
O treťom ročníku Slnečného festivalu za slnečného počasia v blízkosti 
Slnečných jazier napísala organizátorka festivalu Ivica Franeková:
• Čím bol tento ročník iný ako ostatné?
Bol tretí, viac sme vnímali zodpovednosť a eufória z prvých roční-
kov musela ustúpiť pragmatickým riešeniam. Program bol na prvý 
pohľad košatý, no snažili sme sa zapojiť školy viac ako predošlý rok  
a program pre verejnosť sme koncipovali tak, aby diváci stihli  
čo najviac. Sústredili sme sa viac na Slávnostné otvorenie, kde sme 
dali priestor seneckým divadelným zoskupeniam, pričom sme pre-
pojili otvárací večer aj na ulicu a navodili atmosféru hudbou. Opäť 
dostali priestor seneckí hudobníci ako predskokani profesionálov 
z kapely La3no Cubano. Tí, ktorí koncert zažili, vedia, že muzička 
v podaní oboch zoskupení rozihrala všetkých, ktorí sa započúvali.
V amfiteátri zatiaľ prežívali svoj príbeh Peter a Lucia. Predstavenie 
z produkcie divadla Agapé a v podaní klientov seneckej Betánie, 
bolo proptipólom diania v a pred Mestským kultúrnym strediskom. 
V okúzlení noci a divadelných svetiel ponúklo odkaz lásky a nádeje.
Prvý deň sme sa sústredili na spoluprácu so školami a privítanie 
divákov na festivale. Druhý deň bol koncipovaný rodinne. Tak, aby 
si každá veková kategória našla na festivale to svoje. Aj preto bol 
záver festivalu opäť v amfiteátri venovaný divadelnému klasikovi  
v podaní Túlavého divadla.
Tento ročník bol iný aj tým, že festival si „vychoval“ dobrovoľníkov. 
Je úžasné vedieť, že podujatie má priaznivcov v radoch študentov, 
ktorí ochotne pomáhajú. Od trhania lístkov, cez ozvučovanie pódia, 
či starostlivosť o účinkujúcich.
Festival nebol pre Senčanov neznámou novinkou. Ukázalo sa,  
že má svojho diváka, ktorý sa jasne profiluje, a ktorý si vyberá 
konkrétny program. To je ohromná správa. Na festival prišli diváci  
z okolia, ale aj z Bratislavy, z Malaciek, prišla aj odborná verejnosť, 
prvýkrát prebiehal na festivale workshop. Tvorivá dielňa venovaná 
písaniu o divadle so scenáristom, režisérom, dramaturgom Duša-
nom Poliščákom a jeho manželkou, tiež divadelníčkou. Vybraní 

študenti seneckých škôl pod ich vedením putovali po festivale, sle-
dovali divadelné hry a učili sa vnímať ich okom odborným, a neskôr  
o nich písať, či písať o celom festivale.
Podarila sa spolupráca s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU, nielen 
v podobe pútavej výstavy, vydarenej vernisáže, no i uvedením pred-
stavení i tvorivých dielní z produkcie Katedry a v podaní študentov 
VŠMU. Veľmi pekne sa vydarila aj spolupráca so súkromnou ZUŠ 
Renaty Madarászovej.
Poďakovať treba:
Všetkým, ktorí sú akokoľvek zainteresovaní na prípravách, priebe-
hu finalizácii festivalu – kolegom z Mestského kultúrneho strediska,  
z mestského úradu, zo Správy cestovného ruchu i zo spriatelených 
ZUŠ. Vo všeobecnosti za podporu Mestu Senec, Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, Správe cestovného ruchu Senec, Regiónu 
Senec, obchodnému reťazcu LIDL, Nadácii ZSE. Veľká vďaka patrí 
všetkým dobrovoľníkom za ich obetavý prístup a ochotu tráviť voľné 
chvíle festivalovým dianím, ich rodičom, že nám dali dôveru a de-
ťom umožnili zažívať festival z prvej ruky. Takisto školám a pedagó-
gom za trpezlivosť i podporu.                          Čítajte viac na str. 21

