Z Á P I S N I C A č. 3
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania
konanej dňa 26.04.2011

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Privítanie
2. Kronika 2010
3.Rôzne
Dňa 26.04. 2011 o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania . Prítomných privítal predseda komisie
MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr . Zároveň oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja
vzdelávania sa vopred ospravedlnili – Silvia Nádaská, Mgr., Júlia Erdélyi, Alžbeta
Nyáryová, Karin Krigovská, Mgr.

2. Kronika 2010. Členovia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vyjadrovali ku
kronike mesta Senec za rok 2010 .
Júlia Erdélyi dala nasledovné návrhy :
1 strana
SMK
oficiálne je to SMK-MKP všade opraviť
5 strana
Mesto Kőszeg
10 strana:
Popri tejto.....
keď sa spomenie 1 a 4 miesto malo by sa spomenúť na 2. a 3. miesto
11 strana
Zrekonštruované námestie... chyba zmienka o postavení kríža.
Rekonštrukcia hviezdárne s sprístupnením verejnosti.

20 strana

V októbri až novembri prebiehali sprievodné akcie k pamätným Dňom Alberta
Molnára Szencziho.
21 Strana
Socha Svätého Vendela
22-23 strana
MO SMK-MKP pod vedením predsedu Rezső Duraya zorganizovala zájazd do Strasbourgu.
Pozvanie od europoslankyne Ing. Edit Bauer. Účastníci zájazdu si mali možnosť prezrieť
pamätihodnosti mesta a niektoré priestory Európskeho parlamentu a zúčastniť sa na besede
s poslancami Európskeho parlamentu .
25 strana
Jedným z najkrajších sviatkov je Deň matiek. Pripomínajú si ho deti v školách pekným
programom a pripomína si ho celé mesto. Rovnako ako po iné roky si začiatok mája nevedia
mamy predstaviť bez gala-programu súboru Radosť pod vedením pána Františka Podolského.
Ani tento rok neboli sklamané.
Prvá májová nedeľa deň matiek v maďarskom jazyku organizátor - SMK-MKP.
30 strana
K dobrému umiestneniu Senca prispelo čistenie jazier, revitalizácia jazierka Kövécstó
a mokrade Vylyogvetó Vályogvető, hniezdisko včelárika zlatého v starej tehelni a snaha
o jeho zachovanie, blízkosť Martinského lesa, zaradeného medzi územia európskeho
významu Natura 2000 a starostlivosť o mestskú zeleň na Farskom a Mierovom námestí.
Kluby ZO Csemadoku
SZMAK
Klub Alberta Szencziho Molnára – Szenci Molnár Albert Klub – SZMAK, vo februári
usporiadal už svoj stí klubový večer, kde za účasti vyše 250 prítomných si zaspomínali na
desať rokov existencie klubu. Na klubových večeroch SZMAK usporiadaných mesačnou
pravidelnosťou v reštaurácii NOSTALGIA, od roku 2000 sa zúčastnilo vyše 6000 osôb.
Detská činoherná skupina Galiba
Súbor bol založený v roku 2009. Členmi sú žiaci ZŠ s vyuč. jaz. maď. Alberta Molnára
Szencziho v Senci.
Súbor v školskom roku 2009/2010 prešiel veľkým vývojom.
Na festivale Podunajská jar v júni 2010 detský divadelný súbor Galiba s predstavením Matej
Husiar získala cenu s názvom „Výnimočná cena poroty“. Po úspešnom účinkovaní sme

