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Slnečný festival riešil kvadratúru koňa, skazu Titanicu aj zázračný automat
Nemiesto písania o festivale, ktorý je lepšie
vidieť ako o ňom čítať, sme sa opýtali Ivice
Franekovej, pôvodkyne nápadu a hlavnej organizátorky podujatia, ako hodnotí priebeh
druhého ročníka Slnečného festivalu:
„Mala som teraz väčší priestor na sledovanie
diania počas festivalu. Popri neustálom zabezpečovaní a organizovaní som mohla sledovať aj čo, kde a ako funguje, či nefunguje.
Nesporným úspechom je, že sa nám podarilo
nielen osloviť, ale aj získať publikum všetkých
vekových kategórií.
Som rada, že boli úspešne uvedené nové
prvky v organizácii a v programovej ponuke.
Výborne vyšla spolupráca so školami. Minulý rok to nebolo možné, pretože prvý ročník
festivalu sa konal pred začatím školského
roka. Teraz chodili školy do Amfiteátra, do
Mestského kultúrneho strediska, na tvorivé
dielne, mali záujem o celú škálu programovej
ponuky napriek tomu, že festival prebiehal v
náročnom prvom týždni školského roka. Bol
prekvapivo veľký záujem aj o workshop, ktorý
sme organizovali zvlášť pre pedagógov.

Teší ma, že sme mali viac seneckých účinkujúcich. Na Slnečnom festivale debutovalo senecké ochotnícke divadlo Znudy ľudu
s divadelnou hrou Dávida Pašku (17) „Kým
nacionalista zakikiríka“. Naši ochotníci zožali
zaslúžený úspech, dokonca dostali ponuky
na hosťovanie. Zuzka Kolejáková, učiteľka
Literárno-dramatického odboru ZUŠ mala na
starosti jednu festivalovú zónu, ktorá sa tešila veľkému záujmu publika. Niektoré tvorivé
dielne viedli seneckí umelci a v literárnom
stane sa prezentovalo prednáškou aj Mestské múzeum.
Slnečný festival má za sebou druhý ročník.
Stále hľadáme správne nastavenie divadelných predstavení a citlivo pridávame sprievodné podujatia. Môže sa stať, že naše ambície občas prekročia rámec toho, na čo je
Senec pripravený. Správny model festivalu,
dramaturgiu, nastavenie časov, sledu podujatí a ich rozmiestnenie budeme ešte cizelovať. Vidíme, že začiatky predstavení o 21:30
sa neosvedčili, rovnako ako ceny niektorých
vstupeniek boli v kontexte festivalu vysoké.

Pozvánka
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
27. októbra 2016 o 9:00
Hotel Senec

Materiály na zasadnutie budú zverejnené
na www.senec.sk a zasadnutie sa bude online
vysielať na www.zastupitelstvo.sk
Z môjho pohľadu bolo posunutie termínu festivalu správnym
krokom, pretože sme mohli zapojiť školy a septembrové počasie je stálejšie, už by nemali hroziť búrky z tepla.
Slnečný festival je náročné, veľmi komplexné podujatie, ktoré si vyžaduje dlhodobú prípravu a počas festivalu pomocnú
ruku všetkých kolegýň a kolegov z Mestského kultúrneho strediska a viacerých pracovníkov Mestského úradu. Samozrejme
by sme sa nezaobišli ani bez finančnej podpory mesta Senec
a BSK. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii Slnečného festivalu.“ VCs
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Nosnými témami zastupiteľstva boli škôlky, futbal a pozemky
Aj keď to v materiáloch vyzeralo, že najdôležitejšou témou budú rozpočtové body programu (výročná správa mesta Senec a vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2016), najviac sa diskusia zauzlila pri témach súvisiacich s Mládežníckym športovým
klubom (MŠK Senec) a pri návrhu na odpredaj
nehnuteľnosti Transpetrolu, a.s.
Senecký futbal je tŕňom v oku OZ Moje Mesto
už druhé volebné obdobie. Pri väčšine športov
sa poslanci zvyčajne aj v diskusiách o dotáciách vedia aspoň približne zhodnúť. Nie je to
však prípad futbalu.
MŠK Senec vznikol, aby mali kde trénovať deti
z topiaceho sa ŠK Senec. Budova na štadióne, ktorú mesto už tradične logicky prenajíma
seneckým futbalovým klubom, mala tento raz
oficiálne zastrešiť nielen futbal, ale aj stolný
tenis. Stolnotenisový klub v budove pôsobil
aj za užívania predošlými futbalovými klubmi
a jeho zakladatelia sa vlastnými rukami podieľali na výstavbe budovy. Po septembrovom zasadnutí zastupiteľstva sa odrazu futbalisti ocitli bez zázemia a stolnotenisti úplne

bez ničoho. OZ Moje Mesto vyhlásilo ustanovenia v zmluve za protizákonné napriek tomu,
že zmluva v tomto istom znení prešla pred
pár rokmi veľmi prísnou kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Poslanec Peter Príbelský sa po nekončiacej
debate spýtal, či OZ Moje Mesto nechce nájom schváliť alebo chce len nájsť inú formu ako
to urobiť. Odpovede sa nedočkal. Možno až
v hlasovaní, ktorým nájom neprešiel práve
pre hlasy OZ Moje Mesto.
V čase udeľovania dotácií mestom Senec sa
na komisii športu dohodlo, že zostane rezerva
pre MŠK, ktorú získa v prípade, že bude mať
po augustovom prestupe detí z ŠK Senec skutočne veľký nárast počtu členov. Očakávania
sa naplnili, v MŠK momentálne pôsobí vyše
200 detí. Na zastupiteľstve sa však predošlá
dohoda o dodatočnej dotácii zabalenej v zriadení dočasného peňažného účelového fondu
odrazu neprijímala tak ľahko. Ide o futbal, takže sa to asi dalo čakať.
Téma, ktorej sa v tomto článku tiež nedá vyhnúť, je odpredaj pozemkov na Slnečných

jazerách Transpetrolu. OZ Moje Mesto chcelo trvať na tom, že nepodporí žiadne odpredaje na Slnečných jazerách z dôvodu,
že mesto nemá územný plán zóny. Klub nezávislých, SMK Most-Híd a KDH zasa vyjadreniami Gabrielly Németh, Dušana Badinského
či Pavla Škovránka presviedčali, že v tomto
prípade je namieste kompromis, pretože všetky finančné prostriedky z predaja (454 580 eur)
budú viazané na zvýšenie kapacít materských
škôl, čiže v preklade na novú škôlku alebo
ďalšie nadstavby a prístavby existujúcich
škôlok. Predaj poslanci napokon schválili, pretože takto vysoká suma je výrazným krokom
k zvýšeniu počtu miest v materských školách.
Trošku sa to zamotalo ešte v závere, aby sa
dohodlo, či to musí nutne byť nová škôlka alebo môžu byť finančné prostriedky použité aj
na nadstavbu či prístavbu.
Ostatné predaje pozemkov v sume 72 230 eur
neprešli.
Celý záznam zo zasadnutia môžete sledovať
na www.zastupitelstvo.sk a zápisnica je k dispozícii na www.senec.sk.
MO

Senecké školy otvorili 5. septembra svoje brány aj 294 prváčikom
Do prvých ročníkov základných škôl v Senci malo 5. septembra nastúpiť 294 prvákov.
Okrem toho dve triedy otvorila
nová Súkromná základná škola S.E.N.E.C. Na ZŠ Tajovského
pribudlo 169 nových prváčikov,
na ZŠ Mlynskú 98 nových žiakov.
V ZŠ Szenciho s vyučovacím jazykom maďarským otvorili 1 triedu prvákov s počtom žiakov 27.
Do materských škôl nastúpilo
731 detí. Mesto z kapacitných
dôvodov nemohlo prijať 176 detí,
ktoré spĺňajú podmienky nástupu
do škôlky.
Mesto riešilo nedostatok kapacít
v škôlkach prípravou nadstavby
v dvoch MŠ - MŠ Kollárovej a MŠ
Fándlyho, kde by spolu vzniklo
5 nových tried pre 100 detí.
Na tieto dve nadstavby získalo
mesto finančné prostriedky aj

zo sociálneho balíka vlády 280 000 eur na kapitálové výdavky a 35 000 eur na bežné výdavky
(matrace, lehátka, vankúše...)
Do verejného obstarávania (VO)
sa však prihlásil len jeden uchádzač a s privysokou cenou.
VO bolo teda zrušené a je vyhlásené nové. Nové triedy budú
otvorené do konca kalendárneho
roka 2017. Mestu schválili predĺženie použitia dotácie na kapitálové výdavky. Zvyšovanie kapacít
materských a základných škôl
považuje mesto Senec za svoju
prioritu, preto bude robiť všetko
pre to, aby získalo ďalšie zdroje
a alokovalo finančné prostriedky
aj vo vlastnom rozpočte na tento
účel - na tom sa zhoduje vedenie
mesta aj poslanci Mestského zastupiteľstva.
MO
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Sezóna na Slnečných jazerách bola z ekonomického hľadiska priemerná

Tohtoročná letná turistická sezóna sa začala
na Slnečných jazerách výberom vstupného
18. júna (do konca mesiaca jún iba počas víkendov).
Čo sa týka počasia, prevažná časť júla okrem
polovici mesiaca bolo pekné, v auguste
to bolo pomerne horšie. Výber vstupného
ovplyvnilo hlavne to, že nebolo priaznivé počasie počas víkendov.
Zo 62 dní (júl, august) sme vstupné brány
obsadzovali brigádnikmi na výber vstupného 32-krát, iba na časť dňa 8-krát, 22 dní sa
vstupné nevyberalo. V júni sa vyberalo vstupné 4-krát a v septembri tiež 4-krát.
Kvalitu hygienického štandardu, vybavenie
areálu, čistotu verejných priestranstiev a pláží hodnotili návštevníci veľmi pozitívne.
Turisti ocenili aj vybudovanie vonkajších
spŕch na severnej aj južnej strane. Taktiež
boli spokojní s bezpečnostnou situáciou

(súkromná bezpečnostná služba). Prínosom
bolo aj osadenie ďaľších kamerových systémov.
Najviac návštevníkov sme mali už tradične
z Českej republiky, potom nasledovali slovenskí návštevníci a z ostatných krajín bolo
zastúpenie v poradí: Holandsko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko...
V areáli boli k dispozícii požičovne cestných
a vodných bicyklov, surfov, kajakov, minigolfové ihrisko, pieskové volejbalové, hádzanárske a futbalové ihriská, vonkajšie cvičebné
zariadenia, tenisový kurt, tobogany, trampolíny, nafukovacie atrakcie na vode, slnečníky
a lehátka, multikino v 5 D kvalite, minizoo,
detská lanovka, preliezka, šmýkačky a iné
atrakcie pre deti.
Návštevníci často využívali aj vyznačené cyklistické trasy v okolí Senca (Senec-Reca-Nový
Svet-Kráľová pri Senci, resp. Senec-Pezinok).

Jesenné upratovanie
Počas jedného dňa - 15. októbra
od rána do 17:00 budú veľkokapacitné
kontajnery pristavené na 4 stojiskách:
• parkovisko pri amfiteátri,
• parkovisko pri jazierku Kovecsto,
• na začiatku Záhradníckej ulice
• na Salámke pri garážach medzi Kalinčiakovou a Gagarinovou.
Posilnený bude aj Zberný dvor, ktorý
bude aj v tento deň plne k dispozícii
do 17:00.
Pri každom stojisku stretneme zamestnancov mesta, ktorých úlohou bude
dozrieť na to, aby sme do kontajnerov
vynášali iba povolený odpad v rámci jesenného upratovania. Pomáhať budú aj
príslušníci Mestskej polície.
Čo je prípustné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jesenného
upratovania?
Objemný odpad: ako starý nábytok, sedačky, podlahové krytiny, sanita.
Čo nepatrí do jesenného upratovania?