Pozvánka 
na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci

26. október 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

Spevácky zbor Radosť oslávil 30. výročie - viac sa dočítate na str. 11 - 14

Ročník 27 10/2017

Slnečný festival už má svojich divákov nielen zo Senca
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Jesenné upratovanie

Opäť máme možnosť poupratovať svoje 
domy, byty a záhrady na každoročnom 
jesennom upratovaní s mestom Senec. 
Kontajnery budú pristavené v sobotu 
14. októbra 2017 a budú pod dohľadom 
poverených zamestnancov. Vo večer-
ných hodinách budú odvezené. Stojiská 
budú štyri: pri Kevečte, na Pezinskej,  
na Vodnej ulici, na Kalinčiakovej pri ga-
rážach.
Čo je prípustné uložiť do veľkokapa-
citných kontajnerov počas jesenného 
upratovania?
Objemný odpad: ako starý nábytok, se-
dačky, podlahové krytiny, sanita.
Čo  nepatrí  do  jesenného  uprato-
vania?
Akýkoľvek stavebný odpad a pneumati-
ky, ktoré je možné odovzdať na skládke 
Červený majer a pneumatiky je povinný 

prevziať aj každý autoservis. Papierové 
kartóny Vám prevezmú na  Réckej  ces-
te  v  areáli  bývalých Zberných surovín.
Nebezpečný odpad  (farby,  laky, rie-
didlá,  pesticídy, chemikálie a pod.)  
bude  možné  odovzdať  na  dvore 
pracoviska  Odboru  údržby  a  čisto-
ty mesta  na  Kalinčiakovej 19 od 9.10.  
do 20.10.2017.
Zvoz konárov zviazaných do otiepok  
v dĺžke max. 1,5 metra a zviazaných 
špagátom od rodinných domov sa bude 
konať  vo dvoch termínoch: 9.10.2017  
a 23.10.2017. Oba termíny sú pondelky.

Vianočný stromček pre mesto

Ak máte ihličnatý strom, ktorý by mohol 
mestu poslúžiť ako vianočný stromček, 
dajte nám vedieť na telefónne číslo: 
0911 053 634. Ďakujeme. 

Mesto Senec

Na prvom poprázdninovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva schválili po-
slanci výročnú správu mesta Senec  
za rok 2016 a vzali na vedomie vyhod-
notenie plnenia rozpočtu Mesta Senec 
za 1. polrok 2017. K pripomienke, prečo 
odbor výstavby nečerpal sumu blízku 
50% rozpočtu už v prvom polroku, od-
povedal vedúci útvaru výstavby a život-
ného prostredia Karol Czére, že viacero 
prác, ktoré boli koncom tohto obdobia 
vykonané, boli vyfakturované až po po-
lovici roka, ale sú vykonané.
Poslanci tiež schválili informáciu o pl-
není rozpočtu MsKS Senec za prvý pol-
rok. Riaditeľ MsKS Peter Szabo obozná-
mil poslancov aj s výbornou sezónou  
v amfiteátri, kde mali počas leta vysokú 
návštevnosť najmä kreslené a sloven-
ské filmy.
Poslanci odsúhlasili obstaranie územno-
plánovacej dokumentácie Územný plán 
zóny Senec - Margovo pole. Ide o časť 
poľa medzi Sencom a Veľkým Bielom.
Následne riešili poslanci návrhy na od-
predaje a odkúpenia, z ktorých niektoré 
schválili, iné nie.
Samostatným bodom bola na vlastnú 
žiadosť odvolaná členka komisie športu 
Ing. Gabriela Rebrošová. Na jej miesto 
bol schválený Ľudovít Szabo. OZ Moje 
mesto navrhlo na túto funkciu Ing. Jú-
liusa Száraza, ktorý však nebol zvolený.
V bode „rôzne“ vystúpila poslankyňa 
Turanská a predstavila svojho hosťa 
Martina Košaru z občianskej iniciatívy 
Blatné, ktorý informoval o činnosti ini-
ciatívy a kritizoval podľa neho slabú 

