové vrstvy a stimuláciou telesného 
mechanizmu na odstraňovanie tukov. 

     Spomínané ošetrenie môžu absolvovať aj ženy aj 
muži. Aj keď muži nie sú náchylní na vznik celulitídy, aj 
ich pokožka stráca pevnosť prípadne sa im ukladá tuk 
a ošetrenia im môžu pomôcť. Výborné výsledky sú na 
problémových partiách, akými sú napríklad brucho a 
tukové vankúšiky vzadu na bokoch. Je to výborné na 
dodanie tonusu pleti, napríklad pri schudnutí, keď je 
pokožka voľnejšia, ošetrenie ju spevní.
     Všetky ošetrenia vykonávajú kvalifikovaný terapeuti, 
ktorí po odbornej diagnostike Vašej pokožky zostavia 
pre Vás individuálny plán. Podľa potreby, diagnostiky 
a želaní klienta sa zameriame na problémové partie 
a vyberieme vhodný komplexný program, podľa typu 

postavy. Ošetrenie trvá 35 minút. Jedná sa o bezbolest-
né ošetrenie. Ošetrenie je neinvazívne, relaxačné, 
nezahŕňa lekárske procedúry ani použitie chemických 
látok. 
      Ideálne je zmeniť celkový životný štýl. Žiadne diéty  
a hladovanie, ale pravidelná a vyvážená strava a v ne-
poslednom rade pitný režim. V tomto všetkom Vám radi 
poradíme.

     Pre ešte lepší výsledok je vhodné kombinovať ošetre-
nia s cvičením, kde sme taktiež zameraný na formovanie 
a rýchlejšie odbúravanie tukov vďaka cvičiacim prístro-
jom HYPOXI. Kde cvičíte iba 30 minút a tuky odbúravate 
niekoľko násobne rýchlejšie ako za bežného cvičenia. 
Vďaka pôsobeniu vákua a striedania podtlaku a pretlaku 
máte rýchlejší metabolizmus - čiže rýchlejšie spaľovanie.
Keďže nám už jar klope na dvere a slniečko hreje stále 
teplejšie , leto sa blíži veľmi rýchlo. Tak preto nečakajte  
a začnite so svojou zmenou už teraz .

   A aby bolo Vaše chudnutie pre Vás dostatočne mo-
tivujúce tak sme si v mesiacoch APRÍL a MÁJ prichy-
stali výnimočnú akciu - 15 % na telové ošetrenia LPG 
prístrojom a taktiež na cvičenia v strojoch HYPOXI. 

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Ingrid Klamová
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Žiakom ZŠ Tajovského sa v matematike darí pod vedením pani učiteľky Morvayovej
OK MO 5. a 9. ročník – naši žiaci 
úspešní
24. 1. 2017 sa konalo obvodné kolo Ma-
tematickej olympiády, kde súťažili aj naši 
žiaci, čiže žiaci ZŠ J. G. Tajovského Senec. 
Radosť nám urobili piataci aj deviataci. 
Z piatakov sa na 1. mieste umiestnil žiak 
našej školy Peter Žukovský, úspešné boli 
Monika Šišková a Nikola Furdová, ktoré 
obsadili 4. miesto a Adam Vietoris obsadil 
7. miesto. Blahoželáme.
Naši deviataci bodovali tiež. Výborne  
na 1. mieste skončila Radka Bírová,  
na 3. mieste Adam Juríček, na 4. mieste 
Simona Nemcová a úspešný bol aj Ja-
kub Hudák, ktorý skončil na 7. mieste. 
Títo žiaci sa pravidelne zúčastňovali aj 
predchádzajúcich ročníkov, výsledky ich 
práce naozaj vidieť a zaslúžia si pochva-
lu. Úspešní deviataci sú žiakmi matema-
tickej triedy pod vedením pani učiteľky  
Mgr. Márie Morvayovej. Blahoželáme.
Všetkým súťažiacim a ich vyučujúcim ďa-
kujeme za výbornú reprezentáciu školy.
Za PK matematiky Mgr. Jana Duchoňová

Matematický expres 7. až 9. ročník – 
naši žiaci opäť úspešní
Online súťaž Matematický expres – je in-
ternetová súťaž z matematiky pre žiakov 
základných škôl a osemročných gymná-
zií zo Slovenska a Česka. Tímy v priebe-
hu súťaže postupne riešia a odpovedajú 
na matematické úlohy. Na ich riešenie je 
potrebné najmä logické zmýšľanie, ale aj 
,,taktika boja“.

Tento školský rok sa súťaže 15. 2. 2017  
za našu školu zúčastnilo päť družstiev, 
dve zo 7.E (matematická trieda), jedno  
z 8.D (športová trieda) a dve z 9.B (mate-
matická trieda).
Všetky naše družstvá obstáli veľmi dob-
re, v rámci svojej kategórie obsadili po-
predné miesta z veľkého množstva tímov  
zo Slovenska aj z Česka.
Skvelý výsledok dosiahol už zohratý tím 
z 9. B v zložení: Simona Nemcová, Rad-
ka Bírová, Adam Juríček a Jakub Hudák 
pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie 
Morvayovej. V rámci svojej kategórie si 
vybojovali 1. miesto zo 135 tímov a v cel-
kovom poradí v rámci SK a CZ skončili  
2. zo 624 tímov, čo je naozaj výnimočný 
výsledok. Blahoželáme a želáme, aby 
svoje vedomosti a schopnosti uplatnili aj 
v ďaľšom štúdiu na stredných školách.
Všetkým súťažiacim a ich vyučujúcim 
ďakujeme za výbornú reprezentáciu 
školy. 

Za PK matematiky 
Mgr. Jana Duchoňová

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov pripravil besedu o SNP

Úspešná beseda o fašizme,  
o ktorej sme v Mestských no-
vinách Senčan už písali, inšpi-
rovala organizátorov k tomu, 
aby pripravili ďalšiu, tento raz 
o Slovenskom národnom po-
vstaní.
2. marca sa v triede ZŠ Ta-
jovského konala beseda  
s prednáškou a následnou 
diskusiou pod záštitou Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov, ktorý túto činnosť 
vykonáva na základe dohody  
s Ministerstvom školstva. Vy-
sokoškoláci a organizátori 
besied, Ján Rohár a Jozef Ko-
bela, pozvali do Senca odbor-
níkov, ktorí sa tejto téme venu-

jú celý život: tajomníka SZPB 
Docenta Viliama Longauera  
a Ing. Norberta Lacka z oblast-
ného výboru SZPB Rožňava, 
ktorý zabezpečil aj kvalitné 
plagáty, ktoré si deti potom 
kolovali.
Počas diskusie sa žiaci pýtali 
hostí rôzne otázky a traja naj-
usilovnejší získali za odmenu 
výlet na Moravu, ktorý organi-
zuje ZO SZPB.
Záujemcom o tému 2. sve-
tovej vojny dávame na zná-
mosť, že 12.4. o 10:00 bude 
v Labyrinte okresná olympi-
áda o histórii tohto najväč-
šieho vojnového konfliktu  
20. storočia.  MO a Ján Rohár

Senecká farnosť začala dlhšie plánovanú obnovu veže farského 
kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselný-
mi prácami, pretože stav omietky aj drevených konštrukcií už bol 
havarijný. Na rekonštrukciu prispel Bratislavský samosprávny 
kraj sumou dvadsaťťisíc eur. V priebehu marca došlo k výme-
ne okien na kostolnej veži. Použité materiály, výrobné postupy  
a spôsob osadenia okien boli pod drobnohľadom príslušného 
pamiatkového úradu. Po tuhej zime sa práce znova rozbehli.
Rozpočet na rekonštrukciu veže je okolo 70 000 eur. Cena zahŕ-
ňa štukatérske práce, okná a žalúzie vo zvonici, stavbu lešenia  
a natieranie štítu veže. Prispieť môžete aj VY na zachovanie tejto 
historickej pamiatky a pamätihodnosti mesta Senec aj na farský 
účet: SK64 0900 0000 000019195733. Nech dobrý Boh odmení 
štedrosť darcov. 
Zdroj: www.farasenec.sk, www.szenc.sk, Foto: Gabriel Agárdy

Obnova veže farského kostola a zbierka
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Deportácie Židov zo Senca do Bodóháza 
(dnešná časť Kráľovej pri Senci) zo dňa  
10. mája 1944. Na zadnej strane fotky dobo-
vé poznámky zrejme samotného fotografa. 
Do tohto zberného tábora sústreďovali Ži-
dov zo Senca, ale z celého okolia, odkiaľ 
ich potom odtransportovali (s medziza-
stávkami) väčšinou do Osvienčimu.

Zdroj: http://wartberg-szenc.blogspot.
sk/2014/05/deportacia-zidov-10maja-

-1944-zo-senca.html

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

Navštíviť miesto najväčšej ma-
sovej vraždy v ľudských deji-
nách si vyžaduje veľkú dávku 
odvahy. Stredná odborná ško-
la, Kysucká 14, Senec dostala  
od Bratislavského samospráv-
neho kraja ponuku na exkurziu 
do bývalého koncentračného 
tábora v Osvienčime. V ponde-
lok 27. februára 2017 sme my, 
žiaci SOŠ, spolu s pani učiteľ-
kami A. Švardovou a Ž. Rarbov-
skou, pani riaditeľkou Ľ. Hruba-
novou a predstaviteľmi BSK na 
čele s predsedom P. Frešom 
navštívili koncentračný a vyhla-
dzovací tábor v Osvienčime. 
Cesta pohodlným autobusom 
trvala asi päť hodín. Bola dosť 
dlhá na to, aby si žiaci začali 
uvedomovať, kam sa to vlastne 
vybrali. Mierili sme na miesto, 
na ktoré pred niekoľkými de-
siatkami rokov ľudia prichádzali 
na smrť. Počas jazdy v autobu-
se s nami o hrôzach koncen-
tračného tábora v Osvienčime, 
o strachu a súčasných formách 
extrémizmu diskutoval Pavol 
Frešo, ale aj Ján Benčík, bloger 

a aktivista, držiteľ ocenenia Bie-
la vrana, ktorý sa k nám pripojil 
v Žiline. 
Po príchode do cieľa nám po-
rozdávali lístky, rozdelili nás 
na dve skupiny a pridelili nám 
dve veľmi milé sprievodkyne.  
V Osvienčime je zakázané kri-
čať. Preto pri vstupe všetkým 
rozdali slúchadlá, cez ktoré 
sme mohli počuť našu sprie-
vodkyňu aj z diaľky. 

Navštívili sme dva tábory - 
Auschwitz a Birkenau. Najskôr 
Auschwitz, ktorý, ako sme sa 
dozvedeli, bol oveľa menší ako 
Birkenau. Dozvedeli sme sa 
veľa nových informácií a boli 
sme zhrození, aký krutý život 
sa tam viedol. Videli sme toho 
veľmi veľa: odstrihnuté vlasy, 

topánky, oblečenie, nielen do-
spelých, ale aj malých detí.  
To, čo v nás všetkých vyvolalo 
najsilnejší dojem a zároveň nás 
aj najviac zarazilo, boli fotky za-
vraždených ľudí. Ocitli sme sa 
aj na mieste, kde sa vždy všet-
ko končilo jedným a tým istým 
– smrťou v plynovej komore,  
v ktorej sme sa pozerali  
na steny, doškriabané tisíckami 
popravených ľudí. Už len po-

myslenie na ich posledné chvíle 
vzbudzuje hrôzu. 
V obrovskom tábore Birkenau 
sme sa dozvedeli, že predtým to 
bola dedina Brezinka. Keď sme 
si predstavili, ako zbúrali všetky 
domy len z toho dôvodu, aby 
vybudovali jeden obrovský cin-
torín, bolo to zdrvujúce. Naša 

sprievodkyňa nám povedala, 
že by nám nestačili ani dva dni, 
aby sme prešli celý tento tábor. 
Išli sme po tej istej ceste, ktorá 
bola pre tisícky ľudí poslednou, 
ktorú pred sebou mali. Videli 
sme dobytčie vagóny, v ktorých 
boli ľudia prevážaní, a dokonca 
sme aj počuli, za akých nevydr-
žateľných podmienok. 
Nakoniec sme navštívili aj bu-
dovu, v ktorej ľudia „spávali“. 
Dôvod, prečo som slovo spá-
vali dala do úvodzoviek, je ten,  
že tam neboli pohodlné postele, 
ale len kusy driev naukladaných 
do troch poschodí. Dokonca, 
ak mal niekto „šťastie“ spať úpl-
ne dolu, nemal pod sebou ani 
ako-tak teplé drevo, ale len čis-
tý betón. Na jednu takú „posteľ“ 
boli uložení siedmi väzni, ktorí 
mohli spať len na boku, pretože 
boli tak na seba nalepení, že sa 
nedokázali ani pohnúť. 
A tu sa naša exkurzia po tá-
boroch Auschwitz a Birkenau 
skončila. Rozlúčili sme sa  
s veľmi ochotnými a milými 
sprievodkyňami a namierili si to 
rovno naspäť domov. 
Touto cestou by som sa chcela 
v mene všetkých žiakov SOŠ, 
Senec poďakovať BSK, ktorý 
nám umožnil navštíviť koncen-
tračný tábor Osvienčim.