V júni, júli a auguste sa uskutočnili na pieskovom ihrisku významné športové podujatia:
súťaž v plážovej hádzanej, Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale mužov, Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale mužov
a žien...
V dňoch 29. júla až 6. augusta sa konal druhý
ročník Seneckého vínneho festivalu.
Vodná záchranná ani zdravotná služba neriešili vážnejšie prípady, bežné boli menšie
poranenia turistov.
Tohtoročnú letnú sezónu môžeme hodnotiť z ekonomického hľadiska ako priemernú,
z hľadiska ubytovania nadpriemernú (kemping a bungalovy) a podľa počtu kúpajúcich
sa denných návštevníkov ako podpriemernú
(ovplyvnené nepriaznivým počasím hlavne
počas víkendov).
Ing. Róbert Podolský
riaditeľ

Oznam AVE
Akýkoľvek stavebný odpad a pneumatiky, čo je možné odovzdať na skládke
Červený majer a po novom je pneumatiky povinný prevziať aj každý autoservis. Papierové kartóny Vám prevezmú
na Réckej ceste v areáli bývalých
Zberných surovín.
Zelený odpad zo záhrad budú môcť
obyvatelia rodinných domov odovzdať 10. - 11. októbra a potom
v druhom kole 24.- 25. októbra 2016
tak, že orezané konáre a vinič zviazané špagátom do otiepok v dĺžke najviac 1,5 metra, ostatné rastlinné zvyšky (trávu. lístie, burinu,..) vo vreciach
treba vyložiť pred svoj dom. Mesto zabezpečí jeho odvoz a drvenie.
Nebezpečný odpad (farby, laky,
riedidlá, pesticídy a pod. chemikálie) bude možné odovzdať na dvore
pracoviska Odboru údržby a čistoty
mesta na Kalinčiakovej 19 od 10.10.
do 28.10.2016.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. – prevádzka Senec informovalo, že vývoz smetí vo vývozné dni sa začína
ráno o 06:00. Vývoz sa uskutoční v rámci vývozného dňa
v jednotlivých častiach mesta v rôznych časoch podľa stanoveného harmonogramu vývozu. Čas vývozu sa môže
meniť v určitých lokalitách z prevádzkových dôvodov, preto žiadame občanov mesta Senec, aby vo vývozný deň
boli na celom území mesta vyložené smetné nádoby už
od 06:00.

Bibliobox

Mestská knižnica v Senci pripomína čitateľom a občanom, že bibliobox, ktorý je pred budovou MsKS, slúži čitateľom knižnice 365 dní v roku, 24 hodín denne, 7 dní
v týždni. Slúži na to, aby sa tam odkladali knihy, požičané z knižnice, nie na odkladanie starých, nepotrebných,
často zašpinených a znehodnotených kníh, ktoré tam,
žiaľ, niekto hádže. Ďakujeme za pochopenie, MK Senec.

Deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie
celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí
BSK v období od 1.10. 2016 do 15.11.2016. Viac na www.
senec.sk
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Bodka za prázdninami

Na začiatku školského roka sa vo Svätom Martine konala každoročná
rodinná akcia Bodka za prázdninami. Krásne slnečné počasie prilákalo viac ako 200 detí, mladých a dospelých. Začínali sme sv. omšou,
ktorú celebroval pán kaplán Martin Mosný. V kázni vysvetlil deťom,
prečo je dôležité robiť v živote dobré skutky a ako príklad použil dobré
a zlé ovocie. Sv. omšu oživil svojím spevom zbor Radosť. Po sv. omši
sa deti aj s rodičmi presunuli na lúku. Čakali ich tam skúsení animátori,
ktorí pripravili pre deti zaujímavé športové súťaže. Odmenou boli „eurá“,

ktoré mohli minúť v blšáku. Tam mali na výber rôzne športové potreby,
školské pomôcky, hodnotné knihy a samozrejme hračky a sladkosti, ktorým sa najviac potešili naši najmenší. Po náročnom športovom
vyžití sa deti a ich rodičia mohli osviežiť nápojmi, kotlíkovým gulášom
a párkami. Svojou návštevou nás poctil aj pán kaplán Andrej Streicher
a farár Jozef Dúc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii
a príprave tejto krásnej rodinnej akcie: Hnutie kresťanských rodín, Saleziánski spolupracovníci, zbor Radosť, animátori i dobrodinci. A.S.

Chválime, Karháme

• Rada by som upozornila prostredníctvom
svojho príspevku v novinách Senčan na nezodpovednosť vlastníka, resp. prevádzkovateľa
móla na pláži pri reštaurácii Lobster. Mólo je v
nevyhovujúcom stave, poškodené a deravé.
Vďaka diere na tomto móle sa prepadla moja
dcéra a utrpela úraz, pričom som zistila, že toto
nie je prvý úraz, ktorý sa na tomto móle stal
rovnakým spôsobom počas tejto letnej sezóny.
Inge
PS: Redakcia Senčana upozornila SCR Senec,
s.r.o. na tento nedostatok a dostala takúto
odpoveď: „O úraze nás informovala zdravotná
služba. Hneď sme objednali materiál na opravu móla a na druhý deň boli poškodené dosky
vymenené. Na jar chystáme kompletnú rekonštrukciu móla.“

• Dnes ráno som bol vyniesť smeti a šokoval
ma pohľad na naše smetné koše. Boli preplnené, neporiadok bol okolo. Myslím si, že keď
platíme za odvoz komunálneho odpadu, mal by
byť robený buď poriadnejšie alebo častejšie.
Neviem ako často chodia smetiari, zaregistroval som ich v stredu. Ale keď sú koše plné aj
iný deň, tak nemôžu prísť urgentne? Ak to tak
ostane, vietor smeti rozfúka, prípadne zmoknú.
Jozef Rynik

• Aj takto drzo nám parkujú pred vchodom
Bratislavčania, ktorí prišli k susedom na ulici A. Dubčeka. Pritom je tu veľké parkovisko.
Keby sme tu mali vozičkára, tak sa ani jednou
bránkou nedostaneme.
• Skôr pikoškou ako pokarhaním sa dá nazvať dopravné značenie na tomto obrázku. Ktovie, ako sa chodec zariadil?
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Senec hostí EKOTOPFILM - ENVIROFILM - už 3. októbra v kinosále
liku do všetkých regiónov. Verím, že pre ľudí
zo Senca a okolia, charakteristického svojou krásnou prírodou bude festival zaujímavý
a motivujúci. Tešíme sa na každého milovníka
prírody.“

Program pre verejnosť
3. 10. 2016 (Pondelok),
Senec, Kino Mier

17:00
ŠPINAVÉ ZLATO
V obchode so zlatom má Švajčiarsko vedúce postavenie na trhu. Hlavným obchodným
argumentom je záruka, že zlato pochádza
z nespochybniteľných zdrojov. Peru je jedným
z najdôležitejších dodávateľov zlata pre švajčiarske rafinérie. Aký pochybný je vlastne celý
medzinárodný biznis zo zlatom?

Koľko odpadu sa vyprodukuje na Slovensku
v porovnaní s celým svetom? Priblížime Vám
nakladanie s odpadmi, ich separáciu a recykláciu ako aj rozličné formy environmentálneho
vzdelávania z oblasti odpadov. Hostia: AVE SK
odpadové hospodárstvo, s.r.o.
19:15
AKO SA ZRODIL PRALES
Film, ktorý vznikal tri roky, odhaľuje veľmi zložité partnerské vzťahy medzi rastlinami, hmyzom a živočíchmi, ako aj evolučnú kreativitu
a inteligenciu stromov.
20:15
ULIN
Rýchlosť akou sa posledných päťdesiat rokov
lynčujú bornejské nížinné pralesy nemá obdoby. Ťažobné spoločnosti, ktoré zničili značnú
časť krehkej biodiverzity, sa zatiaľ darí držať
na uzde, ale lesy ohrozuje nová hrozba – plantážne spoločnosti.

17:35
JEDOVATÉ PODOZRENIE – ETHOXYQUIN A JEHO STOPY
Ethoxyquin je konzervant používaný v krmivách, ktorý sa dostáva do ľudského organizmu cez mäso, ktoré konzumujeme. Vplyvy
tejto látky nie sú dobre známe. Ale to, čo doposiaľ vieme je alarmujúce.

20:35
MIKROPÔROD
Dvanásť svetových vedeckých kapacít sa pozerá cez mikroskop na pôrod celkom iným
spôsobom. Ozrejmujú dôležitosť nášho mikrobiómu, triliónu baktérií, ktoré obývajú naše
telo.

18:25
DISKUSIA: ODPADY – BOLI, SÚ
A BUDÚ - ČO S NIMI ĎALEJ?

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Viac info nájdete na: www.ekotopfilm.sk

Rovnováha nielen v pohybe

info@ babybalance .sk
0903 111 806

SENEC

Senec sa stal už po druhý krát partnerom regionálnej tour Ekotopfilm - Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy
súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm Envirofilm má takmer polstoročnú tradíciu.
Na území bývalého Československa sa
po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji
tohto roku sa konal jeho 43. ročník. Počas
jedného týždňa priniesol viac ako 100 filmov
z celého sveta, bohatý sprievodný program
tematických prezentácií, workshopov a diskusií. V poslednom ročníku sa na ňom zúčastnilo
35 spíkrov a viac ako 17 000 návštevníkov.
Regionálna tour festivalu Ekotopfilm - Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť
do regiónov Slovenska najlepší výber filmov
z aktuálneho ročníka. „Senec je jedným z prvých miest, kde štartujeme naše regionálne
festivaly a v spolupráci s mestami a samosprávami celkovo plánujeme navštíviť 50 slovenských miest,“ hovorí Peter Lím, generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm - Envirofilm a dodáva:
„Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom
meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej
diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Preto je dôležité prinášať tieto témy zrozumiteľne, atraktívne a zábavne čo najširšiemu pub-

Gymnastické centrum

MALINA
Štúrova 44

pondelok
www.babybalance.sk

MINI 9:00
Explorer 10:00
Junior 11:00
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História rodu Esterházyovcov bola témou vedeckej konferencie v Senci
V priestoroch Základnej školy Alberta Molnára Sencziho sa 13. septembra 2016 konala
v organizácii MsKS – Mestského múzea v Senci medzinárodná vedecká konferencia.
Konferencia voľne nadviazala na minuloročnú
tému, venovala sa vzostupu Esterházyovcov,
možnostiam výskumu dejín tohto rodu a najmä osobnostiam a panstvám jej tzv. fraknóovskej mladšej (grófskej) vetvy. Prezentované
témy sa samozrejme dotýkali aj dejín nášho mesta. Viaceré príspevky boli zamerané
na otázky a príklady mecenatúry a vlastnej reprezentácie rodu. Priestor dostali aj pamiatky,
ktoré sú úzko spojené s týmto rodom. Podujatia sa zúčastnila najmä odborná verejnosť.
Celkovo odznelo 14 prednášok v slovenskom
i maďarskom jazyku. Príspevky boli simultánne tlmočené v podaní pána Ladislava G. Kovácsa. V úvode Dr. György Laczlavik zmapoval možnosti výskumu dejín rodu v archívnych
fondoch Krajinského archívu Maďarského národného archívu v Budapešti. PhDr. Henrieta
Žažová, PhD. z Trnavskej univerzity sa venovala vzťahu historickej Trnavskej univerzity a jednotlivých členov tohto rodu. Na domácej pôde
vystúpil Mgr. Gábor Strešňák, ktorý svoj záujem zameral na majetko-právne zmeny vlastníctva a spôsobu užívania majetku vybranými
generáciami rodu, doložené konkrétnymi príkladmi z našich dejín. Veľkým rodovým majetkovým komplexom v Zadunajsku a právnym
sporom okolo nich sa venovala prednáška
Dr. Evy Márie Fülöpovej, riaditeľky múzea Kuny
Domokos Múzeum v maďarskej Tate. Historička umenia Mónika Kövesdi priblížila na príklade bývalého centra panstva v Tate kardinálne
momenty umeleckej reprezentácie vysokej
aristokracie, pričom sme mali možnosť spoznať dobové diela známych i menej známych
majstrov. Vzťahu Esterházyovcov s rehoľou
piaristov, ktorí sú známi aj svojím pôsobením
na seneckej vysokej škole ekonomických vied
a inžinierstva Collegium Oeconomicum, bol
venovaný príspevok Barnabása Szekéra, doktoranda z Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti. Dvojica prednášajúcich z Univerzity