aktivitu mesta Senec v súvislosti s do-
pravnou situáciou v súvislosti s výstav-
bou diaľničného privádzača Blatné. 
Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál 
uviedol, že mesto rokovalo s NDS aj mi-
nisterstvom ústne aj písomne s cieľom 
riešiť situáciu a skrátiť dĺžku obdobia, 
kedy cez Senec pôjde zvýšený počet 
vozidiel. Zapájal sa aj poslanec Čer-
nay, ktorého pozemky susedia so sta-
veniskom a ktorý pomáha pri výstavbe 
napríklad poskytnutím prístupu k vode  
a pozemkov na odvážanie sute. Primá-
tor vyzval k trpezlivosti so zápchami, 
ktoré sú dočasné, ale plne funkčný diaľ-
ničný privádzač prinesie dlhodobé zlep-
šenie dopravy v meste.
Zaujímavá bola diskusia s pozvaným 
hosťom Jiřím Tomáškom, konateľom 
firmy BAKTOMA, s.r.o., ktorý poslan-
cov informoval o pripravovanom čis-
tení Slnečných jazier enzymatickým 
prostriedkom PTP Plus. Do uzávierky 
Senčana sme získali informácie o tom,  
že tento prípravok bude prvýkrát v Senci 
aplikovaný 26. septembra 2017 v zátoke 
na južnej strane Slnečných jazier. Ide 
o zmes bakteriálnych spór, enzýmov 
a živín nutných pre činnosť mikroorga-
nizmov, ktoré majú rozkladať organické 
usadeniny na dne aj vo vodnom stĺpci. 
Ďalšie termíny dávkovania sú: 2., 9., 
16. a 23. októbra 2017. Viac informácií  
k čisteniu Slnečných jazier prostried-
kom PTP Plus sa dozviete z mestských 
oznamov na www.senec.sk.
Celé rokovanie nájdete na www.zastu-
piteľstvo.sk.                                       MO

Zastupiteľstvo riešilo ekonomiku mesta aj čistenie jazier Z letnej činnosti Mestskej polície:

• Preverenie oznamu, že na Pezinskej hrá 
nahlas hudba. Majiteľ bytu hliadke uviedol,  
že hudbu o 22:00 vypne a viac nekomunikoval.
• Na žiadosť OO-PZ preverenie oznamu,  
že v hoteli Zátoka sa nachádzajú dve skupiny, 
jeden mal mieriť so zbraňou. Po príchode hliad-
ky na miesto sa tam nachádzala hliadka OO-PZ. 
Muž so zbraňou z miesta utiekol.
• Preverenie oznamu, že na SJ-Sever kúpu psa 
v zákaze. Jednalo sa o K.V., ktorá blokovú po-
kutu (BP) za priestupok odmietla zaplatiť, bude 
predvolaná. 
• Na žiadosť OO-PZ preverenie oznamu,  
že v OD Kaufland chytili zlodeja. Jednalo sa  
o Š.O., ktorému bola za priestupok uložená BP 
vo výške 30 eur.
• Preverenie oznamu, že v podniku Zubr do-
chádza k rušeniu NK. Hliadka na mieste zistila,  
že podnik je uzavretý, na terase sa nachádzalo 
pár ľudí, ktorí už dopíjali. 
• Preverenie oznamu, že na SJ-Sever je veľká 
bitka. Na mieste sa už osoby nenachádzali, vec 
prevzala hliadka OO-PZ.
• Preverenie oznamu, že z Diagnostického ústa-
vu ušiel pacient, ktorý sa teraz nachádza v bu-
fete na Piatom jazere a je agresívny. Jednalo sa 
o P.Ž., ktorého hliadka previezla späť do ústavu.
• Preverenie oznamu, že na Košickej niekto 
strieľa po psoch airsoftovou zbraňou. Hliadka 
na mieste zistila, že strieľať mal 8-ročný syn P.B., 
ktorý uviedol, že mu zbraň zoberie. 
• Preverenie oznamu, že pred kostolom pobe-
huje žena len v spodnom prádle. Bola predve-
dená na útvar OO-PZ, kde bolo zistené, že sa 
jedná o R.N., ktorú RZP zobrala do KPL Pezinok. 
• Preverenie oznamu, že na Sokolskej pichli 
neznámu osobu nožom. Hliadka menovanému 
poskytla prvú pomoc do príchodu RZP, ktorá ho 
previezla do nemocnice. Na miesto bola privola-
ná hliadka OO-PZ, ktorá vec prevzala. 
• Preverenie oznamu, že pred podnikom La-
guna niekoho napadli. Na mieste sa nachádzal 
poškodený, ktorý uviedol, že ho napadla partia 
mladých chalanov. Oznámenie podávať nechcel. 
• Preverenie oznamu, že na Kollárovej žena kričí 
o pomoc. Hliadka sa skontaktovala s R.S., ktorá 
uviedla, že manžel sa jej vyhráža zabitím. Meno-
vaná nebola zranená, len sa ho bála. Na miesto 
bola privolaná hliadka OO-PZ, ktorá vec prevza-
la do vlastnej kompetencie. 
• Hliadka na SJ-Juh zabezpečila miesto do prí-
chodu hliadky OO-PZ, kde bol odcudzený mo-
torový čln. 
• Preverenie oznamu, že na SJ-Sever majú 
problémy s írskymi turistami. Na mieste sa už 
nachádzala hliadka OO-PZ. 
• Preverenie oznamu, že na SJ-Sever Íri robia 
neporiadok. Prevrátili kontajner na smeti, vykri-
kujú a odpálili delobuch. Po príchode hliadky  
na miesto už bol kľud, Íri sa zamkli do karavanov.