Michaela Gilbert
študentka SOŠ, Senec
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Do základnej školy na Mlynskej ulici pribu-
dol nový žiak. Školu má veľmi rád, chodieva 
do nej každý deň, dokonca aj cez víkendy. 
Ráno sa doma pekne naraňajkuje – schrú-
me pšeničku, napije sa vodičky a šup  
do školičky.
Meno a priezvisko žiaka: Kitty Hrabka
Dátum narodenia: 16.7. 2016
Navštevuje školu: ZŠ Mlynská

V treťom ročníku na prírodovede sa učia, 
aký je rozdiel medzi králikom a zajacom. 
Kitty zistila, že nie je žiaden zajac, ale králik 
domáci. Robí si nory a obľubuje kalerábové 
listy.
Narodila sa v hlbokej nore pod kurínom. 
Prvé 2 týždne strávila v teplučkej nore vy-
stlanej senom a mamičkinou srsťou. Bola 
holá, slepá, a cicala len mliečko. Až ne-
skôr vyšla spolu s mamičkou do záhrady 
a ochutnala prvú trávičku. Nechcelo sa jej 
veľmi chrúmať, lepšie jej chutilo mamičkine 
mliečko. Ako rástla, prestalo jej stačiť a trá-
vičkou už nepohrdla. Mamička jej ukázala 
každý strom, každý kút. A v septembri ju 
naučila chodiť do školy.
Raz v lete neprišla mamička na raňajky. Ani 
na druhý deň, a potom už nikdy. Nevieme 
kde sa stratila, či ju neprešlo auto, alebo 
niekto nechytil. Kitty ostala sama. 

Žiačik zajačik

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška

 v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 
26.4.2017 o 19:00

Medzihvězdná hmota, kolébka hvězd
Od oblaku k hvězdě a zase zpátky

Prednáša: RNDr. Soňa Ehlerová, PhD.
Odborná pracovníčka Astronomického ústavu AV ČR v Prahe. Zaoberá sa galaxia-

mi, predovšetkým skúmaniu medzihviezdnej hmoty, jej štruktúr a rozloženia 
v galaxii Mliečna cesta. Výsledky aplikuje vo svojich modeloch pre tvorbu 

a podmienky zrodu hviezd.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk
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Fašiangové posedenie senio-
rov sa uskutočnilo 22. feb- 
ruára 2017 v spoločenskej 
sále SOŠ Kysucká 14.
Veselosť, zábavu a hodo-
vanie si dopriali členovia 
Klubu dôchodcov pri MsÚ. 
Vedúca klubu Helena Majo-
rová uviedla program podu-
jatia, ktorého súčasťou bolo 
aj bilancovanie uplynulého 
úspešného roka. Seniori sa 
stretávali počas klubových 
dní pri spoločenských hrách, 
prednáškach, nacvičovali 
kultúrne programy, s ktorý-
mi vystupovali na spoločen-
ských podujatiach, absolvo-
vali výlety do Győru a Tatier, 

navštevovali termálne kúpa-
liská, divadelné predstavenia 
a zúčastnili sa aj športových 
súťaží. Klub dôchodcov má 
358 členov. Pani Majorová 
predstavila 14 nových čle-
nov aj kandidátov do výboru 
klubu. Vedúca odboru so- 
ciálnych služieb mesta Se-
nec Jana Matulová sa priho-
vorila k prítomným v mene 
vedenia mesta. Pre poriadok 
bola predstavená aj poklad-
ničná správa o hospodárení 
klubu. Nasledovala večera  
a po nej zábava, tanec a lo-
sovanie tomboly, ktorá obsa-
hovala 92 darčekov. 

Text a foto: VCs

Seniori z Klubu dôchodcov pri MsÚ 
fašiangovali v SOŠ

Uzávierka májového čísla Mestských 
novín Senčan bude: 19. apríla 2017
Inzercia: 
1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur
1/6 strany - š91mm x v79mm = 85 eur
1/8 strany - š91mm x v58mm = 61 eur
Vizitka – š91mm x v51mm = 48 eur
1/9 strany – š60mm x v79mm = 48 eur
Zľavy:
pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 
9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%
Cena riadkovej inzercie: 40 centov/slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov/slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky 
územného plánu regiónu

Od pondelka 20. marca bude 
mať verejnosť možnosť pripo-
mienkovať územný plán župy. 
Dokument „Zmeny a doplnky 
č. 1 Územného plánu regió-
nu – Bratislavský samospráv-
ny kraj“ bude od pondelka  
na elektronickej úradnej tabuli 
ale k nahliadnutiu aj na Úrade 
BSK.
 „Územný plán regiónu je zá-
kladným dokumentom, podľa 
ktorého sa územie župy rozví-
ja. Preto sú pre nás vítané pri-
pomienky nielen odbornej, ale 
aj laickej verejnosti,“ vysvetlil 
predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Fre-
šo.
Od pondelka 20. marca 2017 
bude na elektronickej úradnej 
tabuli na webovom sídle Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja zverejnený návrh Zmien 
a doplnkov č.1 Územného plá-
nu regiónu – Bratislavského 
samosprávneho kraja, v kto-
rom sú zapracované zmeny  
v označovaní ciest III. triedy či 
spresnené cestné obchvaty 
miest a obcí.
Takisto sa dokument venuje aj 
oblasti životného prostredia, 
sú v ňom zapracované výsled-

ky „Urbanisticko-krajinárskej 
štúdie na ochranu proti prí-
valovým dažďom v Malokar-
patskej oblasti“, doplnené sú 
záväzné regulatívy o opatre-
nia vyplývajúce z dokumentu 
„Katalóg adaptačných opat-
rení miest a obcí Bratislavské-
ho samosprávneho kraja na 
nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy“.
V zverejnenom dokumente 
sú akceptované aj výsledky 
Koncepcie územného rozvoja 
cyklotrás BSK . Ide o spres-
nenie trasovania a doplnenie 
nových cyklotrás regionál-
neho významu na základe 
spracovanej aktualizácie kon-
cepcie, ako výsledku diskusie  
a dohôd s jednotlivými obca-
mi BSK.
Bratislavský samosprávny 
kraj ako obstarávateľ Zmien 
a doplnkov č. 1 Územného 
plánu regiónu – Bratislavský 
samosprávny kraj v termíne 
od 20. 3. 2017 do 21. 4. 2017 
uskutočňuje prerokovanie 
návrhu tejto dokumentácie. 
Stanoviská a pripomienky je 
každý oprávnený podať v ter-
míne do 21. apríla 2017 na ad-
resu úradu v písomnej forme.  
Na pripomienky podané  
po tejto lehote sa neprihliada.

Zdroj: Bratislavský 
samosprávny kraj
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KINO – KINOHITY

ŠMOLKOVIA
Zabudnutá dedinka    

1.4. sobota o 15:30 2D 4,- Eur

2.4. nedeľa o 18:00 3D 6,- Eur

7.4. piatok o 16:00 2D 
maď. dabing 4,- Eur

7.4. piatok o 18:00 2D 
slov. dabing 4,- Eur

9.4. nedeľa o 15:30 2D 4,- Eur   

VŠETKO ALEBO NIČ  
1.4. sobota o 18:00 4,- Eur

ÚNOS                                           
3.4. pondelok o 18:00 4,- Eur 

MASARYK  
9.4. nedeľa o 18:00 4,- Eur

10. 4. pondelok o 18:00 4,- Eur

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ  
Je vám ľúto vyhodiť veci, ktoré sú stále 

v dobrom stave, no vy sami ich už 
nepotrebujete? Môžete nimi urobiť radosť 

niekomu inému a vybrať si niečo, 
čo poteší vás alebo vašich blízkych.

29.4. sobota od 9:00 do 17:00

 

          

                   

                           STARŠIA 
                           DOBA 
                           ŽELEZNÁ
                                    HALŠTATSKÁ 
                                    NA JUHOZÁPAD-  
                                    NOM SLOVENSKU

                                    A KORAI 
                           VASKOR 
                           NYOMÁBAN
Témou výstavy je prezentácia najnovších 
archeologických výskumov a výsledkov 

bádania Archeologického múzea 
v problematike staršej doby železnej 

– halštatskej na JZ Slovensku. 
Časť vystavených exponátov je tvorená 
predovšetkým sídliskovou keramikou, 

tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít 
ako Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná, 

Orlie skaly (depot plastík), ako aj niekoľko 
exponátov z obdobia záveru staršej doby 

železnej, kedy k nám prichádzajú 
nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi 
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem 

napr. pohrebisko v Senci (skýtsky čakan, 
kopija) prípadne nálezy bronzových 

trojkrídelkových hrotov šípov do luku.
Druhá časť nálezov reprezentujú najmä 

mohyle kalenderberskej kultúry 
na JZ Slovensku (Reca, Janíky, 

Dunajská Lužná – Nové Košariská). 
Spracovaná tematika je doplnená 

aj počítačovými rekonštrukciami odkrytých 
príbytkov a remeselných dielní. 

Výstava trvá do 31.5.2017  

                                     Výstava:

                                     STÁLA    
                            EXPOZÍCIA 
                            PRÍRODY 
                            A STARŠÍCH 
       DEJÍN SENCA A OKOLIA

Osídlenie okolia od doby kamennej, 
história stredoveku a novoveku 

v archeologických nálezoch a archívnych 
dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej vody po Svätý Martin. 

Dermoplastické preparáty živočíchov, 
nálezisko mamuta v Senci.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava:
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LABYRINT
   
 

             HODINKA S...
                 Talkšou Moniky Macháčkovej 
                 s Evitou Urbaníkovou. 

Okrem evitoviek a časopisu Evita, 
sa budeme rozprávať aj o jej rodine 
a filmovom hite Všetko, alebo nič.

5.4. streda o 19:00 4,- Eur

                          Z NÁŠHO 
                          ATELIÉRU
                                  Súkromná základná 
                                  umelecká škola 
                                  Ateliér 

7.4. piatok o 17:30 vstup voľný
Výstava trvá 7.4. – 28.4.2017

                        VEĽKONOČNÉ 
                        DIELNIČKY 
                        SO ŠIDIELKOM 

Upletiete si vlastný korbáč, vymaľujete 
vajíčka a pripravíte si veľkonočné 

pozdravy. 
8.4. sobota od 9:30 do 12:00 8,- Eur

OZVENA V KOCÚRKOVE,
GAŠPARKO A STRAŠIAK 

NEBOJSA
                      Tradičné rodinné 
                      bábkové divadlo Marioneta.
                      Pre deti od 4 do12 rokov.