Károlya Eszterházyho z maďarského Egeru,
Doc. Dr. Attila Verók a Andor Nagy sa venovali problematike miestnej diecéznej tlačiarne
a jej výtlačkom a to nielen v čase biskupstva
menodarcu tejto univerzity, ale od založenia
tlačiarne v roku 1755 až do polovice 19. storočia. Knihám, výtlačkom, rukopisom a najmä
historickej knižnici Esterházyovskej v neďalekom Bernolákove bol zasvätený aj príspevok
PhDr. Radoslava Ragača, PhD., riaditeľa Slovenského národného archívu v Bratislave.
Z veľkého množstva príspevkov vyzdvihujeme
prednášku Dr. Istvána Nagy-Luttenbergera,
riaditeľa múzea v Pápe. Jeho príspevok sa
venoval vlastnej rodovej reprezentácii a jej
prejavom v známom esterházyovskom sídle
– v pápskom kaštieli. Ako sa vyjadril, mladšia
fraknóovská vetva tohto rodu, no predovšetkým kráľovský taverník, gróf František Esterházy obnovil usilovnou prácou po Rákócziho
povstaní majetky svojich panstiev a v centrách
svojich komplexov postavil kaštiele. Centrom
riadenia jeho majetkov sa stala Pápa, preto
aj tunajší kaštieľ mal reprezentatívnu úlohu.
Kaštieľ je bohato zdobený v barokovom štýle
a je obohatený aj o halu s podobizňami členov
rodiny, čo malo reprezentovať veľkosť rodiny
a jej históriu. Z pôvodnej jedálne nechal vytvoriť halu, kde boli zobrazené centrá jeho
majetkov v Pápe, Devecseri, Tomášikove
a Senci. Aj keď sa dve z veľkorozmerných malieb (vrátane obrazu Senca) stratili po 2. svetovej vojne, poslucháčov potešil fotografiou
spomínanej reprezentatívnej sály z roku 1927,
na ktorej identifikoval maľbu seneckého
kaštieľa. V závere svojej prednášky vyjadril
svoju nádej, že sa raz maľba objaví na starožitníckom trhu tak, ako tomu bolo v prípade
iného historického diela v nedávnej minulosti.
V každom prípade by išlo o významný objav
aj z nášho hľadiska, pretože by sme spoznali
nielen podobu seneckého esterházyovského
kaštieľa z polovice 18. storočia, ale zároveň aj
podobu spomínanej vysokej školy Collegium
Oeconomicum sídliacej v tejto budove a zničenej požiarom v roku 1776.

Záver konferencie patril trojici prednášajúcich:
Denisovi Pongráczovi, ktorý rozoberal na príklade Esterházyovcov a ich stajní v Bernolákove a Tomášikove málo skúmanú problematiku
využívania kočov a koní v úlohe reprezentácie
vysokej aristokracie. PhDr. Petrovi Jurkovičovi, riaditeľovi Krajského pamiatkového úradu
v Bratislave, ktorý sa venoval smutnej minulosti a možno svetlejšej budúcnosti jednej
z najkrajších pamiatok nášho regiónu –
kaštieľu v Bernolákove. Na koniec si prítomní
vypočuli príspevok Györgya Bartosa, pamiatkára a historika umenia z centra správy a dohľadu Forster Központ z Budapešti, ktorý sumarizoval najnovšie výsledky pamiatkových
výskumov predchádzajúcich obnove bývalého esterházyovského kaštieľa v maďarskej
Pápe.
Odhalením pamätnej tabule pred budovou
MsÚ si účastníci podujatia na záver uctili pamiatku už viackrát spomínanej prvej vysokej školy ekonomických a kamerálnych vied
na území historického Uhorska, pôsobiacej
v Senci medzi rokmi 1763 – 1776.
Collegium Oeconomicum nechala založiť panovníčka Mária Terézia za výdatnej podpory
vtedajšieho uhorského kancelára, grófa Františka Eszterházyho. Návrh pamätnej tabule
sa zrodil na pôde Mestského múzea v Senci
a pripomína nielen budovu niekdajšej vysokej školy, ale odkazuje aj na jej zakladateľov
i na predmety, ktoré sa tu vyučovali. Pamätnú
tabuľu odhalil zástupca primátora mesta Senec Ing. Dušan Badinský spolu s riaditeľom
Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave,
Dr. Imre Molnárom. Slávnostnú reč predniesol
Dr. András Koltai, vedúci Ústredného historického archívu Rehole piaristov v Budapešti.
Za pomoc pri uskutočnení tohto veľkolepého
odborného podujatia vyslovujú svoju vďaku
organizátori všetkým aktívnym zúčastneným,
Maďarskému inštitútu v Bratislave, mestu Senec a Základnej škole Alberta Molnára v Senci.
Gábor Strešňák
MsKS - Mestské múzeum v Senci

Program XLVII. Dní Alberta Molnára Szencziho
Termín: 23. septembra – 5. novembra 2016
Miesto: Senec, Boldog, Hrubý Šúr, Jelka
30. septembra 2016 (piatok) – Senec
18.00 – Kladenie vencov k pomníku Alberta
Molnára Szencziho v parku pred Mestským
úradom v Senci, Slávnostný príhovor: Gyula
Kassai, duchovný z Levíc, báseň: Bence Simon
19.00 – Senec – MsKS – Labyrint György Derzsi: Môj milovaný Sárdy – Hudobný denník v jednom dejstve
20.00 – Otvorenie výstavy malieb výtvarníčky
Márta Kiss: Kohútik.
12. októbra 2016 (streda ) – Senec – MsKS
19.00 – Kto rozdáva srdce... – účinkujú: Nóra
Bányóczky, Csaba Jónás, Árpád Koroknai, Imre
Vadkerti - umelci z Maďarska.
14. októbra 2016 (piatok) – Spojená škola
s vyučovacím jazykom maďarským Senec
09.30 – Sonety z facebooku – účinkujú: Ágnes
Bárdos a Lajos Böröndi.

10.30 – Spomienkový program a kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho. Účinkujú študenti školy.
15. októbra 2016 (sobota ) – Boldog rímskokatolický kostol
16.30 – Láska k vlasti – účinkuje: Athina Papadimitriu z Maďarska.
17.15 – Spomienka na aradských martýrov
pri pomníku hrdinov.
16. októbra 2016 (nedeľa ) – Hrubý Šúr – Kultúrne stredisko
15.00 – Senec a okolie v zrkadle minulosti –
vlastivedný seminár – účinkujú: Etelka Bors,
Ladislav Gujber, Gábor Strešňák, Ferenc Untermayer, Lilla Korpás, Eszter Tirinda, Adél Strešňák, Kitti Kiss, Tamás Zeman a István Gaucsik.
25. októbra 2016 (utorok) – Senec, MsKS
15.30 – Slávnostné vítanie prvákov ZŠ s VJM
v okrese Senec.
27. októbra 2016 (štvrtok)– Senec, MsKS

11.00-18.00 – Lavína básní – literárne predpoludnie a literárny večer pre študentov
a pre dospelých. Účinkujú: János Lackfi a Anna
T. Szabó
5. novembra 2016 (sobota ) –Jelka – reformovaný kostol
14.00 – Koncert v reformovanom kostole. Účinkujú: študenti Reformovaného gymnázia Petra
Czeglédiho - členovia speváckej skupiny Gaudium z Levíc. Diriguje: Beáta Kiss.
5. novembra 2016 (sobota) – Senec,
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
17.00 – Záverečný program a kladenie vencov
Spomienka Alberta Molnára Szencziho – Režisér: Katalin Tóth
Účinkujú žiaci ZŠ A. M. Szencziho s VJM a študenti Reformovaného gymnázia Petra Czeglédiho - členovia speváckej skupiny Gaudium
z Levíc. Diriguje: Beáta Kiss. Slávnostný prejav:
László Kovács historik, pedagóg.
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Dňa 25. septembra 2016 bolo 25. výročie otvorenia obchodu „MIBO“. Týmto
by sme sa chceli poďakovať všetkým
zákazníkom, dodávateľom a partnerom
za podporu a teší nás, že Vám aj naďalej môžeme poskytovať naše služby.
manželia Dudášoví

Riadková inzercia
• Pilates-pokračujeme!
Oznam pre záujemcov o cvičenie, ktoré zlepšuje funkčnosť chrbtice, hybnosť kĺbov, držanie tela a odstraňuje svalovú nerovnováhu.
Je veľkým prínosom pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, či nedostatok pohybu.
Cvičíme v Pastoračnom centre na Farskom
námestí, vždy v utorok:
1. hodina o 18:15 hod. (pre začiatočníkov)
2. hodina o 19:30 hod. (pokročilí)
Pridajte sa k nám od 4.10.2016
Pre nových záujemcov o cvičenie info na:
0903 135 613

SPEKTRUM/INZERCIA
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Collegium Wartberg
pozýva na 3 koncerty
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA/
ANWALTSKANZLEI/LAW OFFICE
si dovoľuje svojim klientom oznámiť,
že spoločnosť zmenila svoje sídlo,
ktoré sa nachádza na adrese:
Lichnerova 6, 903 01 Senec
(1.poschodie, nad cukrárňou Balkán).
Ostatné kontaktné údaje ostávajú
nezmenené:
tel.: 421 911 120 375
@ dana.marton@marton-partner.sk
www.marton-partner.sk

Dychové kapely sú v Senci doma
Vivaldi - 5. ročných období (Karvay, Kircher, Paluch, Vavro, Krigovský)
24.9 o 19:00 v kaštieli Veľký Biel sa Collegium Wart berg predstaví sa vám úspešným projektom.
Prezentácia debutového CD Collegia
Wartberg
2.10. pokrstí Collegium Wartberg svoje debutové CD v Banskej Bystrici v Cikkerovej
sieni. Na CD sú nahraté diela Hummela,
Schuberta, Didiho hudobníkmi Karvayom,
Podhoranským, Bourovou, Cáhovou a Krigovským.

Prvé septembrové nedeľné popoludnie až
do ôsmej večer patrilo v seneckom amfiteátri dychovej hudbe. Na 16. Seneckom festivale
dychovej hudby vystúpila Dubňanka z Moravy
a tri slovenské dychové telesá: Bánovčanka,
Bučkovanka a Senčanka. Kapely hrali Senčanom najmä ľudovú klasiku, ale aj vlastnú autorskú tvorbu a populárne evergreeny. Program
spestrili dve vystúpenia speváčky Oľgy Baričičovej. O Miroslave Záhumenskej, moderátorke
festivalu je známe, že dychová hudba je jej srdci
veľmi blízka. Vystúpenia uvádzala s láskavým
humorom a dôvernou znalosťou kapiel. Bučkovanka pôsobiaca pod záštitou Nového Mesta
nad Váhom práve debutovala pred seneckým

publikom. Napriek tomu, že tento rok oslavuje
jubileum 110 rokov od založenia, u nás ešte nikdy nehrala. Dôkazom toho, že dychová hudba
priťahuje aj mladých a talentovaných hudobníkov je moravská Dubňanka z Dolných Dubňan
s vekovým priemerom 25 rokov. Parádne defilé
dychoviek uzatvorila Senčaka s predstavením
najnovších prírastkov svojho repertoáru, medzi
nimi aj pesničku „Vás piesňou zavolám“, ktorú
textovala Miroslava Záhumenská.
Slnečné nedeľné popoludnie s dychovou hudbou ubehlo veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali
a zazneli z pódia slová na rozlúčku. Do videnia
v roku 2017!
VCs

Lotz Trio na basetových rohoch
9.10 o 16:00 kaštieľ V.Biel
Juraj Družecký a Hugolín Gavlovič - hudba
a slovo slovenského klasicizmu kriticky
hrané a čítané v 21.storočí. V repertoári LotzTria dominuje tvorba hudobného génia
Wolfganga Amadea Mozarta a prestížneho
slovenského skladateľa Juraja Družeckého.
Koncert najznámejšej japonskej klavírnej
legendy Fujzko Hemming (86 r.) & Haydn
Quartett (A) & Ján Krigovský - kontrabas
9.10 o 18:00 v koncertnej sále VŠMU v Bratislave.
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Peter Podolský získal Zlatého gunára na Kremnických gagoch
Zlatý gunár v kategorii „Literárne, žurnalistické diela a umelecký prednes“
za umelecký prednes pod názvom Didaktika nenávisti, ktorý je montážou básní
od Vlada Šimeka zo zbierky Modlitba za Felvidék patrí Senčanovi Peťovi Podolskému.
• Ako ovplyvní ocenenie tvoju budúcnosť?
Asi veľmi nijak, možno si ma zapamätali nejakí
ľudia a zavolajú ma niekam recitovať...
• Je to prvýkrát, čo si bol na tomto festivale?
Áno. S týmto prednesom som bol aj na tohtoročnom Hviezdoslavovom kubíne, kde som
získal tretie miesto v prednese poézie v 5. kategórii. Pri tvorbe prednesu ma pedagogicky
viedla Mgr art. Zuzana Kolejáková.
• Čomu sa v rámci umeleckej činnosti venuješ
a čo plánuješ do budúcnosti?
Chodím do súboru ZUŠ v Senci, kde nás vedie Zuzka Kolejáková. V rámci našej tvorby
na ZUŠ-ke sa venujeme autorským inscenáciám, ale aj klasike, ktorú sa snažíme pretvoriť
a hľadať v nej súčasné témy. Ďalej sa venujeme tvorbe divadiel poézie a prednesom.