dostali viac ponúk na detské divadelné tábory v zahraničí aj na Slovensku. Na týchto
workshopoch
+ sa zúčastnili aj naši žiaci.
Rozprávka Husiar Matej s veľkým úspechom sa odohrala v Senci 2x.
Ľudovo - tanečný krúžok pri ZŠ Alberta Molnára a MO CSEMADOK v Senci
Krúžok folklórneho tanca vznikol pri ZŠ Molnára Alberta Szencziho a ZO
Csemadoku v školskom roku 2009/2010 pod vedením manželov Strešňákovcov. V tomto roku
sa
nám
podarilo
okrem
deti
osloviť
aj
dospelých
.
Krúžok navštevuje 22 detí a sa zameriava na javiskové spracovanie detských ľudových hier a
tancov
maďarského
folklóru
zo
širšieho
regiónu
južného
Slovenska.
Doteraz absolvovali niekoľko vystúpení na väčších kultúrnych podujatiach.
Kincskereső
21. 01. 2010 Deň maďarskej kultúry , vystúpenie Écsi Gyöngyi s bábkovým divadlom Az élet
vize /Živá voda/
V marci, Mesiaci knihy usporiadali s knižnicou okrem Knižnej nedele 7 podujatí.
12. apríla Deň poézie s básnikom Ferencom Keszeli,. účasť 68 detí
Členovia sa zúčastnili 20. mája študijného zájazdu v meste Győr, navštívili múzeum
keramičky Margit Kovács, Múzeum Xantus János - výstavu Józsefa Rippl-Rónaiho a boli na
koncerte Judit Halász.
15. Júna - Spomienková súťaž k 100. výročiu smrti Kálmána Mikszátha.
15. Októbra bolo vystúpenie divadla Epopteia - ľudové rozprávky Az asszony!
- Žena!
Kultúrne podujatia:
Imre Vadkerti a jeho skupina v Senci
Občianske združenie Via Nova - ICs v spolupráci s ZO Csemadok 14. apríla usporiadala
koncert, ako hosťa privítali Jimmyho a jeho skupinu (členmi skupiny sú: Vadkerti Imre,
Zsapka Attila, Emmer Péter, Kovács László, Farnbauer Péter, Magyar Lóránt), ktorý zahrali
pesničky z muzikelov, z rockových opier a staršie maďarské pesničky.
Imre Vadkerti, ktorý pochádza z Kolárova a stal sa známym vďaka speváckej súťaže v
Maďarsku
Ako ďalej – Hovatovább – 25. máj 2010
Poslaním ZO Csemadoku v Senci je aj to, aby podľa svojich možností podporovala
rodákov-umelcov nášho mesta. Vďaka uvedomeniu si tohto poslania sa vedenie organizácie
rozhodlo, že pozve do nášho mesta našu rodáčku Orsolya Holecskó, ktorá je toho času
herečkou v Maďarskej republike. So svojimi kamarátmi mala vystúpenie v Mestskom
kultúrnom dome v Senci 25. mája 2010 – predviedla literárny večierok, obohatený ľudovými

pesničkami, textami, veršami z jej vlastnej produkcie, prekomponovanými na hercov
a muzikantov.
Mamma Mia – Hra znova ožíva – Mamma Mia - A játék újra él – 16. jún 2010
Vystúpenie Novozámockého Rockového divadla – Érsekújvári Rockszínház sa
uskutočnilo 16. júna 2010 v Mestskom Kultúrnom dome v Senci na motívy musicalu Mamma
Mia. Týchto mladých umelcov už Senčania dobre poznajú, zase ukázali, že sa vyznajú v tom,
čo robia. K úspechu významne prispel aj režisér Tibor Stugel . Musical sa páčil všetkým
vekovým kategóriám, starší si zaspomínali na sedemdesiate roky cez šlágre skupiny ABBA,
mladí žasli nad tým, ako sa v tých časoch ich rodičia bavili.
Rozlúčka s letom – Nyárbúcsúztató – 14. september 2010
Vedenie ZO Csemadoku aj v tomto roku zorganizovalo rozlúčku s letom
v prázdninovej dedinke Holiday Village na severnej strane Slnečných jazier v Senci.
Lákadlom a zároveň hviezdou tohto podujatia bol známy spevák z Maďarskej republiky
Miklós Varga.
Vianočný koncert – Karácsonyi koncert – 12. december 2010
ZO Csemadoku v Senci každoročne zorganizuje vianočný koncert má každý rok
vyššiu úroveň, kde sa môžu mladí umelci ukázať so svojim umením. Do tohto podujatia sa
zapojili všetky školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.

Dom tanca a tvorivosti
Prvé pokusy o toto podujatie sa uskutočnili 19. októbra 2005. Výsledok: za krátky čas sa
preplnila nemalá miestnosť deťmi ZŠ, MŠ, ba i spočetná skupina rodičov a pedagógov
prejavila veľký záujem . Spod rúk účastníkov rôzneho veku rýchlo vyrástli krásne prstene,
náramky a náhrdelníky, taktiež zvieratká z navlečených drobných perál, ozdôb zo servítok a
farebného papiera. K tomuto ich viedli a inštruovali fundovaní členovia ľudového
umeleckého súboru Szőttes. Deti pyšne brali domov svoje krásne výtvory.
Podolský František, Mgr. dal nasledovné návrhy na doplnenie na strane 19:
V dňoch 27.5 - 31.5. 2010 spevácky zbor Radosť, reprezentoval mesto
Senec svojim spevom a ľudovými tancami v Nemecku /Aachen/ a Belgicku /Marché/.
Zúčastnil sa tohto vystúpenia aj slovenský konzul v Nemecku p.Matula.
Táto návšteva bola z príležitosti 25. výročia úmrtia slovenského saleziána don Strečanského,
ktorý pôsobil 40 rokov v Belgickom meste Marché.
Návrh uznesenia č. 4/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania prerokovala Kroniku
2010 a doporučuje MsR a MsZ prerokovať a navrhuje doplniť návrhy Komisie MsZ kultúry
a rozvoja vzdelávania.

Odôvodnenie:
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
3.Rôzne: -

zdržal sa: 0

..........................................
Rudolf Galambos, Mgr.
Predseda komisie MsZ
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník
Senec 27.04.2011