22.4. sobota o 16:00 2,50 Eur

Prednáška

VZŤAHY PARTNERSKÉ, 
RODINNÉ A PRACOVNÉ

Ing. Marek Ruzsinszki, 
Life & Energy Coach

26.4. streda o 19:00 dobrovoľné vstupné

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

KINOSÁLA

KNIŽNICA

SENECKÁ RUKA
Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

8.4. sobota

Koncert vokálnej skupiny

FRAGILE
23.4. nedeľa o 17:00 a o 20:00 12,- Eur

                                              Beseda 
                                              s autorom  
                                              kníh o mafii 

                                              GUSTAV                 
                                   MURÍN 

                                              12.4. streda 
                                              o 18:00 
                                              vstup voľný

KRÁĽ ČITATEĽOV
vedomostná súťaž pre žiakov 

5. a 6.ročníka ZŠ 
26.4. streda o 9:00 vstup voľný

                                 Prednáška:  
                                 Ing. Ján Maglocký: 
                                 KAKTUSY 
                                 A INÉ 
                                 SUKULENTY
                                 27.4. štvrtok o 19:00 

kniha o Senci do každej rodiny

SENEC STÁROČIA MESTA
Publikácia odzrkadľuje výsledky  

dvojdňovej interdisciplinárnej konferencie 
z novembra 2012 zameranej na známe 

i neznáme hodnoty Senca. Jej príspevky 
nielenže sumarizujú doteraz známe 

vedomosti ale poväčšine ich výrazne 
posúvajú dopredu v daných tematických 
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu 

v slovenskom i maďarskom jazyku.

ŠTYRIA NA KANAPE
7.5. nedeľa o 19:30 16,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 3.4.2017

 

 
HODINKA S... 

Talkšou Moniky Macháčkovej. 
Naše pozvanie prijal Marián  Čekovský 

a my pozývame Vás.
3.5. streda o 19:00

PRIPRAVUJEME

  

Výstava umelcov 
z družobného mesta Kőszeg.

Vernisáž  výstavy.
6.5. sobota Vstup voľný

Výstava potrvá od 6.5. do 31.5 2017.

                          NOC 
                          LITERATÚRY

10.5. streda od 18:00 do 22:30
Už tradične je tento májový večer 

venovaný európskej literatúre 
a zaujímavým miestam mesta Senec. 

V jeden večer, po celej Európe, rovnaké 
tituly, miestni umelci a osobnosti prepojení 

jedným podujatím. V Senci bude čítať 
Štefan Bučko, David Hartl, Monika 

Macháčková, Kateřina Šafaříková a Agy 
Bárdos. Bude sa čítať v antikvariáte, starej 

židovskej škole, budúcom technickom 
múzeu aj vo vínnej pivnici.

               

                          NOC 
                          MÚZEÍ 
                          2017 

                      20.5. sobota
V rámci série už tradičných podujatí 

bude pre širokú verejnosť prezentovaná 
i učebnica regionálnej výchovy 

„Senec – od návršia k horizontom“. 

Beseda so slovenským 
spisovateľom

Večer ľúbostnej poézie

DEŇ MATIEK 
Program seneckých detí škôlky a škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským
3.5. streda o 18:30

 
ANYÁK NAPJA 

A szenci magyar óvodás és iskolás 
gyermekek köszöntő műsora 

5.3. szerda 18:30
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KINO – KINOHITY

ŠMOLKOVIA
Zabudnutá dedinka    

1.4. sobota o 15:30 2D 4,- Eur

2.4. nedeľa o 18:00 3D 6,- Eur

7.4. piatok o 16:00 2D 
maď. dabing 4,- Eur

7.4. piatok o 18:00 2D 
slov. dabing 4,- Eur

9.4. nedeľa o 15:30 2D 4,- Eur   

VŠETKO ALEBO NIČ  
1.4. sobota o 18:00 4,- Eur

ÚNOS                                           
3.4. pondelok o 18:00 4,- Eur 

MASARYK  
9.4. nedeľa o 18:00 4,- Eur

10. 4. pondelok o 18:00 4,- Eur

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ  
Je vám ľúto vyhodiť veci, ktoré sú stále 

v dobrom stave, no vy sami ich už 
nepotrebujete? Môžete nimi urobiť radosť 

niekomu inému a vybrať si niečo, 
čo poteší vás alebo vašich blízkych.

29.4. sobota od 9:00 do 17:00

 

          

                   

                           STARŠIA 
                           DOBA 
                           ŽELEZNÁ
                                    HALŠTATSKÁ 
                                    NA JUHOZÁPAD-  
                                    NOM SLOVENSKU

                                    A KORAI 
                           VASKOR 
                           NYOMÁBAN
Témou výstavy je prezentácia najnovších 
archeologických výskumov a výsledkov 

bádania Archeologického múzea 
v problematike staršej doby železnej 

– halštatskej na JZ Slovensku. 
Časť vystavených exponátov je tvorená 
predovšetkým sídliskovou keramikou, 

tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít 
ako Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná, 

Orlie skaly (depot plastík), ako aj niekoľko 
exponátov z obdobia záveru staršej doby 

železnej, kedy k nám prichádzajú 
nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi 
špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem 

napr. pohrebisko v Senci (skýtsky čakan, 
kopija) prípadne nálezy bronzových 

trojkrídelkových hrotov šípov do luku.
Druhá časť nálezov reprezentujú najmä 

mohyle kalenderberskej kultúry 
na JZ Slovensku (Reca, Janíky, 

Dunajská Lužná – Nové Košariská). 
Spracovaná tematika je doplnená 

aj počítačovými rekonštrukciami odkrytých 
príbytkov a remeselných dielní. 

Výstava trvá do 31.5.2017  

                                     Výstava:

                                     STÁLA    
                            EXPOZÍCIA 
                            PRÍRODY 
                            A STARŠÍCH 
       DEJÍN SENCA A OKOLIA

Osídlenie okolia od doby kamennej, 
história stredoveku a novoveku 

v archeologických nálezoch a archívnych 
dokumentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej vody po Svätý Martin. 

Dermoplastické preparáty živočíchov, 
nálezisko mamuta v Senci.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava:

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA  KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko10 SENČAN apríl 2017 SENČAN apríl 2017 11

LABYRINT
   
 

             HODINKA S...
                 Talkšou Moniky Macháčkovej 
                 s Evitou Urbaníkovou. 

Okrem evitoviek a časopisu Evita, 
sa budeme rozprávať aj o jej rodine 
a filmovom hite Všetko, alebo nič.

5.4. streda o 19:00 4,- Eur

                          Z NÁŠHO 
                          ATELIÉRU
                                  Súkromná základná 
                                  umelecká škola 
                                  Ateliér 

7.4. piatok o 17:30 vstup voľný
Výstava trvá 7.4. – 28.4.2017

                        VEĽKONOČNÉ 
                        DIELNIČKY 
                        SO ŠIDIELKOM 

Upletiete si vlastný korbáč, vymaľujete 
vajíčka a pripravíte si veľkonočné 

pozdravy. 
8.4. sobota od 9:30 do 12:00 8,- Eur

OZVENA V KOCÚRKOVE,
GAŠPARKO A STRAŠIAK 

NEBOJSA
                      Tradičné rodinné 
                      bábkové divadlo Marioneta.
                      Pre deti od 4 do12 rokov.

22.4. sobota o 16:00 2,50 Eur

Prednáška

VZŤAHY PARTNERSKÉ, 
RODINNÉ A PRACOVNÉ

Ing. Marek Ruzsinszki, 
Life & Energy Coach

26.4. streda o 19:00 dobrovoľné vstupné

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

KINOSÁLA

KNIŽNICA

SENECKÁ RUKA
Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou

8.4. sobota

Koncert vokálnej skupiny

FRAGILE
23.4. nedeľa o 17:00 a o 20:00 12,- Eur

                                              Beseda 
                                              s autorom  
                                              kníh o mafii 

                                              GUSTAV                 
                                   MURÍN 

                                              12.4. streda 
                                              o 18:00 
                                              vstup voľný

KRÁĽ ČITATEĽOV
vedomostná súťaž pre žiakov 

5. a 6.ročníka ZŠ 
26.4. streda o 9:00 vstup voľný

                                 Prednáška:  
                                 Ing. Ján Maglocký: 
                                 KAKTUSY 
                                 A INÉ 
                                 SUKULENTY
                                 27.4. štvrtok o 19:00 

kniha o Senci do každej rodiny

SENEC STÁROČIA MESTA
Publikácia odzrkadľuje výsledky  

dvojdňovej interdisciplinárnej konferencie 
z novembra 2012 zameranej na známe 

i neznáme hodnoty Senca. Jej príspevky 
nielenže sumarizujú doteraz známe 

vedomosti ale poväčšine ich výrazne 
posúvajú dopredu v daných tematických 
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu 

v slovenskom i maďarskom jazyku.

ŠTYRIA NA KANAPE
7.5. nedeľa o 19:30 16,- Eur

Predpredaj vstupeniek od 3.4.2017

 

 
HODINKA S... 

Talkšou Moniky Macháčkovej. 
Naše pozvanie prijal Marián  Čekovský 

a my pozývame Vás.
3.5. streda o 19:00

PRIPRAVUJEME

  

Výstava umelcov 
z družobného mesta Kőszeg.

Vernisáž  výstavy.
6.5. sobota Vstup voľný

Výstava potrvá od 6.5. do 31.5 2017.

                          NOC 
                          LITERATÚRY

10.5. streda od 18:00 do 22:30
Už tradične je tento májový večer 

venovaný európskej literatúre 
a zaujímavým miestam mesta Senec. 

V jeden večer, po celej Európe, rovnaké 
tituly, miestni umelci a osobnosti prepojení 

jedným podujatím. V Senci bude čítať 
Štefan Bučko, David Hartl, Monika 

Macháčková, Kateřina Šafaříková a Agy 
Bárdos. Bude sa čítať v antikvariáte, starej 

židovskej škole, budúcom technickom 
múzeu aj vo vínnej pivnici.

               

                          NOC 
                          MÚZEÍ 
                          2017 

                      20.5. sobota
V rámci série už tradičných podujatí 

bude pre širokú verejnosť prezentovaná 
i učebnica regionálnej výchovy 

„Senec – od návršia k horizontom“. 

Beseda so slovenským 
spisovateľom

Večer ľúbostnej poézie

DEŇ MATIEK 
Program seneckých detí škôlky a škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským
3.5. streda o 18:30

 
ANYÁK NAPJA 

A szenci magyar óvodás és iskolás 
gyermekek köszöntő műsora 

5.3. szerda 18:30
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Druhá marcová streda v MsKS LABYRINT 
patrila jazzovej hudbe. I keď tá má už svoj 
vek, vďaka interpretom bol tento večer 
sviežim hudobným zážitkom. Taký bol 
zámer, a veru, podarilo sa ho naplniť. Bol 
to do istej miery experiment, v sále boli 
stolíky, kresielka, barové stoly, no i štan-
dardné “koncertné“ sedenie. Tí, ktorí mali 
chuť, si mohli z baru na prvom poschodí 
priniesť vínko, čaj či iný nápoj, a užiť si 
pohodu nielen hudobnú. Tú pravú jazzo-
vú atmosféru však jednoznačne vytvárali 
hudobníci, ich výkony, súhra a očividná 
radosť z hry. V úvode zaznelo zopár pre-
vzatých skladieb od jazzových mágov,  
no potom prišli vlastné skladby. Každý  
z hudobníkov hrajúcich na pódiu sa  po-
chválil autorským dielkom, každý pred-
stavil publiku svoj prístup k jazzu a každý, 
trak ako to pri jazze musí byť  dostal svoj 
sólový priestor. I laický sluch pochopil, že 
8. marca sa na pódiu v LABYRINTE stretla 
výnimočná „partia“ hudobníkov a Jazz-
session sa stala skutočnosťou aj preto, 
že to reálne bolo stretnutie tých správ-
nych ľudí na správnom mieste. Tých,  

čo chcú hrať, a stále ich to baví, majú 
čo ponúknuť, a tých čo chcú počúvať  
a dokážu si užiť každý tón, aj keď v Senci 
možno zostali zaskočení formátom. 
Výbornou správou je, že tento zážitok 
„vyprovokuje“, zdá sa, ďalšie výnimočné 
hudobné stretnutia. Súhra publika a toho, 
čo sa deje na pódiu nie je samozrejmos-

ťou, a ak nastane ten moment, že to fun-
guje, je dôležité uchopiť ho. Veríme, že sa 
nám to podarí.  
Ďakujeme hudobníkom -  Saxofón: 
Barnabás Kollárik; klavír: Ján Rigo; gi-
tara: Vladimír Kubalák; kontrabas: Ju-
raj Kalász; bicie: Jakub Valíček - aj 
divákom za túto cennú skúsenosť. IF
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Kde bolo tam bolo/je; Slniečko a Slniečka – dve výstavy, jeden priestor
Výstavy sú v MsKS Senec Labyrint kaž-
domesačnou „samozrejmosťou“. Každú 
z nich vítame do života vernisážou, no tá 
marcová je svojím spôsobom netradičná. 
Zdá sa, že takou aj zostane. 
Marcová výstava totiž súvisí s knižnou tvor-
bou a teda tematicky zapadá do konceptu 
„Marec – mesiac knihy“. Udialo sa to celé 
tak trošku náhodou, no  podarila sa skutoč-
ne pekná a pútavá výstava, ktorá má čo po-
vedať nielen školákom a študentom, ale aj 
širokej verejnosti. Výstavy sú vlastne dve. 