S našou tvorbou sa snažíme pobehať všetky
festivaly ktoré stíhame. :) Najbližšie plánujem
ísť recitovať na Medzinárodný festival poézie
do českého mesta Valašské Meziříčí.
• Študuješ dizajn, nerozmýšľal si skôr o herectve?
Herectvo a prednesy som bral vždy ako „koníček“ a nikdy ma veľmi nelákalo ísť študovať
herectvo, aj keď priznám sa, uvažoval so nad
tým. Dizajn som šiel študovať, lebo už od malička som mal trochu výtvarného talentu, a keď
som bol mladší, veľa som kreslil a chcel som
ísť študovať architektúru alebo dizajn, takže
keď sme si podávali v maturitnom ročníku prihlášky, bola to jasná voľba... Aj keď priznám
sa, trochu ma to divadlo ovplyvnilo, lebo uvažujem nad štúdiom scénografie.
MO

Od skejtu k videoklipom
Martin Miko je 21-ročný Senčan, ktorý sa za rok stal úspešným tvorcom hudobných a reklamných videoklipov. Prvý hudobný klip
natočil minulý rok v septembri. Odvtedy stihol spolupracovať hviezdami ako Sima, Aless, Separ, Tina, Dame, Rytmus, Majk Spirit,
Michal Kyselica a Martin Valihora. Vyhral súťaž o najlepšie hudobné video ku skladbe z albumu Majka Spirita. Jeho tvorba
od minulého septembra dosiahla vyše 6 miliónov videní.
• Kedy ste začali točiť videá? Študujete filmové umenie?
Som absolventom Gymnázia
v Senci a potom som začal študovať ekonómiu. Neštudujem filmové umenie, ale zaujímalo ma
to od malička. Mohol som mať
takých 13, keď som začal so skateboardingom. Postavili sme tu
v Senci skejt park. Nahrával som
na kameru naše kúsky, aby mohli
byť videné a hodnotené na internete v našej komunite. Odvtedy
som vedel, že ma to baví. Strihal
som si videá, posielal ich na siete
a začali prichádzať dobré ohlasy
na ne.
• Kto prvý uveril, že viete natočiť
dobrý klip?
Mal som strašné šťastie, pretože speváčka Sima potrebovala
zo dňa na deň natočiť klip. Bolo
to na konci septembra minulého roka. Jej kamarát ma poznal
a vychválil ma Sime, že som dobrý a dokážem to. Tam sa to začalo, ona mi dala šancu, priepustku
do sveta videoklipov.
• Máte za sebou ročnú filmársku
kariéru. Čo všetko sa do toho
zmestilo?
Klip, ktorý som robil Sime mal
za mesiac pol milióna videní. To
bolo pre mňa čosi, čo som nečakal. Potom som chvíľu pracoval
s menej známymi interpretmi,
ale na tom som sa učil. Onedlho
som točil pre seneckú raperku
Aless jej koncertnú šnúru. A už
to zase išlo, ona ma dohodila

k Tine, Separovi a ďalším. Natočil som video, ktoré malo za mesiac dokonca vyše milión videní,
takže takto sa to nabaľovalo,
ale medzitým som robil aj veľa
menších projektov. Vrcholom bola
súťaž, ktorú vyhlásil Majk Spirit
o najlepší videoklip ku skladbe
z
jeho
albumu.
Odmenou
pre víťaza bolo 1000 eur a možnosť podieľať sa na jeho ďalšom
videoklipe. Povedal som si, že je
to neskutočná šanca, tak prečo
to neskúsiť. Ja si tak doma odkladám do šuplíka príbehy, ktoré
sa mi môžu zísť. Našiel som tam
takmer hotový scenár, ktorý sa
hodil na jednu Majkovu pesničku. Šťastie ma neopúšťalo ani
pri získaní hercov a ani pri mimoriadne hektickom natáčaní.
Skrátka spomedzi 250 klipov

vyhral môj a stal sa oficiálnym
klipom na skladbu „Zamotaný“
od Majka Spirita.
• Ako ste získali hercov?
Išiel som autobusom a stretol
som kamaráta Petra Kissa, ktorého som nevidel tri roky. Dali sme
sa do reči a hovorí mi, že začal
študovať herectvo! Výzorom aj
vekom sa presne hodil do môjho
scenára, takže ma stretla ďalšia šťastná náhoda. Potreboval
som ešte malé dievča. Najväčší
problém je nájsť dieťa, ktoré vie
dôveryhodne zahrať rolu. Zohnali
sme Terezku Smolcovú zo seriálu
„Dovidenia stará mama“ a ešte
sme tam mali Lukáša Frlajsa, ten
hral už na Markíze aj na JOJ-ke.
Napriek tomu, že Terezka trikrát
nemohla v stanovenom termíne,
to celé klaplo, ani neviem ako.

• Už máte meno v branži. Ako
ďalej?
Podarilo sa mi za ten rok spolupracovať s tými najväčšími
hudobnými menami Slovenska,
čo sa týka scény hip-hopu
a rapu, takže je to výborný štart.
Budem naďalej oslovovať tých
najlepších interpretov, ale najviac zavážia referencie, čiže keď
ma niekto odporučí ďalej. Robím teraz veľa projektov, predovšetkým reklamy a promo videá
pre firmy. Spolupracoval som aj
s Rytmusom na jednej reklame.
V týchto dňoch som sa presťahoval do Bratislavy s priateľkou,
ale ešte stále sa zdržujem viac
v Senci. V Bratislave je veľký dopyt po tvorivých ľuďoch v oblasti
reklamy a videotvorby. Dokonca som musel niektoré ponuky
odmietnuť, pretože som vyslovene nemal na ne čas. Mojím
strategickým cieľom je dostať sa
do Ameriky a robiť tam videotvorbu. Už teraz sa mi črtajú možnosti, ale nechcem o tom predčasne
hovoriť. Treba chcieť, mať cieľ
a mať v hlave aspoň nejaký plán
a potom sa šťastie dostaví. Som
veľmi vďačný každému, s kým
som spolupracoval a teraz spolupracujem za poskytnutú príležitosť zlepšiť sa profesne aj ľudsky.
Odkaz na výherné video: https://
w w w.youtube.com/watch?v=vAMHcPO8oak
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

NASTAL ČAS NA RELAX
A ODPOČINOK
Leto je už ako sa zdá za nami. Teplé
letné večery čoskoro vystriedajú dlhé
jesenné posedenia so zapálenou sviečkou
a knihou v ruke.
Po letných športových aktivitách nastal
čas na relax a odpočinok. Preto objavte
čaro masáži - kde viete spojiť príjemné
s užitočným.
Masáž poskytuje pohodlie, úľavu
a zdravotné výhody pre ľudí všetkých
vekových kategórii a životného štýlu.
Víkendovým a výkonnostným športovcom,
ťažko pracujúcim, prepracovaným
manažérom, alebo ľuďom s menej
aktívnym životným štýlom. Všetci môžu
profitovať a užívať si mnoho výhod masáže.
Masáž - nám dokáže dokonale
zharmonizovať naše telo aj dušu. Urýchľuje
odstraňovanie povrchovej, zrohovatelej
vrstvy kože, čím sa uvoľňujú vývody
mazových a potných žliaz. Podporuje sa
prekrvenie kože, dosiahneme zvýšenie,
alebo zníženie svalového tonusu, zvýšenie

svalovej výkonnosti, zníženie bolestivosti
a zlepšenie funkcie svalu.
Masáž má celkový povzbudzujúci
účinok na telesnú výkonnosť, spánok,
centrálny nervový systém a podporuje
imunitu. Pôsobí relaxačne a upokojujúco,
napomáha k psychickej rovnováhe.
Pre tieto všetky výhody Vám ponúkame
v našom IN hair & beauty salóne aspoň
na chvíľu uniknúť pred svetom a jeho
starosťami práve pri oddychu na masáži.
Doprajte telu osvieženie ducha, načerpania
síl do ďalších dní.
Ponúkame Vám rôzne druhy masáži
a telových ošetrení v príjemnom prostredí

pri relaxačnej hudbe a vôni sviečok masáž klasická, relaxačná, bodová,
medová, anticellulitídne masážne ošetrenie
Institut Esthederm, NOVINKA masáž
vykonávaná masážnou sviečkou.
NOVINKOU v našom salóne je práve
masáž vykonávaná masážnou sviečkou,
ktorá Vám poskytuje originálny relaxačný
zážitok, ktorý prebudí Vaše zmysly a dodá
Vám pocit krásne jemnej pokožky.
Táto masážna sviečka je zmes kokosového
oleja a bambuckého masla, doplnená
o vitamín E. Olej pri masáži udržuje
príjemnú teplotu a v neposlednom
rade nezameniteľnú vôňu podľa vášho
výberu. Sviečky sú na prírodnej báze,
dermatologicky testované .
Masáž je tiež vhodným darčekom pre
Vašich blízkych, pretože aj oni potrebujú
oddych a uvoľnenie a vy im to vďaka našim
,,darčekovým poukazom” môžete dopriať.
V mesiaci október na všetky
druhy masáži 10% zľava.
Tešíme sa na návštevu Vás a Vašich
blízkych. IN hair & beauty salon.

NAS

10

10

Mestské kultúrne stredisko Senec

KULTÚRNE PODUJATIA

Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

KINO – KINOHITY

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

ZMIEŠANÁ
ŠTVORHRA

SENČAN október 2016

SENČAN október 2016
NÁMESTIE PRED MsKS

4.10. utorok
o 19:00
VYPREDANÉ

PIPI DLHÁ PANČUCHA

muzikál SZUŠ R. Madarászovej
19.10. streda o 18:00

BOCIANY

1.10. sobota o 15:30 4,- Eur
28.10. piatok o 18:00 4,- Eur
30.10. nedeľa o 15:30 4,- Eur

všetko o jablkách a dobrotách z nich

ALFONS & MARIAN
DUO JAMAHA

22.10. sobota o 19:00 7,- Eur
XLVII. Szenczi Molnár Albert
Napok műsora
CSEMADOK TV Szenc
CSEMADOK VSZ Szenc

INFERNO

13.10. štvrtok o 18:00 4,- Eur
14.10. piatok o 20:00 4,- Eur

JABLKOVÉ HODOVANIE

8.10. sobota o 10:00
V prípade zlého počasia v budove MsKS

KNIŽNICA
OKTÓBER
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

10.12. szerda 19:00

KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT

című előadás.
Közreműködnek: Bányóczky Nóra,
Jónás Csaba, Koroknai Árpád,
Vadkerti Imre - színművészek
Magyarországról
10. 27. csütörtök 11:00 és 18:00

VERSLAVINA

irodalmi délelőtt és irodalmi est
diákoknak és felnőtteknek,
Lackfi Jánossal és Szabó T. Annával
Program XLVII. Dni Alberta Molnára
Szencziho
OV CSEMADOK Senec
MO CSEMADOK Senec
12.10. streda o 19.00

INŠTALATÉR

15.10. sobota o 18:00 4,- Eur
16.10. nedeľa o 18:00 4,- Eur

KINOSÁLA
o

MIRO JAROŠ
KONCERT
PRE NEPOSLUŠNÉ DETI
2.10. nedeľa o 15:30
VYPREDANÉ

Prezentácia najnovšej knihy
BIBIANA ONDREJKOVÁ

LEN TAK ZĽAHKA

19.10. streda o 18:00
za prítomnosti autorky, spojená
s prednesom veršov v podaní čitateliek
a knihovníčok MsKS v Senci.
Besedy a kvízy pre deti zo ŠK a ZŠ

KTO ROZDÁVA SRDCE

účinkujú: Nóra Bányóczky,
Csaba Jónás, Árpád Koroknai,
Imre Vadkerti - umelci z Maďarska.
27.10. štvrtok

LAVÍNA BÁSNÍ

o 11:00 v kinosále
literárne predpoludnie pre študentov
o 18:00 v Labyrinte
literárny večer.
Účinkujú János Lackfi a Szabó T. Anna

Kurz začína 28.9.2016 – 10 lekcií
pre uzatvorenú, nahlásenú skupinu.