MsP Senec
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Krátka 4, Senec
www.kubitime.sk

HODINKY

ŠPERKY

Hodinárstvo
s najväčším výberom

v Senci a okolí

pánske, dámske, detské
nástenné, budíky

zlaté svadobné obrúčky
strieborné šperky

Výmena bateriek
v hodinkách

Opravy
hodiniek a šperkov

Uzávierka Mestských novín 
Senčan: 20. októbra 2017
Inzercia: 
1/1 strana – 398 eur
1/2 strany – 215 eur
Štvorec – 168 eur
1/3 strany – 148 eur
Stĺpec – 148 eur
1/4 strany – 122 eur
Pohľadnica – 112 eur

1/6 strany – 85 eur
1/8 strany – 61 eur
Vizitka – 48 eur
1/9 strany – 48 eur
Zľavy: pri opakovaní  3 až 5-krát 8%, 
6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%
Riadková inzercia: 40 centov/slovo
Kronika: 17 centov/slovo
Zľavy sa na riadkovú inzerciu 
nevzťahujú. 

V Senci sa v týchto mesia-
coch  pracuje na dvoch nad-
stavbách materských škôl.  
Na Kollárovej a Fándlyho ulici.
Na Kollárovej sa intenzívne 
pracovalo už počas prázdnin. 
Zriadilo sa stavenisko, ohra-
dili priestory, demontovali sa 
oplechovania a izolovali ati-
ky. Prebehlo tiež debnenie, 
armovanie a betonáž vencov 
na drevostavbu a schodísk  
a vybúrali sa otvory v strešnej 
konštrukcii pre nové scho-
diská. Doviezol sa materiál 
na drevostavbu a robila sa 
murovka okolo schodísk. Vy-
viezla sa vybúraná suť  a za-
čali sa prípravné elektrikárske 
práce. Bolo tiež zabezpečené 
a postavené lešenie na celej 
stavbe.
Na Fándlyho bol časový sklz 
zapríčinený aktuálnou situá-
ciou nedostatku pracovných 
síl v stavebníctve. Mesto ini-
ciovalo osobné rokovania 