Jednu majú na svedomí študenti stredo-
školáci, zo Školy úžitkového výtvarníctva 
Jozefa Vydru v Bratislave, niekdajšej ŠUP-
ky. Výstava má názov „Kde bolo, tam bolo/
je“ a je kolekciou záverečných prác študen-
tov a prác študentov druhého ročníka v od-
bore propagačná grafika, na tému sloven-
ské ľudové rozprávky a ich knižná podoba 
či komiksové spracovanie. 
Tá druhá výstava pochádza z dielne vy-
sokoškolákov, konkrétne študentov VŠMU 

pod vedením Ľuboslava Paľa a v zadaní 
časopisu Slniečko, kde študenti riešili kon-
krétne čísla časopisu Slniečko, ich výtvar-
nú stránku a z mnohými z nich časopis aj 
aktívne spolupracuje. Nesie názov „Slnieč-
ko a Slniečka“.
Netradičnou je vernisáž najmä preto,  
že sa koná dopoludnia a je organizovaná 
pre školy a v spolupráci s nimi. 
Na otvorenie dvoj-výstavy, ktorá sa konala 
v piatok 10.3.2017 o 10.00, prijali pozvanie 
zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slnieč-
ko Ľubica Kepštová, vedúca odboru propa-
gačnej grafiky Pawla Šoltisová zo ŠUV Jo-
zefa Vydru, spolu so svojimi študentkami,  
a senecká ilustrátorka Alena Wagnerová.
Do publika sa usadili žiaci 5teho ročníka 
ZŠ Mlynská a študenti septimy gymnázia 
Antona Bernoláka a niekoľko ôsmakov/
dobrovoľníkov zo ZŠ Tajovská. Z prvého 
pohľadu možno nesúrodé publikum, bolo 

veľmi pozorným obecenstvom. Každá  
z dám rozprávala nielen pútavo, ale aj  
zo srdca, osvetlili mládeži vzťah literatúry  
a textu, i motivácie k tvorbe, či k akejkoľ-
vek tvorivej činnosti. Popri  mnohých in-
formáciách  zaznelo aj posolstvo, že viera 
vo vlastné sily a schopnosti je veľmi dôle-
žitá, že tvorivosť či kreativita je doménou 
nielen umeleckých smerov, no v živote je 
nesmierne dôležitá v akomkoľvek zmysle 
slova a situácii. Že poctivá práca a remeslo 
vykonávané zo srdca sú viac, ako rýchlo 
pominuteľný mamon. Výbornou správou 
je, že mládež aj týmto slovám načúvala  
a do tvorivej činnosti sa pustila s radosťou 
a elánom, čoho dôkazom sú husto polepe-
né steny LABYRINTU. 
Veríme, že takýchto zážitkov sa nám poda-
rí „zinscenovať“ viac a budú pravidelnou 
súčasťou života v Labyrinte. Všetkých na 
dvoj-výstavu srdečne pozývame a aktérom 
vernisáže posielame veľké ĎAKUJEM. IF

LABYRINT JazzSession
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Skutočný príbeh víťazstva nad rakovinou
V Mestskej knižnici Senec sme si pripomenuli 8. marca 
2017 nielen sviatok žien, ale sme privítali aj účastníkov 
prednášky: Skutočný príbeh víťazstva nad rakovinou. 
Prednášala pani Ľubica Mazúchová-Hamzová, ktorá si 
prešla veľmi ťažkým obdobím, keď ochorela na rakovinu 
prsníka, následne absolvovala liečbu a neskôr o tom na-
písala aj knihu. Rozhodla sa pre inú, ako klasickú liečbu, 
dnes je opäť zdravá a prišla sa podeliť so svojimi skúse-
nosťami, myšlienkami, ako to celé zvládala ona a aj jej 
rodina. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom a ukon-
čená bola predajom knihy a autogramiádou.

Mgr. Anetta Zelmanová

Týždeň slovenských knižníc sa páčil aj žiakom seneckých škôl
Mestská knižnica v Senci sa tiež zapojila do Týždňa sloven-
ských knižníc, ktoré sa práve v marci - mesiaci knihy venujú 
motovácii detí k čítaniu. Každý deň v týždni od 13. do 17. marca  
sa podarilo pripraviť besedy s autormi kníh pre deti, ktorí deťom 
čítali zo svojich diel. Deti sa ich mohli všeličo spýtať a niekedy aj 
porozprávať o knižkách, ktoré majú rady.

Bibiana Ondrejková čítala deťom z knižky Rozprávky o diev-
činke Julke. Svojím hereckým prejavom a maminkovským srd-
com vedela z detí vylúdiť smiech tam, kde bolo treba a napätie 
tam, kde sa to žiadalo. Rozprávky v knižke sú poučné a deti sa  
z nich môžu naučiť, že sa majú vedieť podeliť, musia byť dobrí 
na svojich súrodencov a že to všetko sa dá naučiť, len treba 
trošku chcieť a trošku aj poslúchať rodičov.
Spisovateľ a muzikant Braňo Jobus predstavil svoje knižky  
pre deti, zaspieval vlastné skladby a šarmom sebe vlastným 
predstavil rozprávkové postavy.

Roman Brat píše knižky, ktoré deti poznajú. Prváčikovia, kto-
rí sa prišli porozprávať so spisovateľom, boli pripravení. S pani 
vychovávateľkou si už jednu knihu pána Brata prečítali, vedeli 
preto krásne reagovať a pýtať sa.
V piatok, posledný deň týždňa, si prišli deti čítať s pánom 
Mrkvičkom, ktorý ich vtipným výstupom zaujal už v úvode. Roz-
prával im aj o tom, aké skvelé je čítať.

Počas celého týždňa sa v knižnici vystriedalo niekoľko tried  
z  Gymnázia Antona Bernoláka, ZŠ Tajovského, ZŠ s VJM A. M. 
Szencziho, Súkromnej základnej školy Senec, Špeciálnej zák-
ladnej školy, a detičky z materskej školy na Kysuckej ulici.
V marci budú aj ďalšie čitateľské aktivity v knižnici, o nich už 
však budeme informovať v ďalšom čísle.                                 MO
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Szencen az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulójáról meg-
emlékező ünnepségnek évről évre 
megismétlődő immár hagyományos 
programpontjai vannak. A megemlé-
kezés idén is a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskolában kezdődött. A Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpontja munka-
társai - Sudár Balázs és Petkes Zsolt 
a magyarok őstörténetéről tartottak 
előadást. Ezt követte a Kisfaludy sí-
rok megkoszorúzása a szenci teme-
tőben. Takács Róbert, az alapiskola 
pedagógusa ünnepi beszédében 
kiemelte Kisfaludy István emberi tar-
tását. Legyőzve a félelmet fegyvert 
ragadott a zsarnokság ellen a szebb 
jövő reményében. Beszédét így 
fejezte be: „A forradalom és az azt 
követő szabadságharc hatalmas vál-
tozásokat eredményezett a magyar 

nemzet életében, amelyekért a mai 
napig hálásak lehetünk.“
A temetői megemlékezés résztve-
vői egyenesen az autóbuszhoz in-
dultak, amely Pozsonyba vitte őket  
a Petőfi-szobornál megtartott ha-
gyományos Medikus-kerti központi 
ünnepségre, ahol más fölszólalók 
mellett Czimbalmosné Molnár Éva, 
Magyarország rendkívüli és meg-
hatalmazott pozsonyi nagykövete 
tolmácsolta Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke ünnepi 
üzenetét. Este a Szenci Városi Mú-
zeumban 18 órakor folytatódott az 
ünnepi megemlékezés.  Sudár Ba-
lázs és Petkes Zsolt ezúttal a felnőtt 
közönségnek telt ház előtt tartottak 
előadást  „A magyarok vándorlá-
sa – ahogy a történész látja“  és  
„A magyar őstörténet és a régészet“ 
címmel.                                             VCs
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A szenci magyarok március 15-je 15. marec seneckých Maďarov

A Csemadok Szenci Alapszerve-
zete évzáró tagsági gyűlésének 
nyitóakkordját a Kincskeresők mű-
sora adta. Rovensky Mária vezette 
a február utolsó vasárnapjának 
délutánján a Labirintus Galériá-
ban megtartott gyűlést.  Mészáros 
Erzsébet mondta el a 2016-os év 
értékelését és Polák Margit fog-
lalta össze a Kincskereső Ifjúsá-
gi és Gyermekklub működését.  
Az alapiskola mellett működő Ját-
szóház munkájáról, vezetője Szőcs 
Anett távollétében, Lukáč Edit 
számolt be, majd Nyári Erzsébet 
tartott pénztári beszámolót. Végül 
Erdélyi Júlia mutatta be az idei év 
munkatervének javaslatát. A vitát 
megelőző utolsó programpont a ve-
zetőség tagjainak jóváhagyása volt. 
Az előterjesztést Lukáč Edit olvasta 
föl, majd a tagság ellenvetés nélkül, 
kézfelemeléssel szavazta meg az új 
vezetőséget: elnök - Erdélyi Júlia, 
alelnökök - Mészáros Erzsébet, Ga-
lambos Erzsébet, Rajcsányi Béla, 
vezetőségi tagok - Nyári Erzsébet, 
Krajčovič  Ilona, Lukáč Edit, Polák 

Margit, Molnár Borbála, Rovensky 
Mária, Bárdos Gyula, Sebők György, 
Dömötör István, Pongrác Flóra, Ho-
ráček Zoltán, Szőcs Anett, Szőcs 
Réka.  Ezt követően a tagság és a 
vendégek soraiból több felszólalás 
hangzott el. Fekete Márta a Csem-
adok Szenci Területi választmánya 
képviseletében méltatta a szenci 
alapszervezet munkáját és fölvázol-
ta a további együttműködés irányát, 
majd Németh Gabriella, Pozsony 
megye alelnöke, Csikmák Ferenc 
és Tomovics Miroslav szólalt föl. 
Végül Bárdos Gyula a Csemadok 
országos elnöke kért szót. Áttekin-
tette a szenci és a Pozsony megyei 
magyar közösségek állapotát és  
a közösségi munkában való továb-
bi tevékeny részvételre buzdította 
a jelenlévő tagságot. Pozitívan ér-
tékelte Szenc város hozzáállását 
a kisebbségi kultúra ápolásához, 
jelezve, hogy ennek egyik alap-
feltétele a magyar közösség hat-
hatós képviseletének folyamatos 
fönntartása a képviselőtestület-
ben.                                           VCs

Spomienkové slávnosti výročia re-
volúcie a boja za slobodu a nezá-
vislosť v roku 1848 majú v Senci z 
roka na rok opakujúce sa tradičné 
body programu. Prvé podujatie sa 
aj toho roku uskutočnilo na ZŠ Al-
berta Molnára Szencziho. Balázs 
Sudár a Zsolt Petkes, pracovníci 
výskumného Centra filozofie Ma-
ďarskej akadémie vied prednášali 
žiakom o prehistórii Maďarov. Po 
prednáške nasledovalo položenie 
vencov k hrobom Kisfaludyovcov v 
seneckom cintoríne, kde pedagóg 
ZŠ A. M. Szencziho Róbert Takács 
predniesol slávnostný príhovor. 
Vyzdvihol statočnosť Istvána Kis-
faludyho, ktorý prekonal svoju bá-
zeň a so zbraňou v ruke sa vzoprel 
tyranii v nádeji lepšej budúcnosti. 
Svoju reč ukončil takto: „Revolúcia 
a následný boj za slobodu spôso-

bili prevratné zmeny v živote ma-
ďarského národa, za ktoré môže-
me byť dodnes vďační.“ Účastníci 
pietnej spomienky v cintoríne sa 
hneď odobrali k autobusu, ktorý ich 
odviezol do Bratislavy na spomien-
kovú slávnosť pri soche Sándora 
Petőfiho v Medickej záhrade, kde 
popri ďalších rečníkoch vystúpila 
aj mimoriadna a splnomocnená 
veľvyslankyňa Maďarska Éva Mol-
nár Czimbalmosné so sviatočným 
posolstvom predsedu vlády Ma-
ďarska Viktora Orbána. Posledné 
podujatie tohto dňa sa uskutočni-
lo večer o 18:00 v Mestskom mú-
zeu v Senci. Balázs Sudár a Zsolt 
Petkes tam vystúpili s prednáškou 
pred plnou sálou, pod názvom 
„Putovanie Maďarov – ako to vidí 
historik” a „Maďarská prehistória 
z pohľadu archeológie”.     VCs