SENČAN október 2016

SENČAN október 2016

KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko Senec
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

LABYRINT

XLVII. DNI ALBERTA MOLNÁRA
SZENCZIHO
XLVII. SZENCZI MOLNÁR ALBERT
NAPOK
30.9. piatok Vstup voľný
19:00 - György Derzsi:

MÔJ MILOVANÝ SÁRDY

Hudobný denník v jednom dejstve
Derzsi György:

SZERELMEM, SÁRDY
Zenés napló egyfelvonásban

20:00 - Otvorenie výstavy malieb,
výtvarníčka Márta Kiss: KOHÚTIK
(KISKAKAS)
Výstava trvá 30.9. – 28.10. 2016

15.10. sobota o 16:00

PERNÍKOVÁ
CHALÚPKA

autorka skladieb a textov, ktoré spieva
a hrá na gitare. Jej skladby svojho času
raketovou rýchlosťou oslovili tisíce
poslucháčov, získala si kritikov a veľký
záujem slovenských, českých klubov
a festivalov o jej koncerty. Za CD
Generácia Y získala dve nominácie
v oceneniach Rádia_FM
Raiohead_Awards v kategórii Nováčik
roka a World Music.
Vstupné: 5 Eur.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

Výstava

Nevítaní
návštevníci
alebo dopady
klimatickej
zmeny

K rizikovým dôsledkom klimatickej zmeny,
ako vážneho environmentálneho
a ekologického problému, patria
aj biologické invázie, v rámci ktorých
prenikajú na naše územie nepôvodné
druhy organizmov, ľahko a agresívne
sa adaptujúce na nové podmienky
a úspešne vytláčajúce konkurenčne menej
schopné pôvodné organizmy. Výstava
je venovaná práve takýmto druhom, ktoré
v súčasnosti alebo v najbližšej budúcnosti
ovplyvnia životy bežných obyvateľov
nášho regiónu. Výstavu môžete navštíviť
do konca októbra.

Divadlo pod hríbikom
Rozprávka o dvoch veselých a hravých
deťoch, ktoré len raz trošku u babičky
"zaneposlúchali" a zažili "sladké
stretnutie", na ktoré len tak ľahko
nezabudnú... A s nimi všetci spoločne,
s napätím aj s úsmevom vyčkáme,
ako nakoniec všetko dobre dopadne ...
Vstupné: 2,50 Eur.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

Katarzia je Katarína Kubošiová,

PRIPRAVUJEME
NOC DIVADIEL

19.11. sobota

Detský muzikál

ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO

FROZEN
20.11. nedeľa o 15.30 v kinosále
Beseda s autorkou spoločenských
a historických románov.
Prezentácia vydavateľstva BUVIK

HODINKA S … TALKŠOU
MONIKY MACHÁČKOVEJ

2.11. streda o 19:00
Hosť bude zaručene príjemným
prekvapením pre všetkých divadelných
a filmových fanúšikov.

Staršia doba železná
v Senci a okolí
vernisáž výstavy spojená
s prednáškou
Mgr. Radoslava Čambala
v mestskom múzeu.

Výstava

26.10. streda o 19:00

Prednáška
27.10. o 19:00
Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.:
PANTEPUI
výskum v stratenom svete Stolových hôr
Guayanskej vysočiny (Venezuela).

Výstava
24.11. štvrtok o 18:00

Stála expozícia prírody
a starších dejín Senca
a okolia

KATARZIA - Koncert speváčky

11

11

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.

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

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Župná olympiáda seniorov
2016 pozná svojich víťazov
Presnosť, rýchlosť, obratnosť a múdrosť.
To boli hlavné kritériá úspechu na šiestom
ročníku Župnej olympiády seniorov, ktorá sa
konala v utorok 23. augusta. Medzi vyše 120
seniormi a seniorkami boli hostia zo susedného Česka a Maďarska. Ani toho roku nemohli chýbať športovo tradične aktívni seniori zo Senca. Štartovné sa „platilo“ v podobe
vlastnoručne upečeného koláča.
Šiesty ročník Župnej olympiády seniorov
2016 otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Medzi hosťami nechýbala ani bratislavská vicežupanka
Gabriella Németh, podpredsedovia BSK
Martin Zaťovič a Igor Bendík, poslanci Zastupiteľstva BSK a zamestnanci odboru sociálnych vecí Úradu BSK, ktorí podujatie organizovali a opätovne spojili dobrovoľníkov
z radov študentov 2 stredných zdravotníckych škôl, zamestnancov BSK a seniorov.

„Od Tatier k Dunaju“
Účastníci výletu spoznali mnohé krásne miesta Slovenska.

Župnej olympiády seniorov o putovný pohár
predsedu BSK sa celkovo zúčastnilo 16 tímov, ktoré súťažili v siedmych disciplínach:
štafetová chôdza, hod kriketkou na cieľ, hod
šípkami, florbalová streľba hokejkou na bránu, chôdza s loptičkou na lyžičke, hlavolam
a prvá pomoc.
Počas prestávok medzi jednotlivými disciplínami si mohli seniori a ich fanúšikovia dať
zmerať glykémiu, vyčistiť a opraviť okuliare a po skončení olympiády oddýchnuť
pri programe seniorov z DSS Rača a DSS Pezinok. Veľký úspech však malo prekvapenie,
o ktoré sa postarala pani Gizka Oňová.
Absolútnym víťazom Župnej olympiády seniorov 2016 sa stal tím z Maďarska, Levél
Község Nyugdíjas Egyesület a najlepší župný koláčik upiekli seniori z Ružinovského
domova seniorov. Prvenstvo v upečení najkrajšieho župného koláčika získali z Domova seniorov Lamač a z Domova dôchodcov
– Pažítkova
“Myslím si že je dobré, keď seniori majú chuť
zasúťažiť si, ale okrem toho nadviazať aj
nové priateľstvá, na čo majú aj počas olympiády veľa príležitostí,” doplnila na záver bratislavská vicežupanka Gabriella Németh.
Zdroj: BSK

Už prvé zastavenie na pravidelnom poznávacom zájazde MO MS v sobášnom paláci
Thurzovcov z roku 1601 v Bytči vďaka zanietenému výkladu pracovníčky Považského múzea malo tú správnu atmosféru. V neďalekom
Budatínskom hrade z 13. stor. bola po 10 rokoch rekonštrukcií otvorená nová expozícia aj
artefakty drotárstva, kaplnka a upravený park
s 250 – 300 ročnými stromami. Prehliadka
hradu Strečno dala zabrať nohám, odmenou
boli krásne výhľady na okolitú krajinu. Chopok
a cesta naň v krásnom počasí bol vrcholom
druhého dňa, popoludňajšie zastavenie v Závažnej Porube pri hrobe Milana Rúfusa s citlivým prednesom jeho básne v podaní Emky
Somolányiovej ako aj prechádzka okolo pamiatok Liptovského Jána boli peknou bodkou.
Liptovský Mikuláš, významné centrum Liptova, je bohaté na pamiatky. Cestou historickým
jadrom s odborným sprievodom sme konštatovali, že podrobnejšia prehliadka by trvala aspoň dva dni. Vodný mlyn v Kolárove s pekným
okolím bol vhodnou zastávkou na ceste k cieľu
našej cesty – Komárnu. Veľmi známe a propagované Námestie Európy nemôže zatieniť
ostatné historické pamiatky, na ktorých pre-

hliadku zostalo málo času. V budúcnosti plánujeme poznávací zájazd slovenským juhom.
O rok dovidenia priatelia, veď ešte máme
čo spoznávať!
MO MS

ZO – SZŤP č. 215 Senec ďakuje MsÚ Senec,
pánu Černayovi a kolektívu chaty Kristína
Hruštín za nádherný týždenný rekondično-rehabilitačný pobyt v krásnej prírode. Ďalej pani
Betke Korbeličovej za bezpečnú prepravu.
Navštívili sme kultúrne pamiatky u nás na Slovensku i u susedov v Poľsku. Srdečná vďaka
Predseda ZO – SZŤP Porubská

Cesty za spoznávaním vlastnej histórie
Každoročne na deň ústavy, 1. septembra, členovia Klubu dôchodcov absolvujú vláčikový
tematicko-náučný výlet v meste Senec a jeho
okolí. Aj tento rok 61 našich členov navštívilo
vláčikom osadu Svätý Martin. O histórii vzniku osady až do súčasnosti, veľmi fundovane
ozrejmila a doložila aj archívnymi materiálmi
pani Mária Lelová, miesta obyvateľka. Vďaka
jej výkladu nám priblížila zložitosť a ťažké počiatky života presídlených Slovákov z bývalej
Juhoslávie.
Touto cestou jej členovia a vedenie KD vyslovujú úprimnú vďaku za srdečné privítanie
a prednášku, ktoré nám pripravila. Milo nás
prekvapilo pohostenie s domácimi dobrotami
od pani Anny Baxovej, ktorej tiež patrí veľká

vďaka. Zároveň ďakujeme Ing. Zoltánovi Kovácsovi, ktorý nám už ôsmy rok poskytol bezplatne vláčik na tematicko-náučný výlet.
A. Mrázová, členka výboru KD
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Krištáľové krídlo aj v Senci

V nedeľu 18.9.2016 sa aj Senčania mohli zapojiť do charitatívnej akcie a pozrieť si nádherné veterány aj so známymi tvárami športu či šoubiznisu.
V Senci sa zastavila putujúca charitatívna akcia Rallye Krištáľové krídlo. Trasa viedla cez Záhorskú Bystricu, Ivanku pri Dunaji, Senec, Svätý Jur
až do Rače. Okrem iného aj na podporu Domu sv. Anny - zariadenia sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. MO

Svätá omša za zamestnancov J. G. Tajovského

Po svätej omši sme si spoločne osladili život zmrzlinou a príjemným spoločným posedením.
MonSkov

V posledný augustový večer, 31.augusta, bola v kostole Sv. Mikuláša
odslúžená svätá omša za všetkých
zamestnancov školy.
Takýto koniec prázdnin a zároveň začiatok školského roka využilo niekoľko pracovníkov školy, ktorí vyprosili
požehnanie, ochranu a pokoj nielen
pre seba, ale aj pre ostatných kolegov
a žiakov.
Doslovne platí: ,,nielen z chleba žije
človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“.
Pán farár Jozef Dúc, ktorý je tiež súčasťou pedagogického kolektívu,
priblížil vo svojej kázni význam pedagogického pôsobenia v rámci Božej
pedagogiky a múdrosti, ktorej rozsievačmi sme i my - učitelia a vychovávatelia.