s dodávateľom stavby v zá-
ujme nastavenia krízového 
manažmentu, aby sa čo naj-
viac minimalizovalo časové 
oddialenie odovzdania diela 
v súlade s platnou zmluvou. 
Dodávateľ stavby prsiľúbil 
mestu urobiť všetky opatrenia 
smerujúce k naplneniu zmluv-
ných podmienok vedomý si aj 
prípadných sankcií vyplývajú-
cich zo zmluvy.
V oboch škôlkach sa vzde-
lávacie aktivity vo zvýšenej 
miere realizujú mimo budovy 
MŠ, zaraďujú sa turistické vy-
chádzky na Slnečné jazerá, 
využívajú sa priestory amfite-
átra, zapájajú sa do aktivít or-
ganizovaných MsKS.
Na Kollárovej bola 13.9. vyko-
naná aj kontrola z Regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva na podnet jedného  
z rodičov. Kontrola nepotvr-
dila ohrozenia, ktoré jej boli 
podnetom zaslané.

Nadstavuje sa MŠ Kollárova a MŠ Fándlyho

priestor na mieru
vstavané skrine, šatníky a nábytok na mieru

www.priestornamieru.sk 0903 741 631

darčekový kupón
na nákup spodnej bielizne

a

TIFFANY
luxury lingeries
Senec, Lichnerova 48

a

akcia platí pri objednaní 
do 1.11.2017 a kupón
obdržíte po vyplatení 
nábytku nad 700,- €
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Ďalšia pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením
Bratislavská župa zriadila začiatkom tohto roka terénnu sociálnu službu - Službu včasnej intervencie pre rodiny  

s deťmi s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom a so zdravotným postihnutím do siedmych rokov. 
Poskytuje ju terénnou formou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, zariadenie sociálnych služieb  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

„Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením sa stáva na území Brati-
slavského samosprávneho kraja dostup-
nejšou, pretože práve vtom najútlejšom 
veku dieťaťa je pomoc najúčinnejšia. Vďa-
ka Službe včasnej intervencie poskytova-
nej DSS Sibírka dostanú odbornú pomoc 
nie len tieto deti, ale predovšetkým ich 
rodičia. Naučia sa s deťmi pracovať na ich 
rozvoji a dostanú potrebnú psychologic-
kú pomoc,“ vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Služba včasnej intervencie poskytovaná 
terénnou formou bola zaregistrovaná 1. ja-
nuára 2017 pri Domove sociálnych služieb  
pre deti a dospelých Sibírka, ako detašo-
vané pracovisko a jej zriaďovateľom je Bra-
tislavský samosprávny kraj. Jej poslaním 
je podporiť a sprevádzať rodinu s dieťaťom 
so zdravotným postihnutím, pomôcť im 
zorientovať sa v náročnej životnej situácii,  
aby mohli žiť život podľa vlastných predstáv 
s dostatočnou a včasnou pomocou, ako aj 
pomôcť im nájsť vlastné zdroje pre ich plno-

hodnotný a kvalitný život. V súčasnosti pra-
covníci Služby včasnej intervencie posky-
tujú pravidelne službu jedenástim rodinám  
s deťmi so zdravotným postihnutím.
Poradcovia včasnej intervencie prichádza-
jú priamo do rodín. Odľahčia tak rodinu od 
cestovania a dochádzania za službou, čím 
sa služba stáva dostupnejšou a cielenou. 
Odborníci, ako napríklad liečebný pedagóg, 

logopéd, sociálny terapeut, sociálny pra-
covník či fyzioterapeut prichádzajú do rodi-
ny, ktorú podporujú pri hľadaní riešení, ro-
dičom poskytujú potrebné informácie, radia  
v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostred-
kovávajú kontakty na odborníkov z rôznych 
oblastí, pomáhajú pri výbere a zaobstaraní 
rehabilitačných a stimulačných pomôcok. 
Terénna služba včasnej intervencie je bez-
platná a podporovaná Bratislavským samo-
správnym krajom.
„Služba včasnej intervencie pomáha 
rodičom nielen porozumieť potrebám 
dieťaťa so zdravotným postihnutím,  
ale zaostruje ich pozornosť aj na potreby 
ostatných členov rodiny. Pomáha rodine 
hľadať novú perspektívu, čo rodinu v tak 
náročnej situácii môže zachrániť pred 
rozpadom“, uviedla PhDr. Gabriella Né-
meth, podpredsedníčka BSK.
Bližšie informácie o Službe včasnej in-
tervencie sa dozviete na webovej strán-
ke www.sibirka.sk a na mobilnom čísle:  
+421 948 949 239