A Csemadok évzáró tagsági gyűlése Výročná schôdza Csemadoku
Otváracím akordom výročnej 
schôdze Základnej organizácie 
Csemadoku v Senci bolo vystúpe-
nie súboru Kincskeresők. Schôdzu, 
ktorá sa uskutočnila v poslednú 
februárovú nedeľu v Galérii Laby-
rint, uvádzala Mária Rovenská. Ako 
prvá vystúpila Erzsébet Mészáros 
so správou činnosti Csemadoku 
za uplynulý rok 2016, potom Margit 
Polák vyhodnotila činnosť v Mládež-
níckom a detskom klube Kincske-
resők. Edit Lukáč bilancovala prácu 
krúžku tvorivých dielní (Játszóház) 
pôsobiaceho pri ZŠ A. M. Szenczi-
ho, keďže vedúca krúžku Anett 
Szőcs nemohla byť prítomná. Návrh 
činnosti Základnej organizácie Cse-
madoku v Senci na rok 2017 pred-
niesla Júlia Erdélyi. Erzsébet Nyári 
oboznámila prítomných s návrhom 
personálneho obsadenia výboru ZO 
Csemadoku v Senci pre rok 2017, 
ktorý bol vo verejnom hlasovaní 
prijatý bez námietky v nasledujú-
com zložení: predsedníčka - Júlia 
Erdélyi, podpredsedovia - Erzsébet 
Mészáros, Erzsébet Galambos, 

Béla Rajcsányi, členovia výboru 
- Erzsébet Nyári, Ilona Krajčovič, 
Edit Lukáč, Margit Polák, Borbála 
Molnár, Mária Rovenská, Gyula Bár-
dos, György Sebők, István Dömötör, 
Flóra Pongrác, Zoltán Horáček, 
Anett Szőcs, Réka Szőcs. V disku-
sii ako prvá vystúpila Márta Fekete.  
V mene oblastnej organizácie 
Cemadoku pozitívne hodnotila 
seneckú základnú organizáciu  
a načrtla hlavné smery ďalšej 
spolupráce s ňou. Slovo si vzala  
aj podpredsedníčka BSK Gabriella 
Németh, potom Ferenc Csikmák  
aj Miroslav Tomovics. Diskusiu uza-
tváral príspevok Gyulu Bárdosa, ce-
loštátneho predsedu Csemadoku. 
Hodnotil stav maďarských komunít  
v Senci a na území BSK. Povzbudzo-
val prítomných, aby sa naďalej aktív-
ne zúčastňovali na spoločenskom 
živote mesta. Pozitívne hodnotil prí-
stup Mesta Senec k rozvoju kultúry 
menšín. Pripomenul však, že je ne-
vyhnutné udržať nepretržité a efek-
tívne zastúpenie maďarskej komu-
nity v mestskom zastupiteľstve. VCs



CÉLBA ÉR MINDENKI

MERT TELIK AZ IDŐ, VÉGED LESZ ZORDON TÉL!
EZT VÁRJA AZ EMBER, TAVASZUNK VISSZATÉR!
UTCÁK, TEREK ÚJBÓL KIKELETBE ÉRNEK,
OLYAN LESZ AZ ÉLET VALÓ JÓNAK, NÉPNEK!
ÁLDOTT TAVASZ ZSONGJA: MÁRCIUSUNK ÖRÖK,
KÉZ A KÉZBEN EGYÜTT, NEM TÖRNEK A KÖRÖK!
MERT AMÍG A TAVASZ SZENT RÓZSÁI NYÍLNAK,

BÓDULT ILLATUKTÓL A GYOMOK NEM BÍRNAK.
HIDD, AZ AZ ÚJ TAVASZ ARRA TANÍT MINKET,
CÉLBA ÉR MINDENKI, HA KÖVETI ISTENT!
A CSODÁS, TISZTA VÁGY SZÍVET-LELKET ÉLTET!
AMI NEKIK NEM KELL, OSZLATJA SÖTÉTET!
MARADJ SZÉP MÁRCIUS TAVASZNAK, ÖRÖKNEK,
VELED A SZÍVEINK TÉLBÉKLYÓKAT TÖRNEK!

                                                        Mgr. Katona Roland
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Március 14-e A szlovákiai könyvtárak 
hetében a magyar kisiskolások szá-
mára a magyar gyermekkönyv jegyé-
ben telt el a szenci Városi Könyvtár-
ban. Délelőtt a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola első osztályos tanulói ün-
nepélyes könyvtári beiratkozáson vet-
tek részt. Huszonöten kaptak “könyv-
tárjegyet“ – vagy ahogy mi mondjuk, 
könyvtári igazolványt, mely egy évig 
tartó könyvtárhasználatra jogosítja 
fel őket. Kipróbálták a válogatást is 
a könyvekből, ismerkedtek a sza-
badpolcos könyvtár rendszerével és  
a könyvkölcsönzéssel. Sok új infor-
máció tolakodott a kis fejekbe, mert 
egy elsősnek nem egyszerű a beirat-
kozástól a kölcsönözhető könyvig el-
jutni. A könyvtáros Kamenár Anikó és 
a pedagógusok Nagy Kitty és Sándor 
Erika segítségével a 25 elsős könyv-
tártagként és kikölcsönzött könyvvel  

a hóna alatt hagyta el a könyvtárat. 
Délután a napközis gyerekek 
vettek részt a Dúdoló című gyer-
mekverskötet bemutatóján.  
A költő Tóth Elemér ugyanazzal a 
szeretettel és lelkesedéssel fogadta 
a mai kisgyerekeket, mint a több mint 
10-20-30 évvel ezelőttieket. Nehéz is 
volt kiszámolni, mikor járt Szencen 
először ilyen alkalomból. Volt, aki 
behozta a ma már nagyra nőtt test-
vérének Tóth Elemér dedikációjával 
ellátott gyermekkönyvét. A Kincske-
reső Ifjúsági-és Gyermekklub jóvoltá-
ból valamennyi résztvevő névre szó-
ló ajánlással kapta ajándékba Tóth 
Elemér ötletekben, vidámságban 
gazdag gyermekverskötetét, a Dúdo-
lót, amely a költővel való személyes 
találkozással együtt talán egy életre 
könyvszerető emberré teszi a fogé-
kony fiatal olvasót. Polák Margit

Mestské múzeum v Senci sa stalo 
v posledný februárový pondelok 
dejiskom predstavenia zaujímavej 
publikácie. Za pričinenia Györgya 
Sebőka predstavili mladí redaktori 
a autori verejnoprospešnej spo-
ločnosti TANDEM svoju publiká-
ciu Életmesék (Životné príbehy). 
Okrem redaktorky publikácie a au-
torky Ágnes Lukács boli prítomné aj 
ďalšie spoluautorky Csilla Domány, 
Judit Aradi a Mária Kacz, ktoré  
v našom meste a v rámci okresu 
Senec  zaznamenali viac ako tridsať 
rozhovorov týkajúcich sa životnej 
cesty respondentov vo veku nad 70 
rokov. Cieľom projektu Életmesék 
je pozbierať a odovzdať mladším 
generáciám historické poznatky  
a skúsenosti obsiahnuté v zazna-

menaných príbehoch, uviedol Péter 
Urbán, vedúci organizácie TAN-
DEM. Ako ešte dodal: „Po zbere 
údajov sme dostali nespočetné 
množstvo pozitívnej spätnej väzby 
o tom, že zaznamenaním príbehov 
seniorov sme sa podujali vykonať 
dôležitú vec, čo nás motivovalo  
k tomu, aby sme pokračovali  
v projekte.” Senecký zväzok vydaný  
v cykle Életmesék obsahuje príbehy 
aj z Malinova, Bratislavy a Boldogu. 
Moderátor podujatia, učiteľ dejepi-
su Péter Horváth, zapájal do rozho-
vorov aj obecenstvo, pretože medzi 
nimi sedeli aj viacerí rozprávači svo-
jich životných príbehov. Bolo zaují-
mavé počúvať spoločné zážitky roz-
právačov a tých, ktorí sa ich pýtali.                                                                                                                                          
                                       Margit Polák

Životné príbehy

V rámci Týždňa slovenských knižníc 
sa 14. marec niesol v znamení maďar-
skej detskej literatúry v Mestskej kniž-
nici v Senci. Prváčikovia ZŠ Alberta 
Molnára Szencziho prišli dopoludnia 
do Oddelenia pre deti. Zúčastnili sa 
slávnostného zápisu do knižnice. 
Dvadsaťpäť detí získalo „knižničný 
preukaz”, čiže preukaz používateľa, 
ktorý na jeden rok oprávňuje držiteľa  
na využívanie knižničných služieb. 
Deti si vyskúšali vyhľadávanie kníh  
vo voľne prístupnom labyrinte re-
gálov a aj proces registrovania zá-
požičky. Pre prváčika nie je ľahké 
spracovať toľko nových informácií 
od zápisu až po vypožičanie kni-
hy. Pomocou knihovníčky Anikó 
Kamenár a učiteliek Kitty Nagy  
a Eriky Sándor odišlo 25 prváčikov  
z knižnice ako novopečení užívatelia 
knižnice s knihou pod pazuchou. 

Poobede sa členovia školského klubu 
zúčastnili na predstavení básnickej 
zbierky pre deti pod názvom Dúdoló. 
Básnik Elemér Tóth sa s láskou a zanie-
tením venoval súčasným prítomným 
deťom, ako aj ich predchodcom počas 
stretnutí pred 10-20-30 rokmi. Nebolo 
ľahké spomenúť si, kedy bol prvýkrát  
v Senci na stretnutí s čitateľmi. Je-
den žiak priniesol knihu svojho do-
spelého brata s venovaním od Ele-
méra Tótha. S pričinením Detského  
a mládežníckeho klubu Kincskereső 
všetci zúčastnení dostali do daru 
od Tótha Eleméra aj s venovaním 
jeho najnovšiu básnickú zbierku  
pre deti Dúdoló, plnú nápadov a ve-
selosti. Osobné stretnutie s básnikom  
a s jeho tvorbou možno chytilo týchto 
citlivých mladých čitateľov za srdce  
a zostanú milovníkmi knihy na celý ži-
vot.                                     Margit Polák

Életmesék

Könyvtári nap Tóth Elemérrel Knižničný deň s Elemérom Tóthom

Érdekes könyvbemutató hely-
színe volt február utolsó hétfőjén  
a Szenci Városi Múzeum. Se-
bők György közreműködésével  
a TANDEM Nonprofit Szervezet fi-
atal szerkesztői és írói mutatták be 
az Életmesék című kiadványukat. 
A könyvbemutatón Lukács Ágnes 
szerkesztő, egyben szerző mellett 
részt vettek Domány Csilla, Aradi 
Judit és Kacz Mária szerzőtársak 
is, akik városunkban és járásunk-
ban több mint harminc életút-in-
terjút készítettek 70 év feletti sze-
mélyekkel. Urbán Péter a TAN-
DEM vezetője elmondta, hogy az 
Életmesék projekt célja az idősek 
által elmesélt élettörténetekben 
rejlő történelmi tudás és tapasz-
talat összegyűjtése és közvetítése 

a fiatalabb generációk felé. Majd 
hozzátette: “A gyűjtés után renge-
teg pozitív visszajelzést kaptunk 
arról, hogy milyen fontos dologra 
vállalkoztunk a velünk élő idősek 
történeteinek összegyűjtésével,  
s ez buzdított arra, hogy folytas-
suk a projektet“. Az Életmesék 
sorozatban megjelent szenci kötet 
tartalmaz éberhardi, pozsonyi és 
boldogfai történeteket is. A könyv-
bemutatót Horváth Péter történe-
lemtanár a közönséget is bevonva 
vezette. A hallgatóság soraiban ott 
ült az Életmesék szenci kötetének 
több szereplője is. Érdekes volt 
meghallgatni az interjúk készítő-
inek és az interjúalanyok közös 
élményeit. 
                                         Polák Margit 