Zdravý piknik
Pod názvom „Zdravý piknik“ sa rozbehli bohaté aktivity Školského klubu
na ZŠ J. G. Tajovského. Pani vychovávateľka Monika Š., Janette P. a Majka
N. si zobrali na „mušku“ zdravú výživu
a aktívny pohyb vonku. Pod oknami
školy si formou pikniku na dekách
pochutnali na zdravých pomazankách, zelenine, ovocí a nechýbali
na záver ani malé koláčiky. V prestávkach si deti vypočuli prednášku pani
vychovávateľky Janettky o stromoch
v areály školy a o hotely pre hmyz.
Celá akcia sa uskutočnila ja vďaka
podpory rodičov, ktorí všetky dobroty
pripravili a vďaka pani vychovávateľkám, ktoré ich vkusne s deťmi naaranžovali.
MonSkov

Zástupcovia MO Matice slovenskej v Senci položili 1. septembra venček k Pamätníku Ústavy SR v parčíku pred MÚ.
Zaznela Preambula Ústavy SR, báseň Svetloslava Veigla Moja vlasť a modlitba za Slovensko od kardinála Korca.
/H.Č./

MC Senecké slniečko v nových priestoroch
Dňa 19. 9. 2016 po prázdninovej prestávke a hľadaní nových priestoroch sme opäť
pre Vás, milí rodičia, otvorili. Nájdete nás
na Lichnerovej ulici 44 (vchod pre ODEMAT, na 1. poschodí za fitnescentrom).
Ponúkame Vám peknú herňu pre Vaše
deti (predovšetkým
predškolského
veku), príležitosť podporiť ich v komunikácii a interakcii s rovesníkmi, tvorivé dielne
a možnosť hravým spôsobom spoznávať
svet, odborné prednášky na tému výchova, výživa, zdravie a pod., stretnutia
so zvieratkami, podpornú skupinu dojčiacich mamičiek s certifikovanou laktačnou
poradkyňou, knižnicu s odbornou literatúrou a predovšetkým možnosť spoznať
nových ľudí a rozprávať sa o radostiach
a starostiach rodičovstva.

Keďže sme občianske združenie a fungujeme na princípe dobrovoľníctva, ďalšia
zmena je aj vo „vedení“, na poste štatutára bude pôsobiť trojnásobná mamička
a šikovná baba Andrea Palcová. Prosíme
všetky mamičky aj oteckov, aby jej čo
najviac pomáhali. Možno sa zdá, že je to
jednoduché - len otvára a zatvára centrum, ale za všetkým je množstvo práce,
čo málokto vidí.
Rodičia, ktorí prídu s kočíkom, nech zvonia na zvonček pri schodoch a služba ich
bude inštruovať a pomôže im s kočíkom.
Aktuálny program môžete nájsť na facebooku alebo na www.seneckeslniečko.
webnode.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu
dobrovoľníci z MC
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XLVII. Szenczi Molnár Albert Napok
műsora
Időpont: 2016. szeptember 23. – november 5.
Helyszínek: Szenc, Boldogfa, Hegysúr, Jóka
2016. szeptember 30. (péntek) – Szenc
18:00 óra - Koszorúzási ünnepség a Szenczi Molnár Albert-szobornál
a Városi Hivatal előtti parkban. Ünnepi beszédet mond Kassai Gyula
lévai esperes, közreműködik: Simon Bence (vers)
19:00 óra – Szenc, VMK Labirintus
Derzsi György: „Szerelmem Sárdy„ – zenés napló egy felvonásban,
Kiss Márta dunaszerdahelyi képzőművész Kiskakas című kiállításának
megnyitója.
2016. október 12. (szerda) - Szenc - VMK
19:00 óra - „Ki szívét osztja szét” című előadás. Közreműködnek: Bányóczky Nóra, Jónás Csaba, Koroknai Árpád, Vadkerti Imre - színművészek Magyarországról.
2016. október 14. (péntek) - Szenci Közös Igazgatóságú Középiskola - Szenc
09.30 óra - „Facebook szonettek” – rendhagyó irodalomóra Bárdos
Ágnes előadóművésszel és Böröndi Lajos költővel.
10.30 óra - Az iskola diákjainak emlékműsora.

Szenczi Molnár Albert
sírjánál tisztelegtünk
Szeptember 17-21. között a Szenczi Molnár
Albert Alapiskola hetedikesei Hlaváč Beatrix
tanító néni vezetésével, Molnár Enikő tanító
néni és Korpás Árpád szülő segítsége mellett, meglátogatták a marosváráhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákjait, akikkel a tavalyi tanév során ismerkedtek meg. Akkor a
marosvásárhelyi diákok laktak a mi diákjainknál, most a mieink látogatták meg az erdélyi
családokat. Az öt napos program során megálltak Szenczi Molnár Albert sírjánál Kolozsvárott a házsongárdi temetőben, ahol elhelyezték iskolánk koszorúját és földet iskolánk
udvarából. A kirándulás során megtekintették
többek között az iskolát, Segesvárt, az erdélyi
református templomokat és Szent Lászlóval
kapcsolatos falfestményeiket, Tamási Áron

2016. október 15. (szombat) - Boldogfa - római katolikus templom
16:00 óra - „Hazaszeretet, szeretet, haza” – Papadimitriu Athina
előadói estje.
2016. október 16. (vasárnap) - Hegysúr – Közösségi Ház
15:00 óra – Szenc és vidéke a múlt tükrében - helytörténeti szeminárium – Megnyitó: Bors Etelka, Gujber László. Előadók: Strešňák Gábor,
Untermayer Ferenc, Korpás Lilla, Tirinda Eszter, Strešňák Adél, Kiss
Kitti, Zeman Tamás és Gaucsik István
2016. október 25. (kedd) – Szenc – VMK
15:30 óra - A Szenci járás elsőseinek kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes köszöntése
2016. október 27. (csütörtök) – Szenc – VMK
11.00 és 18 óra – Verslavina – irodalmi délelőtt és irodalmi est diákoknak és felnőtteknek, Lackfi Jánossal és Szabó T. Annával
2016. november 5. (szombat ) - Jóka - református templom
14:00 óra - A Lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium Gaudium
Énekegyüttesének hangversenye. Vezényel: Kiss Beáta.
2016. november 5. (szombat) - Szenc - Záróműsor és koszorúzás a
Szenczi Molnár Albert Alapiskolában
17:00 óra – Szenczi Molnár emlékezete – Közreműködnek: az iskola diákjai Tóth Katalin tanárnő vezetésével, valamint a Lévai Czeglédi
Péter Református Gimnázium Gaudium Énekegyüttese, vezényel Kiss
Beáta. Ünnepi beszédet mond: Kovács László történész, tanár.

szülőfaluját, Ady Endre csucsai lakhelyét, rengeteg élménnyel és tudással gazdagon tértek
vissza. Reméljük, a hatalmas távolság és a
jelentős autóbusz-költségek ellenére folytatni tudjuk ezt az iskolai partnerprogramot.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alap és a Szenc
és Vidéke Alap támogatását, nélkülük nem
engedhettük volna meg ezt a csodálatos utat.
Mgr. Matus Mónika

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Vzdali sme poctu
pri hrobe A. M. Szencziho
Siedmaci ZŠ Alberta Molnára Szencziho,
učiteľky Beatrix Hlaváčová, Enikő Molnár
a rodič Árpád Korpás navštívili v dňoch
17.-21. septembra Teoretické lýceum Farkasa Bólyaiho v Marosvásárhelyi
(Târgu
Mures). So žiakmi tohto lýcea sme sa zoznámili minulý rok, keď nás navštívili v rámci školského partnerského programu. Vtedy sikulské deti bývali v našich rodinách
a teraz sikulské rodiny hostili naše deti.
Počas päťdňového programu sme sa zastavili
v Kolozsvári (Cluj) pri hrobe Alberta Molnára Szencziho na házsongárdskom cintoríne,
kde sme položili na hrob veniec a hrudku zeminy z dvora našej školy. V rámci exkurzie si
naši školáci pozreli lýceum, navštívili Segesvár (Sighisoara), kostoly reformovanej cirkvi, nástenné maľby venované kultu sv. Lász-

la, rodnú obec Árona Tamásiho, bydlisko
Endreho Ady v Csucsi (Ciucea). Vrátili sme
sa bohatší o nespočetné zážitky a nové poznatky. Dúfame, že napriek veľkej vzdialenosti
a finančne náročnej doprave budeme môcť
pokračovať v školskom partnerskom programe. Ďakujeme za podporu Nadácii Gábora Bethlena a Združeniu Senec a okolie,
bez nich by sme si nemohli dovoliť túto nádhernú exkurziu.
Mgr. Mónika Matus

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Básňou Endre Ady vzdávame hold trinástim generálom revolúcie v rokoch 1848 –
1849, ktorých po porážke revolúcie popravila cisárska moc 6. októbra 1849 v meste
Arad, stali sa tak Aradskými mučeníkmi.
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széléseiből. A közönséget saját köteteikkel
ajándékozták meg.
Szépszámú közönség előtt mutatkozott be a
hetényi CSAVAR Színház. Gál Tamás rendező, színész és előadóművész Petőfi Sándor
A helység kalapácsa című komikus eposzát
vitte színre, egyedül megjelenítve a mű humoros, de nagyon valódi figuráit, valamen�nyi szereplőjét. A zenei kíséret a fiatal Mester András hegedűművész közreműködését
dicséri, valamint a rendező, fő-és mellékszereplő Gál Tamás gitározása, szlovák nyelvű
rögtönzése. Valódi vásári komédia zajlott
több mint egy órán keresztül a kerti mozi
parkjában, még a magyarul nem tudó közönség bevonásával is. A CSAVAR Színház
méltán nagy sikert aratott a szenci Napfényes
fesztiválon, melynek magyar nyelvű rendezvényeit Pozsony Megye Önkormányzata, a
Szenci Városi Művelődési Központ, a CSEMADOK Városi Szervezete támogatta.
Polák Margit, Foto: Juraj Šebok

Napfényes fesztivál 2016
Hagyományteremtő a Szenci Városi Művelődési Központ Labirintus részlegének
rendezvénye. Ebben az évben másodízben
megrendezett nyárvégi fesztivál programjába
magyar nyelvű rendezvényeket is beiktatott a
főszervező, Ivica Franeková. Ebben az évben
Németh Gabriella, Pozsony Vármegye alelnökének jóvoltából a magyarkanizsai Bóbita
bábcsoport vendégszerepelt városunkban.
Tagjai vajdasági óvónők, magyar népmesét: a
Kisgömböcöt adták elő kicsiknek és nagyoknak, nagy sikerrel.
Az amfiteátrum irodalmi sátrában írók, költők
találkozhattak olvasóikkal. A szlovákiai magyar irodalmat a mátyusföldi Fellinger Károly
és Száraz Pál, valamint a csallóközi Nagy
Erika képviselték. A Szlovákiai Magyar Írók
Társaságának tagjaiként alkotó vendégek
beszéltek tevékenységükről, szemelvényeket
olvastak fel saját és egymás verseiből, elbe-

Slnečný festival 2016
Toto podujatie iniciované pracovníkmi Galérie Labyrint MsKS Senec zakladá novú tradíciu v Senci. Ivica Franeková, hlavná organizátorka festivalu aj do programu druhého
ručníka Slnečného festivalu zaradila podujatia v maďarskom jazyku. Podpredsedníčka
BSK Gabriella Németh sprostredkovala účasť
na tohoročnom festivale bábkovému súboru
Bóbita z mesta Magyarkanizsa (Kanjiža).
Členkami súboru sú učiteľky materských
škôl z Vojvodiny, ktoré predviedli detskému
aj dospelému obecenstvu maďarskú ľudovú

rozprávku Kisgömböc s veľkým úspechom.
V literárnom stánku sa čitatelia mohli stretnúť
s básnikmi a spisovateľmi zo Slovenska,
píšucimi v maďarskom jazyku. Károly Fellinger a Pál Száraz z Matúšovej zeme a Erika Nagy zo Žitného ostrova, literáti združení
v Spoločnosti maďarských spisovateľov
na Slovensku rozprávali o svojej tvorbe
a čítali si navzájom úryvky z básní a noviel.
V závere obdarili poslucháčov svojimi knihami.
Pred hojným počtom divákov sa predstavilo
Divadlo CSAVAR z Chotína. Tamás Gál, herec, režisér , interpret v jednej osobe, zahral
všetky postavy komického eposu Helység

Emléktáblát kapott a
Collegium Oeconomicum

Kalapácsa (Kladivo obce) od Sándora Petőfiho. Predstavenie bolo doprevádzané huslistom Andrásom Mesterom, ale aj gitarovou
hudbou a improvizovanými textovými vsuvkami v slovenskom jazyku v podaní Tamása
Gála. Vyše hodinu trvajúce predstavenie vytvorilo v parku Amfiteátra atmosféru nefalšovanej jarmočnej komédie a vtiahlo do diania
nielen maďarské publikum. Divadlo CSAVAR
zožalo zaslúžený úspech na Slnečnom festivale, ktorého podujatia v maďarskom jazyku
podporili BSK, MsKS a Mestská organizácia
CSEMADOKU.
Margit Polák

A Collegium Oeconomicum volt a Magyar Királyság első közgazdasági és műszaki főiskolája, amely Szencen 1763-1776 között 12 éven
át működött. Koltai András, a Piarista Rend
Magyar Tartománya Központi Levéltárának
munkatársa ismertette a Collegium Oeconomicum történetét. Elmondta, hogy az alapítólevelet Mária Terézia királynő adta ki 1773-ban,
de sugalmazója Esterházy Ferenc kancellár
volt. Kiemelte, hogy az alapítók kívánsága szerint Szencen műszaki és közgazdasági tárgyak
domináltak a tanrendben, ami a maga korában, a Magyar Királyságban egyedülállóvá
tette ezt az iskolát. A végzett hallgatók magas
állami tisztségekhez jutottak, vagy pedig mérnökként dolgoztak. VCs, Foto: Agárdy Gábor

Az Esterházyak fraknói ifjabb ága, uradalmak,
egyéniségek címmel a Szenczi Molnár Albert
Alapiskolában szeptember 13-án megtartott
nemzetközi tudományos konferencia záróakkordjaként került sor a Collegium Oeconomicum emléktáblájának leleplezésére. Az
előadók és a közönség 16:00 órakor a szenci
városháza előtti parkba vonult, ahol az egykori
Arany Griff fogadó fönnmaradt barokk kapuján elhelyezett emléktáblát Dušan Badinský,
Szenc alpolgármestere és Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója leplezték le.