BSK: V Bratislavskom kraji pribudne 844 nových miest pre škôlkarov 
Obce, mestá, ale aj súkromní 
podnikatelia a občianske zdru-
ženia mohli v roku 2017 žiadať 
z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP) 
európske zdroje na vybudo-
vanie nových kapacít v mater-
ských školách po celom Slo-
vensku. Výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok vyhlásilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR v spolupráci s krajský-
mi mestami a župami.
„ V najbližších dňoch pristú-
pime s úspešnými žiadateľmi 
k podpisu zmlúv o poskytnutí 
príspevku. Následne skontro-
lujeme verejné obstarávania, 
aby sme sa v budúcnosti vy-
hli akýmkoľvek korekciám. 
Aj teraz budeme zabezpečo-
vať implementáciu projektov  
v našom území, teda budeme 
vykonávať finančnú kontrolu  
a riadenie projektu tak, aby boli 
všetky európske zdroje do po-
sledného eura korektne minuté. 
Máme s tým dobré skúsenosti, 

kvalitný, odborný a ochotný tím 
a hlavne spokojných starostov,“ 
vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.
Už bolo vyhodnotené prvé kolo 
výzvy, kedy bolo na území brati-
slavského regiónu schválených 
18 projektov v sume 8,5 mil. 
eur. Týmito projektmi sa v ma-
terských školách v Bratislave  
a obciach Bratislavského kraja 
vytvorí 844 nových miest. Nie-
ktoré projekty sú už v realizácií, 
no väčšina začne s výstavbou 
začiatkom budúceho roka, tak 
aby v septembri 2018 sa už 
mohli otvoriť nové triedy pre deti.
Celkovo bolo v BSK predlože-
ných 33 projektov v sume 15,6 
mil. eur. Vyhodnotenie druhého 
kola sa očakáva do konca roka.
Poradenskú činnosť žiadateľom 
pri príprave projektov poskyto-
vali spoločne mesto Bratislava  
a BSK. Následne BSK na svojom 
sprostredkovateľskom orgáne 
časť projektov prijímal a hodnotil. 