MEGHÍVÓ - A Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola igazgatósága szeretettel meghívja Önt 
a 2017. április 7-én 8:00-tól 11.30-ig tartandó  
NYÍLT NAPJÁRA.
Továbbá értesíti a szülőket, hogy a JÖVEN-
DŐ ELSŐSÖK BEÍRATÁSÁRA A 2017/18-as  
TANÉVRE április 21-én 14:00-tól 18:00-ig és 
április 22-én 8:00-tól 12:00-ig várjuk Önöket.                                                                                    

POZVÁNKA - Vedenie ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho Vás srdečne pozýva 7. apríla 2017 od 8:00 do 11.30 na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. 
Zároveň oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁČIKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 sa uskutoční 21. apríla od 14:00 do 18:00 a 22. apríla od 08:00 do 12:00. 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Zoe Zachar, Nikola Tóthová, Žofia Kollerová, 
Nina Putnová, Matúš Puttnár, Daniel Kováč,
Richard Wollner, Alex Fábry, Nela Orešan-
ská, Peter Šuricza, Sebastián Kubanda,

Šimon Turinič, Francesco Pusztai, Rebeka 
Macháčková, Nina Laura Rábarová,

Stella Šalková

Zosobášili sa

Vladimír Takáč – Katarína Krásna
Andrej Ďurkovič – Monika Kolozsváriová

Marcel Konečný – Laura Dömeová
Ján Kubíček – Mária Farbulová

Ján Valuška – Jana Širyová
Ľubomír Bombilaj – Brigita Sütö
Zsolt Szabó – Petra Knirschová

Roman Vaňatka – Gabriela Jankovičová 

Blahoželáme jubilantom

K životnému jubileu 75. rokov, ktoré oslávil 15. 
februára, prajeme nášmu drahému Alexand-
rovi Čerešnešovi veľa zdravia a pekných 
životných chvíľ s rodinou a známymi. Všet-
ko najlepšie želá mamička, manželka, syn  
a dcéry s rodinami.

Jednota dôchodcov 
Emília Volanská (65), Ružena Turnerová (65), 
Marcela Hrdličková (70), Jaroslav Bittner (85)

Klub dôchodcov
Ľudovít Botta (65), Jolana Szabová (65), 
Gizela Špilová (75), Mária Takácsová (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Denisa Rigová (35), Eva Šramková (65)

Dňa 17.3.2017 oslávila 65 
rokov Anna Gábrišová. 
Všetko najlepšie k narode-
ninám, veľa zdravia, lásky 
želá manžel Karol, syn Mi-
roslav s rodinou a dcéra 
Sylvia s rodinou.

Opustili nás

Dušan Füzik (1954), Eva Markušovská (1932), 
Vladimír Barányi (1960), Ľudevít Nagy (1946), 
Ladislav Buček (1948), Alojz Dávid (1939) 

Dňa 18.2.2017 nás ne-
čakane opustil milova-
ný manžel, drahý otec, 
dedo, brat, švagor, krstný 
otec a strýko Ladislav 
Buček. Anjelik náš dra-

hý, zhasla tvoja svieca na Zemi. No naša 
láska k tebe bude horieť naveky. Ďaku-
jeme za kvetinové dary tým, ktorí ho od-
prevadili na poslednej ceste 22.2.2017.                                                                                                                                       
Smútiaca rodina.

Zavrela oči, utíchol hlas. 
Dotĺklo srdce a náhle opus-
tila nás. 16.marca sme si 
pripomenuli 8.výročie úmr-
tia našej drahej mamy, bab-
ky, krstnej mamy, dcéry, 
sestry,  švagriny Adriany 
Felvidékyovej rod. Kis-
sovej. Už len kyticu z lásky na hrob môže-
me dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou  
v srdci spomínať. Kto ste ju poznali venujte jej 
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Odišiel si tíško, bez rozlúč-
ky, už ťa neprebudí slnko 
ani krásny deň. Smutná je 
cesta, čo k hrobu vedie, 
kde spíš svoj večný sen. 
V mysli a v srdci si ťa stá-
le nosíme. Dňa 24.4.2017 
si pripomíname 1.výročie,  
čo nás navždy opustil náš milovaný Dezider 
Ferenci vo veku 62 rokov. S láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka, dcéry s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 4. apríla uplynie  
10 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko František 
Jánó. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Čím krajšia a bohatšia je 
spomienka, tým ťažšia je 
rozlúčka. Ale vďačnosť pre-
mení trýzeň spomienky na 
tichú radosť. Dňa 17.3.2017 
uplynulo päť rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
Vierka Knappová. S láskou 
spomíname.

24.3. uplynulo 7 rokov  
od náhleho úmrtia syna, 
otca, brata, švagra, strýca 
Koprivu Štefana ml. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

30.3. uplynulo 5 rokov,  
keď nás po ťažkej choro-
be opustil manžel, otec, 
svokor, dedo Kopriva Šte-
fan. Venujte mu s nami ti-
chú spomienku. Ďakujeme

Dňa 1.4.2017 by sa dožil 
70 rokov náš drahý Štefan 
Matuš. Ty budeš oslavovať 
v nebi, my s láskou bude-
me na Teba spomínať „Tu 
na zemi“. Veľkú pusu do 
neba Ti posielajú vnúčatá 
Sandra, Chelsea a Max.  
S láskou spomína rodina.

Odišiel si tichučko, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále spomien-
kami. Dňa 24. apríla 2017 
uplynul rok čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, svokor, dedko  
a pradedko Jaroslav 

Šebo. Venujte mu prosím tichú spomienku.  
S láskou spomína smútiaca rodina. 

Dňa 13.1.2017 si pripo-
míname 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
dedko Alexander Vince  
a zároveň si 10. apríla 2017 
pripomíname 10 rokov,  
čo nás navždy opustila 
naša mama, stará mama 
a prababka Mária Vinceová rod. Poórová.  
S láskou spomína smútiaca rodina.

2017 január 13-án emlé-
keztünk meg édesapánk, 
nagyapánk Vince Sándor 
halálának 20. évforduló-
járól. Továbbá 2017 április 
10-én emlékezünk meg 
édesanyánk, nagyma-
mánk és dédnagymamánk 

Vince Mária szül. Poór halálának 10. évfor-
dulójáról. Szeretettel emlékezik a gyászoló 
család

Dňa 14. 4. 2017 si pripo-
míname 8. výročie úmrtia 
môjho milovaného manže-
la, otca, dedka a praded-
ka Jána Vrtíka, ktorý nás 

n á h l e 
o p u s -
til. Ne-
trvalo dlho a nečakane 
nás opustil aj drahý syn 
Janko. Kto ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami ti-
chú spomienku. S úctou a 
láskou, Milujúca rodina

Dňa 11.4.2017 uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opus-
til drahý otec, dedko a pra-
dedko Jozef Waschina. S 
láskou a vďakou naňho 
spomínajú synovia Jozef  
a Peter s rodinami.
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Ing. Mgr. Csaba Vysztavel, tel.: 0911 836 581, vysztavelc@senec.sk. Redakčná rada: PhDr. Gabriella Németh – predsedníčka, Helena 
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• Bola tento rok konkurencia na Majstrovstvách 
Slovenska 25. februára v Banskej Bystrici silná?
Tomáš: Boli sme jednoznační šampióni. Ale je 
ťažšie obhajovať titul ako dobiehať niekoho iné-
ho. Zatiaľ sa nám to darí.
Dominika: Čím ďalej, tým je to ťažšie. Máme 
toho veľmi veľa. Tréningov aj súťaží.
T: Za naším úspechom je tvrdá práca, každý deň 
trénujeme, viac a intenzívnejšie.
D: Cítime väčšiu zodpovednosť.
• Aké súťaže vás čakajú najbližšie?
D: V apríli Majstrovstvá Európy v Španielsku,  
v júni Svetový pohár v Maďarsku a v novembri 
budú Majstrovstvá sveta. Medzitým ešte aj veľa 
ďalších súťaží.
• Aké je byť partnermi na parkete aj v živote?
D: Ťažké. Sme spolu 24 hodín denne, všetko mu-
síme riešiť spolu.
T: Našťastie si rozumieme. Jeden deň  
v týždni však nie sme spolu, aby nevznikla po-
norka. Cez týždeň trénujeme a cez víkendy sú 
súťaže. Sú obdobia, keď máme dva-tri mesiace 
každý týždeň súťaž.
• Mávate aj dovolenky, voľno?
T: Minulý rok bol najťažší, nemali sme vôbec do-
volenku. 1. júla boli Majstrvostvá Európy, potom 
bola najvyššia súťaž na svete German Open, kde 
sme minulý rok skončili 28. Z historického hľa-
diska je to jeden z našich najlepších úspechov. 
Koncom septembra boli Majstrovstvá sveta. Me-

dzitým sú rôzne ďalšie súťaže.
D: Po dvoch rokoch sme si dali tieto Vianoce 
dva týždne voľno. Bola to naša najdlhšia pauza.  
Od júna sme boli vo vysokom tempe tréningov 
a súťaží stále.
T: Boli sme na hrane psychického aj fyzického 
vyčerpania. Už si to telo pýtalo. Buď by sme 

zvolili infúzie v nemocnici alebo si oddýchneme.  
Po týždni oddychu sme zrazu mali svalovicu.
D: Minulú zimu sme si nedali pauzu a ja som 
skončila na infúziách.
• Baví vás to vlastne ešte?
T: Inak by sme to nerobili.
• Je to plus, že ste partneri aj v živote?
T: Veľa ľudí sa nás to pýta. Už na začiatku sme 
sa dohodli, že to oddelíme, na parkete sme ka-
maráti a môžeme si dovoliť k sebe viac, povedať 
si veci iným spôsobom ako v partnerskom živo-
te. Nefungovalo by to, ak by sme sa k sebe mali 
správať rovnako aj na parkete.
D: Takto sme silnejsí. Viac nás to napĺňa, máme 
spoločný koníček a chápeme sa navzájom.  
Aj keď sme unavení.
• Máte krásne súťažné oblečenie. Odkiaľ? 
D: Ja si navrhujem, dávam šiť a sama si dokon-
čujem šaty.
T: Ja to mám jednoduchšie. Trvá mi to len štvr-
tinu času ako Nike. Vždy na ňu čakám.  No-
havice sa nemenia a košele si dávam zladiť  
s Nikinými šatami.
• Aké sú najnovšie modely?
D: Jedny tyrkysovo-zlaté, druhé bielo-strieborné  
a tretie farebné.
• Rozmýšľate aj o pokroku v partnerskomživote?
T: Postúpili sme o level vyššie, zasnúbili sme sa, 
ale vážne kroky urobíme, až keď skončíme karié-
ru. Oslávime to svadbou.           Pripravila: MO