Collegium Oeconomicum
už má pamätnú tabuľu
Záverečným akordom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 13. septembra
v ZŠ A. M. Szencziho pod názvom „Mladšia
Fraknóovská vetva Esterházyovcov, panstvá a osobnosti“, bolo odhalenie pamätnej
tabule Collegia Oeconomica. Prednášajúci
aj poslucháči sa presunuli o 16:00 do parku
pred Mestským úradom, kde viceprimátor
mesta Senec Dušan Badinský, a riaditeľ Ma-
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ďarského inštitútu v Bratislave Imre Molnár
odhalili pamätnú tabuľu na barokovej bráne,
pozostatku z budovy hostinca U zlatého grifa.
Collegium Oeconomicum bola prvou vysokou školou ekonomiky a inžinierstva v Uhorskom kráľovstve, ktorá fungovala v Senci 12
rokov, od roku 1763 do 1776. András Koltai

pracovník Ústredného archívu maďarskej
provincie Rádu piaristov zhrnul pre prítomných históriu Collegia Oeconomica. Uviedol,
že zakladací list vydala panovníčka Mária
Terézia na podnet kancelára Ferenca Esterházyho. Vyzdvihol, že v súlade so zámerom
zakladateľov dominovali v učebných osnovách seneckej vysokej školy ekonomické
a inžinierske predmety, čím bola vo svojej dobe
v rámci Uhorského kráľovstva jedinečnou
ustanovizňou. Absolventi získali vysoké pozície v štátnej správe alebo pôsobili ako inžinieri.
VCs
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Martin Ostrihoň, Lucia Peričková,
Leonard Potočňák, Oskar Ondruš,
Hana Lengyelová, Emma Angermayerová,
Hana Maršalíková, Lukáš Horváth,
Adam Szakál, Nela Krnáčová,
Adriana Šefcová, Lukáš Majer, Theo Širilla,
Ella Mészárošová, Tiana Blažejová,
Gabriel Peter Weissert, Paulína Smrtičová,
Adam Očadlík, Viliam Vojtek,
Ema Nouzová, Nina Batošková,
Matej Szakal, Richard Mészáros,
Felix Leginus, Samuel Sprušanský,
Nina Fialková
Zosobášili sa
Zuzana Mikulášová - Florian Yohan Barbier
Andrej Polgár – Jana Varsíková
Jaroslav Tatranský – Adriana Končeková
Michal Hojčka – Lucia Haviarová
Štefan Krutý- Lívia Železová
Kristián Koczkás – Lenka Portášová
Tomáš Búry – Zuzana Farkašová
Vladislav Molnár – Urszula Gutowska
Marko Solgay – Zora Žampárová
Martin Duchoň – Katarína Bartalská
Dušan Targoš – Miroslava Kostková
Miroslav Petrus – Andrea Ponyová
Giovanni Bronca – Erika Švecová
Miroslav Radev – Monika Vargová
Andrej Černuška – Michaela Zemanová
Michal Čambal – Katarína Tučnovičová
Mário Stiglitz – Karin Klúcsiková
Ladislav Szighardt – Mária Kissová
Daniel Rábara – Daria Kerekešová
Róbert Putna – Lucia Lamancová
Gergely Vincze – Monika Fedorkovičová
Andrej Zelman – Lucia Šinská
Jaroslav Veselý – Ľubica Gajdošíková
Michal Hanic – Lívia Boďová
Marian Juhos – Veronika Hajasová
Karol Grüner – Annamária Gyurkovicsová
Pavol Pajerský – Veronika Vrábelová
František Kollár – Erika Lanczová
Blahoželáme jubilantom
2.októbra oslávi 65. narodeniny pani
Ružena Duduczová. „Milá naša
mama, ďakujeme Ti za roky plné
radosti, dobrej nálady, starostlivosti, ale najmä obetavej a nezištnej
každodennej pomoci. Prajeme Ti
veľa zdravia, lásky a veľa dôvodov
na úsmev“: manžel Arpád, syn a dcéra s rodinami a 3 vnučky: Júlia, Melánia a najmenšia Terezka
ešte dodáva: Ľúbim Ťa!
Dňa 2. októbra oslávil 66 narodeniny
Karol Gábriš. Všetko najlepšie, veľa
zdravia a rodinnej pohody mu želá
manželka Anna, syn Miroslav s rodinou a dcéra Silvia s rodinou.
Jednota dôchodcov
Eva Hartlová (80), Judita Macháčková (80), Teodor Križan (75), Anna Lieskovská (70), Ľudmila
Maárová (65)
Klub dôchodcov
Juraj Sebők (70), Viera Ferancová (70), Mgr.
Alžbeta Grolmusová (70), Ján Michalek (70),
Ladislav Pomsár (75), Valéria Vargová (75), Emília
Tanková (75), Eva Hartlová (80), František Kis (80)

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Terézia Doláková (55), Ľubica Škulányiková (60),
Mária Pomšahárová (65), Imrich Fekete (65)
Anna Lieskovská (70), Anna Vrabcová (70),
Alžbeta Findurová (75), Františka Tengeriová (75),
Irena Čaputová (80)
Opustili nás
Ján Fašung (1931), Ida Urgelová (1946),
František Pätoprstý (1955), Albín Koleno (1956),
Mária Lehotská (1922), Mária Ondrišíková (1970),
Pavel Pavlovič (1922), Etela Bartošová (1952), Ladislav Bakuš (1941), Alžbeta Janková (1955), Štefan Rohárik (1947), Alexander Veszprémi (1951),
Mária Gabrišová (1939), Jozef Olgyay (1957)
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou Etelkou Bartošovou rod.
Renczesovou. Ďakujeme za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik
szeretett Bartos Etelka szül. Renczes temetésén
megjelentek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

Dňa 14. septembra 2016 uplynie 40
rokov od smrti nášho otca, dedka,
pradedka Antona Dudáša, kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina
Len kytičku kvetov ti na hrob už môžeme len dať.
Pokojný spánok ti iba priať
A s veľkou láskou a bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 13.9.2016 si pripomíname
19. výročie smutnej chvíle, keď si
nás navždy opustila. S láskou na teba spomína
a za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
Dňa 28.8.2016 uplynuli dva roky,
kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, babka,
prababka, sestra, švagriná Helena Kissová rodená Zavagyelová.
S láskou spomínajú manžel František, dcéra s rodinou, sestra s rodinou a vnučky s rodinami.
Dňa 3.10.2016 je výročie nedožitých
90 narodenín našej tety Matildy
Kormanovičovej. S láskou spomína
celá rodina. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
Dňa 25. septembra uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička, babička
a sestra Anna Kuchárová. S láskou
a vďakou na ňu spomíname. Odpočívaj v pokoji.
Stíchlo tvoje srdiečko aj tvoj hlas,
len pekné spomienky na život s tebou prežitý žijú v nás. Dňa 10. októbra 2016 uplynie rok plný bolesti
a smútku od smrti môjho drahého
manžela, nášho otca a milovaného dedka Jaroslava Lakyho. Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakuje manželka Anka s deťmi a vnučkami.

Mama, to slovo je cennejšie, ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už niet,
rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Tebe každý deň.. Odišla si bez
rozlúčky, čo nikto nečakal. Keby tak
mŕtvych vzkriesil náš hlas a láska by divy robila,
nikdy by ťa zem čierna nebola prikryla. Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať, večný spánok môžeme Ti priať, modlitbu tichú odriekať a s láskou
spomínať.
Dňa 01.10.2016 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamička, babička, sestra Mária Lovíšková. So smútkom
na Teba spomína manžel Dušan, dcéra Ľubica
s rodinou, dcéra Mária s rodinou, vnuk Marek
s rodinou, vnučka Mária s rodinou, vnučka Petra
s rodinou a sestra Lýdia s rodinou.
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeptember 16.-án
halálának 5. évfordulóján Rezsnák
Erzsébetre és egyben augusztus
25.-én nem megért 70.-ig születésnapjára. Szerető férje, fia és lánya
családjaikkal.
Dňa 6.9. 2016 uplynulo 5 rokov,
čo dotĺklo srdiečko môjmu manželovi Jankovi Sennému. Tak ako plynú
ročné obdobia, tak ubiehajú rôčky.
Vždy budeš v mojom srdci. Ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Od manželky Zuzany.
24. septembra uplynul
rok, čo nás navždy
opustil Lajos Sidó,
milujúci manžel, otec
a starý otec , taktiež v
septembri, pred 11-imi
rokmi nás opustil jeho
syn Lajos Sidó ml. Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. Egy fénykép, mely őrzi
emléked, S egy út, mely elvitte életed.
Szeptember 24-én múlt egy éve, hogy elhunyt
Sidó Lajos a szerető férj, apa és nagyapa, valamint szeptemberben múlt 11 éve, hogy elhunyt fia
ifj. Sidó Lajos. Kérjük, akik ismerték őket, emlékezzenek meg róluk. A soha el nem múló fájdalommal gyászoló család
Dňa 11.10 uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustil drahý otec, dedko
a pradedko Pavol Sloboda. S láskou
a vďakou naňho spomínajú dcéry
s rodinami.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 11. septembra uplynuli
3 roky, čo nás navždy opustil Ján
Spak. S láskou a úctou spomínajú
dcéra Katka s rodinou.
Čas plynie a nevráti, čo život
vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 7.10.2016 uplynie 15 rokov
odvtedy, čo nás náhle opustil náš
drahý manžel, otec a dedko Ľudovít Szabo. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Betka, dcéra Edita s rodinou a syn Lajko s rodinou.
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Sveťo Malachovský – ambasador Slnečného festivalu
Sadli sme si na Lichnerke na kávu, aby sme spolu s Ivicou Franekovou vyspovedali Svätopluka Malachovského
a dozvedeli sa niečo o jeho dojmoch zo Slnečného festivalu.