Schválené projekty na území 
Bratislavského samosprávneho kraja:
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Bratislavská župa nutne potrebuje zmenu 
na poste predsedu. Súčasný župan Pa-
vol Frešo nielenže už dávno vyčerpal svoj 
potenciál, ale za osem rokov v úrade toho 
viac nasľuboval, ako spravil. Malý odpo-
čet činnosti, resp. nečinnosti súčasného 
predsedu Bratislavského samosprávne-
ho kraja (BSK) Pavla Freša: 
1. Obchvat Pezinka – sľubuje ho už 8 ro-
kov a dodnes nie je ani naprojektovaný. 
Peniaze, ktoré boli na neho alokované  
v IROPe, sa z veľkej časti rozpustili  
na iné priority. Pezinok je tretí najzaťaže-
nejší úsek automobilmi po Prístavnom 
moste a Moste Lafranconi.
2. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami 
– sľubuje ju už 8 rokov, dodnes sa nezača-
lo stavať a ľudia v Rohožníku neveria, že sa 
začne na budúci rok. Po tejto ceste chodia 
tisíce kamiónov z Cementárne Rohožník.
3. Sľuboval zavedenie atraktívnej integ-
rovanej dopravy, ktoré nie je dodnes 
zvládnuté, lebo chýba nadväznosť spojov  
a odstránenie súbehu autobusov a vla-
kov. Pavol Frešo musel vymeniť dvoch 
riaditeľov Bratislavskej integrovanej do-
pravy, ktorých sám navrhol, aj preto idú 
zmeny tak pomaly.
4. Sľúbené opravy ciest II. a III. triedy, 
ktoré župa sľúbi obciam, sa v danom 
roku neuskutočnia a nikto sa ani neozve,  
že prečo. 
5. 8 rokov sľubuje využitie 9 hektárového 
župného pozemku v Petržalke, určeného 
na šport a rekreáciu, ale dodnes na ňom 
nič nestojí.
6. 8 rokov sľubuje opravu synagógy  
v Senci, ale doteraz sa nič nezačalo opra-
vovať.
7. Roky sľubovaná oprava divadla Aré-
na, na ktorú dala vláda peniaze, sa tohto 
roku neuskutoční, kvôli zbabranému ve-
rejnému obstarávaniu zo strany župy.
8. Sľuboval, že sa bude venovať župe,  
ale namiesto toho sa venoval funkcii 
predsedu politickej strany SDKÚ - DS, 
ktorú doviedol ku krachu. 
Typické je to, že keď sa rozhodol uchá-
dzať o svoj tretí mandát, tak prišiel s kon-
ceptom dopravy zadarmo. Ako úradujúci 
župan mal začať svoju kampaň výpoč-
tom úspechov, ktoré dosiahol za 8 rokov.  
Ale zdá sa, že nemá veľmi čo povedať,  
tak iba balamutí ľudí. 

V čom spočíva zmena, ktorú chcem 
presadiť ja?
Dokončil som prácu na volebnom progra-
me, ktorý je jedinečný v tom, že okrem 
cieľov, ktoré sú spoločné pre celý kraj, 
navrhuje ciele, ktoré sa týkajú iba Brati-
slavy a jednotlivých okresov kraja.

Spoločné ciele pre Bratislavu
a. Riešiť starostlivosť o cesty v Bratislave 
spoločnou dohodou BSK a Bratislavy
b. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na 4 pru- 
hy s územnou rezervou pre kolektory 

Spoločné ciele pre Senec
a. Podpora vybudovaniu rozšírenia Starej 
seneckej cesty na 4 pruhy
b. Zvýšenie kapacity vlakov zo smeru Du-
najská Streda, napr. rozšírením o druhú 
koľaj

Spoločné ciele pre Malacky
a. Obchvat Malaciek riešiť využitím exis-
tujúcej diaľnice a novou križovatkou (Ma-
lacky – vybudovanie križovatky D2 Stu-
dienka)
b. Postaviť cestu medzi Rohožníkom  
a Malackami a riešiť dopady počas výstavby

Spoločné ciele pre Pezinok
a. Riešenie grobského obchvatu – traso-
vanie, územné rozhodnutie a financova-
nie ako základ budúceho obchvatu Pezi- 
nka
b. Podpora vinohradníctva a zachovania vi-
nohradov + rozvoj vinárskej školy v Modre

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana 
Bratislavského kraja
Viac na: www.ftacnik.sk

Objednávateľ:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., 
Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava
Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., 
Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava,
IČO: 31374093

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?
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Všetky riešenia nájdete na 
www.uhler2017.sk/plan

► Zavediem pravidelnú taktovú dopravu vo všetkých častiach 
kraja – pretože ľudia si zaslúžia dobré a pravidelné spojenie.
► Presadím nadväznosť spojov verejnej dopravy – 
pretože nič nie je horšie, ako zbytočné čakanie.
► Presadím veľkokapacitné záchytné parkoviská pred 
vstupmi do Bratislavy v cene cestovného lístka – 
pretože to má byť zodpovednosť župy.
► Podporím budovanie terminálov integrovanej osobnej 
prepravy – pretože je to jediný spôsob, ako spraviť 
verejnú dopravu atraktívnou a pohodlnou.
► Budem trvať na napojení križovatky Triblavina na cesty 
v okolitých obciach – pretože na to doteraz každý kašľal a nová 
cesta má zmysel len vtedy, keď sa ňou dá niekam dostať.
► Budem podporovať budovanie cyklotrás pre cestu do práce 
a rekreáciu – pretože čoraz viac ľudí cyklodopravu využíva 
každodenne a tá musí byť hlavne bezpečná.
► Presadím efektívnu údržbu a pravidelnú opravu 
ciest, pretože je rok 2017.
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5.Doprava zadarmo je podvod, 