• Kedy ste sa upísali seneckému mládežníckemu 
športu?
Hneď po získaní diplomu v roku 1967 som nastúpil 
ako učiteľ biológie a telesnej výchovy do Základnej 
školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci. 
Na škole bolo vtedy až osem učiteľov s aprobá-
ciou pre biológiu, ale telocvikárov bolo málo, takže 
od začiatku som učil takmer výlučne telesnú vý-
chovu. Samozrejme som zabezpečoval aj účast 
našich žiakov na športových podujatiach. V prie-
mere ročne som sa zúčastnil so svojimi zverenca-
mi na 40 podujatiach, atletických, viacbojárskych, 
plaveckých, gymnastických, hádzanárskych  
a ďalších.
• Ktoré športové disciplíny ste preferovali? 
Mal som blízko k atletike aj gymnastike, takže som 
sa snažil presadiť našich žiakov v týchto športoch.  
Mal som talentované deti, takých gymnastov, kto-
rí po dokončení cviku dostali spontánny aplauz  
publika, ale v bodovom ohodnotení sa to žiaľ často 
neodzrkadlilo. Uvažovali sme čo ďalej, napokon 
sme zvolili hádzanú, ktorá mala v Senci tradíciu. 
V okrese sme mali dve plne organizované školy  
s vyučovacím jazykom maďarským a asi 18 slo-
venských škôl. Chceli sme sa medzi nimi presadiť 
v športe. Začali sme s hádzanou a za dva roky boli 
naši dievčatá aj chlapci okresnými šampiónmi. Prví 
žiaci, ktorých som trénoval sú už dnes 60-62 roční. 
• Vašou trénerskou doménou bola hádzaná?
V mladosti som sa venoval plávaniu, futbalu, atleti-
ke, gymnastike aj basketbalu, ale v Senci bola há-

dzaná hlbšie zakorenená ako tieto športy. Úspešne 
sa tomu venoval medzi inými aj František Gábriš  
a Lajos Mészáros, za ktorého sa stalo senecké žen-
ské hádzanárske družstvo Majstrom Českosloven-
ska. Začal som aj ja pestovať hádzanú na základ-
nej škole. Pritom sme nezabudli ani na iné športy. 
Mal som veľmi šikovné deti, ktoré v dorastenec-
kých súťažiach vo futbale, v atletike, v hádzanej aj  
vo volejbale hrali prvú ligu. Moji žiaci postupovali 
ďalej na stredné a vysoké školy a ich talent sa nieke-
dy rozvinul do plnej krásy, alebo niekedy sa aj potla-
čil. Spomeniem len zopár mien, ktoré mi robili veľkú 
radosť v hádzanej, ale aj v atletike či vo futbale: Júlia 
Erdélyi,  Alžbeta Vinczeová, Magda Makki, Betka 

Bondorová, Katka Racskó, Alžbeta Fülöp a ďalšie.  
Katka nebola dobrá len v hádzanej, ale aj v atletike. 
Bola dvojnásobnou majsterkou Slovenska vo viac-
boji a neskôr na vysokej škole sa stala Majsterkou 
Európy v  hádzanej. Teraz učí telocvik v Spojenej 
škole s VJM v Senci. Boli časy, keď o zápasy hádza-
nárok bol väčší divácky záujem než o senecký fut-
bal. Medzi chlapcami boli veľmi dobrí Laco Szabo 
(Szibi), Béla Koncsek,  Laco Pecena a veľa ďalších. 
• Ako ste sa dostali od hádzanej k šachu? 
Šport je vo veľkej miere aj o intelekte. V mladosti 
som bol šikovný intuitívny šachista. Mal som zvlášt-
ny štýl. V roku 1996 som založil v Senci šachový 
klub a vtedy už ako 52 ročný som začal aktívne hrať 
šach a začal som sa venovať mládeži. Mesto veľa 
pomohlo šachovému klubu, tak finančne  ako aj 
napríklad poskytnutím priestorov v budove MsKS. 
V súčasnosti máme družstvo hrajúce druhú ligu, 
ktoré má potenciál dostať sa aj vyššie. Je v tom 
dvadsať rokov poctivej práce. Štafetu som odo-
vzdal vynikajúcemu človeku Ing. Jánovi Cíbikovi, 
ktorý určite dovedie seneckých šachistov k ešte 
vyšším métam. 
• Ako ste prijali cenu Športovec roka 2016 v ka-
tegórii Zaslúžilý funkcionár športu, tréner?
Bol som prekvapený, absolútne som to nečakal. 
Robil som s mládežou nezištne  s tým, že popri ví-
ťazstve som považoval za rovnako dôležité udržať 
deti v duševnej rovnováhe. Potreboval som len, 
aby som bol medzi deťmi, pretože práci s nimi ro-
zumiem. Pripravil: VCs

SENČAN apríl 2017 ROZHOVOR

Mgr. László Mészáros – Potreboval som len, aby som bol medzi deťmi
Učiteľ telesnej výchovy, zaslúžilý tréner a športový funkcionár Mgr. László Mészáros vychoval viacero generácií detských a mládežníckych športovcov - 

hádzanárov, hádzanárky, atlétov, ktorí reprezentovali svoju školu a mesto Senec  aj v najvyšších republikových súťažiach. Má 72 rokov, ale ešte aj  
v súčasnosti sa venuje mladým šachistom, aj ich zásluhou postúpilo družstvo do druhej ligy.

Dominika Feketová a Tomáš Tanka: Obhajovať titul je ťažšie
Krásny tanečný pár, ktorý reprezentuje Slovensko na mnohých súťažiach, ocenilo aj mesto Senec. Dominika je Senčanka a Tomáš je z Nových Zámkov. 

Ich partnerstvo na parkete i v živote prináša dobré ovocie. Tento rok sa stali už po štvrtý raz Majstrami Slovenska.
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Každoročnou prestížnou uda-
losťou seneckého športového 
života je vyhlásenie laureá-
tov ceny Športovec roka. 15. 
marca bol vyhlásený v kino-
sále MsKS Športovec roka 
2016 mesta Senec v šiestich 
kategóriách. Galaprogram 
opäť moderoval Filip Mentel, 
bývalý hráč Manchester City  
a súčasný komentátor TV 
DIGI SPORT. Vedenie mesta 
bolo zastúpené viceprimá-
torom Dušanom Badinským  
a prednostkou Mestského 
úradu Jarmilou Répássyovou. 
Hosťami podujatia, ktorí sa 
zároveň podieľali na odovzdá-
vaní cien, boli: Richard Lintner 
- bývalý hokejový reprezen-
tant a majster sveta, z roku 
2002, Juraj Gubáni - pred-
seda komisie športu MsZ, 
Gabriela Rebrošová - pod-
predsedníčka komisie športu 
MsZ, Jana Némethová, Ivan 
Kolembus a Vladimír Chrí-
bik - členovia komisie špor-
tu MsZ. Odovzdávanie cien  
a pestrú gala šou sledovali  
z hľadiska viacerí predsedovia 
športových klubov, poslanci 
Mestského zastupiteľstva aj 
mnohé významné osobnosti 
politického, spoločenského  
a kultúrneho života nášho 
mesta. Publikum príjemne 
prekvapili futbalisti U13 MŠK 

Senec, zverenci Patrika Po-
michala. Vyrukovali s tram-
polínovou zostavou výborne 
zladenou s hudobným pod-
kladom. Filip Mentel vyspo-
vedal na pódiu ocenených,  
ale aj tých, ktorí im odovzdá-
vali ceny. Richard Lintner bla-
hoželal oceneným seneckým 
športovcom. Podčiarkol po-
trebu rozvoja súťaživosti v de-
ťoch. Pripomenul, že úspešný 
športovec by mal byť vzo-
rom pre ostatných. Súhlasil 
s Luciou Debnárovou v tom,  
že prehra motivuje k ešte tvrd-
šej práci, čo môže priniesť 
úspech aj tým, ktorí toho roku 
neboli medzi ocenenými. 

OCENENÍ:
Najlepší jednotlivci 
Plávanie: 
• Richard Schwartz, repre-
zentant SR – Letné majstrov-
stvá SR - 1. miesto 800m v.s. - 
majster SR, Majstrovstvá BAO 
- jesenné - 1. miesto 100m  
a 200m v.s., Slovenský pohár 
žiakov FPD - I. kolo - 3. miesto 
200m v.s.; II. kolo - 2. miesto 
100m znak. 
• Svätoslav Bollo, reprezen-
tant SR – Semmering-Swim-
meeting AUT - 1. miesto 50m 
v.s.; 50m znak, 50m prsia  
a 50m motýlik, Slovenský 
pohár žiakov FPD II. kolo - 2. 

miesto 100m prsia, Letné maj-
strovstvá žiakov - 2. miesto  
na 100m a 200m prsia.
• Markéta Fiedorová – súťaže 
organizované Slovenskou pla-
veckou federáciou: - Sloven-
ský pohár žiakov - kategória 
„B“ dievčatá 12 a 11 ročné - 13 
zlatých a 3 strieborné medaily, 
Letné majstrovstvá mladších 
žiakov - 7 x 1.miesto a 1 x 2. 
miesto, Zimné majstrovstvá 
mladších žiakov – 6 x 1. miesto 
2 x 2. miesto, Medzinárodné 
preteky: Schwechat - 4 x 1. 
miesto, 1 x 2. miesto a 1 x 3. 
Miesto, Wiener Neustadt - 1. 
miesto, 2. miesto a 3. Miesto, 
Nový Jičín - 3 x 1. miesto, 1 x 
2. miesto a 1 x 3. miesto.
Jazdectvo: 
• Rebeka Némethová – Me-
dzinárodné súťaže - Dunaj-
ský Klátov, Moravany ČR, 
Topoľčianky - otvorená súťaž 
Z 6. miesto, kategória detí - 
3. miesto, otvorená súťaž Z 
4. miesto, kategória detí I. 3. 
miesto, Dunajský Klátov - Do-
naut Bohemia Trophy 2 X - 2. 
Miesto, Topoľčianky - M SR - 
1. deň -1. miesto, 2. deň - 5. 
miesto, celkovo 2. miesto. 
Drezúrny rebríček 2016 celko-
vé umiestnenie detí – 3.miesto
Motokros: 
• Jaroslav Antalič ml. – Me-
dzinárodný majster Slovenska 
v triede junior, Víťaz Sloven-
ského pohára v triede MX2.
FootGolf: 
• Tomáš Bartko, reprezen-
tant SR – MS Argentína - 39. 
miesto - jednotlivci, 6. miesto 

v teamoch, Historicky 1. ví-
ťaz zo Slovenska, vyhral Eu-
rópske FootGolfové kolo, 1. 
miesta na turnajoch na Slo-
vensku a ČR, European Fo-
otGolf Tour v Kisoroszi /Ma-
ďarsko/ - 3. miesto, European 
FootGolf Tour vo Švajčiarsku 
- 6. miesto, Majster SR - ví-
ťaz Slovenskej FootGolfovej 
Tour 2016, Celkový víťaz NAD 
- RESS FootGolfovej ligy roč-
níka 2016.   
Latinskoamerické tance:
Dominika Feketová a Tomáš 
Tanka – Grandslam v Stutt-
garte - 28. miesto z 262 párov, 
MS v Číne 21. miesto zo 74 
párov - z každého štátu iba 2 
páry - majster a vicemajster, 
Novalj Chorvátsko - 2. miesto, 
Bratislava 4. miesto, Cyprus - 
5. miesto, Praha - 6. miesto, 
celkove vo World Open sú ak-
tuálne na 27. mieste.
Armwrestling: 
• Lucia Debnárová, repre-
zentantka SR – Majstrovstvá 
Európy - 1. miesto ĽR a 2. 
miesto PR do 60kg, Majstrov-
stvá sveta - 2. miesto ĽR a 6. 
miesto PR do 60kg, Senecká 
ruka - 1.miesto ĽR a 1. miesto 
PR, Majstrovstvá SR – 1. 
miesto ĽR do 60kg.  
Beh: 
• Lukáš Dóka – Dvojnásobný 
majster Bratislavy na 3000m 
juniori, Kvalifikácia na MS  
v behu do vrchu Čertovica 
7 km prevýšenie 474m - 4. 
miesto dorast, 4 Cities Tour-
nament Ljublana Slovinsko - 
800m – 4. miesto dorast.