Foto: Juraj Šebok
• Čím Vás presvedčila Ivica Franeková,
aby ste sa stali ambasadorom Slnečného festivalu?
Hneď na úvod musím povedať, že ste našli
jedného z najhorších ambasadorov - v tomto
období je toho skutočne veľa a tak mi nedostatok času zabraňuje venovať sa tomu tak,
ako by sa mi páčilo. Ale napriek tomu sa snažím robiť osvetu o Slnečnom festivale medzi
ľuďmi a medzi mojimi kolegami. My sme sa
s Ivicou spoznali na talkshow, na ktorej som
bol hosťom tu v kultúrnom dome. Musím povedať, že málokedy sa stretnem s takým príjemným človekom, ako je Ivica. Na jej podnet som
zareagoval veľmi rýchlo a veľmi rád. Priznám
sa, že som nevedel, čo obnáša ambasadorstvo, ale za chodu som sa do toho postupne
dostal.
• Čo robíte pre Slnečný festival?
Napríklad aj to, že predstavenie Skaza Titaniku zahrám zadarmo. Ja si to tak predstavujem, že od ambasadora sa patrí, aby pridal
aspoň symbolický osobný vklad do projektu.
Šírim správy o festivale všade, ako sa dá, pretože ho považujem za úžasnú, ušľachtilú vec
a chcem, aby sa konal aj budúce roky. Rôz-

norodých festivalov je v dnešnej dobe strašne
veľa, ale divadelných je pomenej. Všeobecne
by sa malo dostať viac pozornosti divadlu. Obzvlášť takýmto projektom, ktoré zahŕňajú rôzne žánre divadla a nezabúda sa ani na detského diváka. Preto som tu rád a preto podporím
Slnečný festival aj v budúcnosti.
• K Sencu máte nejaký špeciálny vzťah?
Senec poznám len tak zbežne. Ja som staromestské bratislavské dieťa. Vždy som sa
do Senca dostal akosi náhodou, či už profesne s Radošincami, alebo dávnejšie súkromne.
Viem, že na jazerách bola, alebo ešte aj je
divadelná chata a aj kamaráti tu majú chaty.
Hoci som tu tak málo, je mi tu vždy príjemne.
• Videli ste niečo z programu?
Sú tu veľmi zaujímavé projekty. Mal som vyhliadnuté viacero z nich. Chcel som si pozrieť
Túlavé divadlo, Kwadratura Konia ma tiež zaujímala, pretože Poliaci majú výborné divadlo.
Žiaľbohu, málo času. Tento festival musí mať
aspoň štyri dni. Ivica, to je hodená rukavica
tebe! Strašne sa teším, že dnes tu zahráme
Skazu Titanicu s Mišom Kubovčíkom. Je to
naša srdcová záležitosť. Kdekoľvek to hráme,
užívame si to.

• Leto bolo pre vás uhorkovou sezónou?
Nie, u nás je leto tá najhoršia sezóna, alebo skôr najlepšia, pretože vtedy je tej práce
najviac. Najviac sa točí, najviac sa pripravuje. Naše Divadlo L+S hrá aj v lete, ako jedno
z mála. Mal som v auguste asi len 5 dní voľna.
Chýba mi oddych, ale pre nás je práca koníčkom, je to naša voľba, tým pádom je to taká
dobrá únava.
• Púšťate sa do niečoho nového?
Čo sa týka televízie, som vo viacerých seriáloch, ktoré sú už natočené, okrem Kredenca,
ktorý sa vyrába priebežne. Na základe toho,
že sa nám tak výborne spolupracuje s Miškom
Kubovčíkom, sme si povedali, že v novembri
by sme chceli spolu urobiť ďalšie predstavenie
u Karola Vosátka v Divadle La Komika. Je to
pôvodná hra, Karol to píše na mieru pre nás
dvoch. Môžem prezradiť, že bude z novinárskeho prostredia, ide o novinársku robotu, ale
o takú tú nepríjemnú bulvárnu. Ja si to teraz
veľmi rád zahrám. Miško Kubovčík v Radošinskom divadle pokračuje v novej hre, ja som
v Radošincoch musel kvôli istým okolnostiam
prestať hrať. Je toho ale našťastie aj tak naozaj
dosť!
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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Dominik Poizl strieľa rok a hneď víťazí
Senecký
lukostrelec
Dominik
Poizl strieľa z olympijskeho luku
v kategórii kadet. Je členom klubu
Blue Arrows Viničné. Jeho tréner
Daniel Kraváček trénuje v tom istom klube aj olympioničku Alexandru Longovú.
Rok 2015 mal veľmi úspešný,
na Majstrovstvách Slovenska sa
mu podarilo získať 543 bodov
a tým druhé miesto. V roku 2016 bol
na Majstrovstvách Slovenska opäť
druhý s 629 bodmi. Získal však tiež
2. miesto v Slovenskom pohári,
3. Miesto v Slovenskom pohári
v halovej lukostreľbe a na medzinárodnej súťaži v mixoch dokonca
1. miesto. Umiestnil sa na popredných miestach v mnohých súťažiach Slovenského pohára.
Na tréningy cez prázdniny chodil
každý deň okrem nedele a cez leto
vystrieľal za jeden deň približne
600 šípov. Ako sám hovorí: „Som
jeden z mála ľavákov v lukostreľbe.
V mojej kategórii sa vonku strieľa
na vzdialenosť 60m na terč, kto-

rý má 122 cm a v hale na 18 m
na trojičky. Vonku môžem dosiahnuť maximálny počet bodov 720.
V hale môžem dosiahnuť maximálny počet bodov 600. Strieľal som aj
mix na Danube Cup, ktorý sa strieľa kadet kadetka. Každý vystrelí
2 šípy na striedačku a na jeden šíp
máme 20 sekúnd.“
Dominik Poizl strieľa jeden rok.
K lukostreľbe ho inšpiroval bratov kolega, ktorý bol majster Slovenska v hale, tak si povedal,
že to vyskúša.
„Lukostrelec musí byť trpezlivý,
musí byť psychicky aj fyzicky odolný a technicky zdatný. Lukostreľba
je náročný šport, kde potrebujete
fyzickú aj psychickú silu a veľa
času. Môj osobný rekord, ktorý
som dosiahol na súťaži Trojitá výzva vo Viničnom je 655 bodov, ktorý patrí medzi najlepší výkon roka,“
hovorí nádejný mladý lukostrelec,
o ktorom v tomto krásnom športe
budeme určite ešte počuť.

Maťov návrat do TOP 5 v seriáli
TCR International Series v Singapure

Futbal
Rozpis zápasov mužov
október 2016
01.10. 14:00 FK The Dragons – MŠK Senec
09.10. 15:30 ŠK Čataj – MŠK Senec
16.10. 15:00 TJ Slávia Ekonóm – MŠK Senec
21.10. 18:30 MŠK Senec – FK Mariatahal
28.10. 18:30 MŠK Senec – FK Kaplna

Pre Maťa Homolu bol tretí septembrový víkend veľmi úspešný. V Singapure
si na mestskom okruhu vyjazdil druhé
miesto v kvalifikácií, v prvých pretekoch obsadil štvrté miesto a v druhých
sa prepracoval z 9. miesta na štarte až
na 5. miesto!
V kvalifikácií sme boli svedkami veľkých zmien, stewardi rozdávali penalizácie za nedodržiavanie limitov trate
– celkovo až 12 jazdcom. Maťo zajazdil výborné kolo a obsadil 3. miesto,
no vďaka Morbidelliho trestu obsadil
v kvalifikácii 2. miesto a stal sa najrýchlejším jazdcom na SEATe.
Po štarte prvých pretekov sa však
Maťo prepadol až na 5. miesto,

no ešte v prvom kole sa dostal pred
Nasha na štvrté. „Vedel som, že musím rýchlo zaútočiť, tak som využil
hneď prvú možnosť a vyšlo to.“
Následne sa Maťo držal počas celých
pretekov na štvrtom mieste, no v posledných dvoch kolách musel jemne
zvoľniť, čiže na útok na tretie miesto
sa už nedalo pomyslieť. „Cítil som,
že mi nejako v pravých zákrutách
nedrží auto, tak som radšej ubral,
keďže môj náskok bol relatívne komfortný. Ako som prechádzal popod
šachovnicovú vlajku, zrazu mi praskla
ľavá predná pneumatika, takže som
mal veľké šťastie. Veľmi sa teším aj
zo 4. miesta, je to dobrá porcia bodov,

keďže posledné dva pretekárske víkendy boli pre mňa
celkom nočnou morou.“
Druhé preteky sa konali v skutočne horúcom počasí, teplota dosahovala až 35°C. Maťovi sa podaril výrazne lepší
štart ako v predošlých pretekoch, no aj tak išiel o priečku
nižšie, na 10. miesto. Pri predbiehacom manévri došlo
ku kontaktu medzi ním a Gleasonom, ktorého pretočilo,
no Maťo pokračoval ďalej. Neskôr došlo ku viacerým
kontaktom, po ktorých vyšiel na trať prvýkrát safety car
a Maťo sa dostal na 5. miesto.
Neskôr došlo k ďalšej kolízii a v 8. kole išiel safety car
na trať opäť, no došlo k naplneniu časového limitu
25 min. na preteky, takže nakoniec sa preteky dojazdili
pod safety carom.
„Bol to napínavý víkend. Som veľmi rád, že som sa opäť
vrátil do TOP 5 a síce je 1. miesto v celkovom hodnotení
relatívne ďaleko, stále máme pred sebou dva pretekárske
víkendy a stať sa môže všeličo. Ďakujem všetkým fanúšikom, partnerom a rodine za podporu, ako aj celému
tímu.”, povedal po pretekoch Maťo.
Najbližšie preteky budú o dva týždne, opäť popri pretekoch F1 v Sepangu, Malajzii.
Zdroj: matohomola.sk
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Plážový volejbal
48 najlepších volejbalistov a volejbalistiek
Slovenska bojovalo v Senci na konci augusta o tituly majstrov našej krajiny. Nakoniec ich
pre seba získali v kategórii mužov Žilinčania
Hovorka s Namešanským a v kategórii žien
Šipošová s Herelovou. Ceny im odovzdávala
okrem predstaviteľov Slovenskej volejbalovej
federácie aj niekoľkonásobná víťazka Dominika Nestarcová.
Počas dvoch dní si diváci užili atmosféru oslavy volejbalu, ktorou ich sprevádzala moderátorka Kristína Kormúthová a DJ Ferdinand
Kováč.
Touto cestou ďakujeme mestu Senec
za finančnú podporu turnaja, SCR v Senci
za spoluprácu pri organizácii, B2B v zastúpení
P. Kviečinským ako promotérovi podujatia, firme Suptel za odmeny pre víťazov, firme PERI,
ktorá postavila divácku tribúnu, bufetu Trója
a všetkým ostatným sponzorom.
Najväčšia vďaka však patrí deťom v našom
klube, trénerom a rodičom, ktorí boli ochotní
pomôcť bez nároku na odmenu, p. Gábrišovi za poskytnutie beachvolejbalových kurtov,
Michaele Cibulovej a Miroslavovi Andrassimu
za spoluorganizáciu.
Pripravujeme pre Senčanov príjemné prekvapenie. Sledujte náš fb profil. Už onedlho!!!
Fotky: www.facebook.com/volejbalsenec/photos
TV prenos: sport.huste.tv/clip/21-08-16-h-finale-muzov, sport.huste.tv/clip/21-08-16-z-finale-zien
Vladimír Trnka – predseda VK

Seneckí dobrovoľní hasiči súťažili
a získali 3. miesto
Dobrovoľný hasičský zbor zo Senca sa tento rok zúčastnil na XIII. ročníku medzinárodnej súťaže hasičských družstiev s historickou technikou,
ktoré sa konali 14.8.2016 v poľskom Šmigieli. V silnej medzinárodnej
konkurencii získali hasiči zo Senca 3. miesto. Súťaž bola zorganizovaná
na vysokej úrovni. Senecké družstvo reprezentovalo v zložení: veliteľ –
Jozef Bordáč, Zoltán Lajtman, Nikol Bališová, Kevin Bališ, Martin Bališ,
Jozef Slávik, Zoltán Görföl. Pre našu DHZ je to veľký úspech.
Jozef Bordáč
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Senecká korčuľa v náhradnom termíne

Pôvodne sa mala Senecká korčuľa konať
v máji, no nepriaznivé počasie spôsobilo jej odklad až na september. Správy
o počasí neboli veľmi dobré ani tento raz.
Našťastie sa počasie umúdrilo a mohlo

sa súťažiť. Kvôli bezpečnosti sa štart posunul z desiatej hodiny na 12:00, kým sa
povrch trasy trochu uschol. Súťažili najmenšie deti, mladší i starší žiaci, rodičia
s kočíkmi a aj dospeláci a seniori. Účast-

níkov súťaže bolo menej ako minulý rok,
všetkých však aj týmto chceme pochváliť,
že sa nedali odradiť predpoveďou počasia a prišli. Nálada bola výborná a športové výkony stáli za to. Text a foto: MO

Potápači z Piccardu Senec získali 2. miesto na medzinárodnej súťaži Diving rescue Croatia 9.-10. septembra na Chorvátskom ostrove Pag v meste Košljun.