Najlepší športovci mesta Senec za rok 2016
V podvečer 15. marca bol vyhlásený v kinosále MsKS Športovec roka 2016 mesta Senec v šiestich kategóriách.
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Nedeľa 12.3.2017 bola pre najmenších 
basketbalistov z Gabka  Senec dlho oča-
kávaná. V telocvični  základnej školy Mlyn-
ská v Senci sa uskutočnilo 6. kolo prebie-
hajúcej MIKROligy 2016/2017. Naši bas-
ketbalisti hostili svojich rovesníkov z Ga-
lanty a Serede. Hralo sa systémom každý 
s každým, teda každý tím odohral dva ho-
dinové zápasy a tak  všetci hráči mali do-
statok priestoru na ukázanie svojich bas-
ketbalových zručností. Okrem zápasov 
prebiehali súťaže a štafety,  ako streľba  
na kôš, driblingové a prihrávkové štafety. 
Po ukončení zápasov si všetky deti po-
chutili na občerstvení, ktoré im pripravili 
rodičia. „Naši basketbalisti sa nestratili  
a i keď sme skončili na druhom mieste, 
zabávali sme sa basketbalom. Som veľmi 
rada, že tohto kola sa zúčastnil rekord-

ný počet detí  a to 55 detí a že za Gab-
ko Senec ich hralo 20. Do zápasov boli  
po prvýkrát zapojené deti z basketbalové-
ho krúžku ZŠ Mlynská a pevne verím, že sa 
im páčilo a svoje zručnosti budú naďalej 
rozvíjať.“ povedala nám trénerka Gabika 
Rebrošová a dodáva...“ ....ešte nás čaká 
dohrávka 5. kola v Galante, ktorá bude  
v nedeľu 9.4.2017 a potom VEĽKÉ FINÁ-
LE na už overenom mieste v športovom 
areáli Hotela Družba na Seneckých jaze-
rách JUH. Finále sa bude konať 30.4.2017 
a zúčastní sa ho všetkých 12 tímov tohto 
ročníka. Už teraz sa tešíme, očakávame 
účasť cez 120  detí, ktoré spolu so svoji-
mi rodičmi dokážu urobiť nezabudnuteľnú 
atmosféru“. Bližšie informácie o akcii a o 
ďalších aktivitách nájdete na stránke www.
gabbo-gabko.sk.      Gabriela Rebrošová
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Rekreačný beh: 
• Sylvia Urbancová – MMM Košice - 6. 
miesto vo svojej kategórii, ČSOB Mara-
tón Bratislava - 3. miesto vo svojej kat., 
WINGS For Life v Bratislave /charitatívny 
beh/ - 2. miesto v kat., Kráľová pri Senci - 
2. Miesto, Senecký beh - 2. miesto.
Skokan roka 
FootGolf: 
• Rebeka Režná – El Clasico, Feal Alux 
Cup, Gaudio Cup, Valentínsky turnaj dvojíc 
- 1. miesto, medzinárodný turnaj v Bernolá-
kove - 2. miesto, Plast-Ex Cup, HM Events 
Cup, Best Wines Cup - 3. miesto, Majsterka 
SR v Slovenskej FootGolfovej Tour kat. žien 
- celkovo 14 kôl z toho 11x 1. miesto, NAD 
PRESS FootGolfová Liga celkovo za rok 
2016 - 1. Miesto, Európska FootGolfová tour 
2016 - celkovo 12. miesto v kategórii žien,  
1. miesto - Slovensko a Maďarsko, 2. miesto 
- Česká republika a Nemecko, Junior Cupa 
Maďarsko - 1. miesto v absolutnej kategó-
rii - ročníky 1999 – 2007, MS Footbalgolf - 
Dimstein /Nemecko/ 2016 - 5. miesto - ženy.

Športové kolektívy
Plutvové plávanie: 
• SPORT CLUB Senec – II. vicemajster 
Slovenska v plutvovom plávaní /Liga mlá-
deže/, Majstri Slovenska v štafete 4 x 200 
PP /muži/, 4 x 100 PP /muži/, 4 x 100 PP /
ženy/.
FootGolf: 
• FootGolfový klub Senec - družstvo 
žien a mužov – MS v Argentíne - hráči 
FootGolfového klubu Senec dopomohli 
k 6. miestu SR z 26 krajín, Európska 
FootGolf Tour - hráči a hráčky klubu Fo-
otGolf Senec dopomohli 6. miestu SR  
z 31 krajín z celého sveta. Hráči a hráčky 
z klubu FootGolfov Senec vedú aktuálne 
Medzinárodnú Zimnú FootGolfovú Ligu. 
V domácej súťaži obsadzovali popredné 
priečky - majstri Slovenska v kategórii 
mužov, žien a juniorov.
Potápanie: 
• Piccard Senec - potápačské družstvo 
– 1. miesto ARONNAX APNEA CUP v Bra-
tislave viac rokov za sebou.

Zaslúžilý funkcionár športu, tréner
• Mgr. László Mészáros – Učiteľ telesnej 
výchovy na dôchodku, vychoval viacero 
generácií detí-športovcov - hádzanárov, 
hádzanárky, atlétov, ktorí reprezentovali 
mesto Senec aj v najvyšších republiko-
vých súťažiach. V poslednom období 
sa venoval mladým šachistom, ktorí 
dosahovali skvelé výsledky a postúpili  
do druhej ligy.

Víťaz internetového hlasovania 
Plávanie: 
• Ivana Martišovičová /1396 hlasov/
 
Športová Cena primátora mesta Senec
• Vladimír Lysičan – Organizátor Troj-
kráľového kúpania ľadových medveďov 
na Slnečných jazerách, organizátor Po-
hára Slnečných jazier - zimné plávanie, 
spoluorganizátor viacerých akcií v meste 
Senec, či už športových, kultúrnych ale-
bo spoločenských.         

Text a foto: VCs

Basketbalová MIKROliga v Senci – 6.kolo 12.3.2017 

Potápačský klub PICCARD SENEC  
21. januára 2017 vybojoval 1. miesto  
v silnej konkurencii mužstiev a obhájil 
tretí krát titul na plaveckej súťaži Aron-
nax Apnea Cup 2017. Išlo už o 10. roč-
ník plaveckej súťaže v plutvovom plá-
vaní 25m dĺžky pod vodou štafetovým 
spôsobom, po dobu 1 hodiny odplávali 
naši potápači 6 025 m. Súťaž sa usku-
točnila na bazéne Lafranconi pri FTVŠ 
UK v Bratislave. Ďakujeme úžasnému 
fanklubu neplávajúcich členov Piccar-
du Senec. Víťazný tím v zložení: Dalibor 
Martišovič, David Bednárik, Branislav 
Benkovský, Branislav Benkovský ml., 
Štefan Bordács, Roman Szalai, Rasti-
slav Štvrtecký, Dalibor Riška. Ďakujeme 
za reprezentáciu a srdečne gratulujeme.

Zlato pre potápačský klub 
PICCARD SENEC
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Pozvánka na rybárske preteky.
Hlavná sezóna lovu rýb začína už tradične pretekmi v love 

rýb udicou, kde hlavnou lovenou rybou je kapor. Je to súťaž 
pre dospelých a mládež o hodnotné ceny.

Začíname pretekmi 
pre dospelých dňa 1.mája 2017 od 07:00 

na Striebornom jazere v Senci. 
Pokračujeme 

dňa 6.mája vo Veľkom Bieli a 7.mája od 08:00 pre-
tekmi pre mládež do 15 rokov na Striebornom jazere.

Medzinárodný deň detí oslávime pretekmi pre deti a ich 
rodičov lovom slnečníc, kde každé z detí dostane cenu  

a občerstvenie.
Na tieto preteky srdečne pozývame všetkých rybárov  

a priaznivcov na ochutnávku kvalitného halászlé a vypráža-
nej ryby.Otvorený bude aj bufet s občerstvením.

Prídite povzbudiť pretekárov.
PetHor SRZ Senec

Pohár Slnečných jazier Senec  - VI. ročník 
medzinárodnej súťaže v zimnom plávaní

Daniel Bartko v súčasnosti žne úspechy ako 
pretekár v behu na lyžiach v kategórii vete-
ránov, ale v Senci je známy predovšetkým 
ako úspešný futbalový manažér. S klubom 
FK KOBA Senec dosiahol najväčšie úspe-
chy v histórii seneckého futbalu. Vtedajšie 
mužstvo sa prebojovalo do 1. ligy a stalo sa 
víťazom Slovenského pohára a Superpohára 
2001/2002 a zúčastnilo sa aj Pohára UEFA 
2002/2003. Daniel Bartko spolu so Štefanom 
Mrvom sa výrazne zaslúžili o to, že Národný 
tréningové centrum bolo vybudované práve  
v Senci. 
Svoju športovú kariéru začal ako bežec  
na lyžiach v rodnom Važci a čoskoro sa do-
stavili aj výsledky. Získal dva československé 
a šesť slovenských majstrovských titulov,  
ale po ukončení základnej vojenskej služby 
sa už nezmestil do najlepšej 15-ky. Začal sa 
venovať futbalu ako hráč a neskôr ako futba-
lový manažér. Až v roku 2010 sa vrátil k behu 
na lyžiach v kategórii veteránov. Odvtedy, 
ako inak, patrí medzi najlepších vo svojej ve-
kovej kategórii. Prvýkrát sme o ňom ako o 
bežcovi na lyžiach písali, keď v roku 2014 sa 

zúčastnil 34. ročníka Svetového pohára vete-
ránov v rakúskom St. Ulrich am Pillerseetal,  
kde v konkurencii vyše 1100 štartujúcich do-
siahol vynikajúce umiestnenia. Na 15 kilo-
metrovej trati bol 7., na 10-ke 12.,v pretekoch 
štafiet na 4x 5 km bol 8. a na 45 km klasickým 
spôsobom sa umiestnil na 15. mieste.
Daniel Bartko má 61 rokov, ale v behu  
na lyžiach veteránov sa drží v rámci svetovej 
elity. Minulý rok obsadil 1. miesto na Maj-
strovstvách Slovenska a toho roku už získal 
viaceré medailové ocenenia na slovenských 
aj českých podujatiach. Vrcholom tohoroč-
nej sezóny bola účasť na 37. Majstrovstvách 
sveta veteránov vo Švajčiarskom Klosters, 
ktoré sa konali v dňoch 2.-11. marca za účas-
ti 1200 pretekárov z 30 krajín sveta. Vo svojej 
vekovej kategórii obsadil 6. miesto na 40 ki-
lometrovej trati Na 15 km vybojoval 8. miesto, 
na 10 km 9. miesto a v štafetách 7. miesto. 
Snaží sa absolvovať čo najviac podujatí  
v rámci sezóny. Po návrate z Klosters sa už 
chystal na Štrbské Pleso na Majstrovstvá 
Slovenska v behu na lyžiach. Držíme mu pal-
ce!                                                            VCs

Daniel Bartko patrí stále do športovej elity

Už šiestykrát si zmerali sily sloven-
skí a českí zimní plavci na Slneč-
ných jazerách v Senci. Pohár Sl-
nečných jazier Senec je súčasťou 
seriálu Českého poháru v zimnom 
plávaní, ktorý prebieha v Českej re-
publike od októbra 2016 do polovi-
ce apríla 2017. V sobotu 18. marca 
2017 bola teplota vzduchu +8,5°C 
a teplota vody +8,7°C. Silný nára-
zový vietor hnal nepríjemné vlny 
na hladine jazera, čo bolo spes-
trené aj niekoľkými prehánkami 
počas popoludnia. Nepriazeň po-
časia vôbec nemal vplyv na náladu 
zimných plavcov, čomu prispel aj 
výborný guláš, ktorý sa podával 
na pódiu pri reštaurácii Lobster. 
Usporiadateľ súťaže, SPORT Club 
Senec - Senecké ľadové medvede, 
privítal 135 zimných plavcov po-
chádzajúcich z deviatich sloven-

ských a z dvanástich českých klu-
bov zimného plávania, ktorí pre-
tekali na tratiach: 100, 250, 500, 
750, 1000 metrov. Riaditeľ súťaže 
Vladimír Lysičan spolu s predse-
dom komisie športu MsZ Jurajom 
Gubánim, otvorili turnaj o 13:00. 
Na zdravie a bezpečnosť plavcov 
dozerala MUDr. Barbora Filipová  
a dvaja záchranári tvoriaci posád-
ku sanitky DM Resustic Slovakia. 
Na vode hliadkoval motorový čln 
PICCARD Senec s dvoma po-
tápačmi. Slovenskí zimní plavci 
aj toho roku získali medailové 
umiestnenia: 2 zlaté, 2 strieborné  
a 4 bronzové medaily. Najúspeš-
nejší bol reprezentant SPORT 
CLUB Senec - Senecké ľadové 
medvede Pavol Hrnčiar, ktorý tri-
umfoval na 100 aj na 250 metrovej 
trati.                                          VCs