ja mám lepší plán:
Z dopravy sa stala hlavná téma volieb. Som 
rád, pretože doprava je kľúčová kompetencia 
župy. Je však smutné, že súčasný župan sa 
k tomu postavil ako populista, upriamil pozor-
nosť len na cenu cestovného a vôbec nerieši 
kvalitu dopravy. Navyše jeho výpočty nesedia. 
Keby sa k trvalému pobytu prihlásilo rovno aj 
158 tisíc ľudí, ktorých dane by vykryli výpadky 
tržieb vo výške 68 mil. eur, čo je samozrejme 
nereálne, doprava by zostala na rovnako zlej 
úrovni, ako je dnes. Výpadok bude musieť župa 
a mesto zobrať zo sociálnych služieb, zo škol-
stva a z opráv ciest. Ľudia nejazdia autami 
preto, že je doprava drahá, ale preto, že je zlá. 
To je to, čo mal župan 8 rokov riešiť a neriešil.

Doprava naozaj potrebuje riešenia, ale nie 
marketingové, tie naozajstné a odborné. 
Preto:

DOBRÝ ŽUPAN

Milí Senčania!

äčšina z nás cíti, že na 
Slovensku nie je všetko 
v poriadku. Mnohí už 

ani neveria v možnosť zme-
ny. Aj mňa toho veľa hnevalo 
(a dodnes hnevá), ale povedal 
som si, že skúsim niečo urobiť, 
aby sa ľuďom v mojom okolí 
žilo lepšie. Začal som spolu 
s priateľmi, známymi, či 
susedmi meniť svoje okolie 
k lepšiemu. Organizoval som 
brigády. S ľuďmi sme opravo-
vali rozbité lavičky, čistili naše 
okolie, sadili kvety, aj stromy. 
Využil som svoje skúsenosti 
a písal projekty, vďaka ktorým 
som s ľuďmi opravoval a vytvá-

ral nové detské ihriská, orga-
nizoval vzdelávacie kurzy pre 
seniorov, pomáhal mladým. 

Neskôr ma ľudia zvoli-
li za miestneho poslanca 
a mohol som pre nich urobiť 
o kúsok viac. Potom za sta-
rostu a mohol som urobiť ešte 
viac.

Začal som opravovať školy 
a školské dvory, cesty. Som hrdý 
na to, keď sa dnes prechádzam 
a vidím opravené športové are-
ály, obnovené detské ihriská 
aj kluby dôchodcov. Teším sa 
z nových parkov. Mám rád vi-
diteľný výsledok. A to Vám 
chcem ponúknuť aj ako župan. 

Výsledky, ktoré zlepšia život ľu-
ďom.

Niekoľko posledných mesia-
cov chodím po celom kraji. Po-
čúvam ľudí. Keď sa ma pýtajú, 
aké mám priority, odpovedám 
úprimne: „Chcem pracovať pre 
ľudí v kraji. Chcem robiť to, čo 
robím posledných sedem rokov. 
Opravovať školy a školské dvo-
ry, budovať nové športoviská, 
nové domovy dôchodcov, nové 
parky. Rozšíriť cestu medzi 
Sencom a Bratislavou, postaviť 
záchytné parkoviská, nové cyk-
lotrasy aj pre chodenie do prá-
ce. A je toho oveľa viac.“ 

Vážení obyvatelia kraja, ob-
raciam sa na Vás s prosbou 
o podporu. Nedajme si vziať 
náš kraj politickými stranami. 
Nedajme ho opäť tým, ktorí 
nám už 20 rokov sľubujú čokoľ-
vek, len aby mohli získať funk-
ciu a potom potichučky plnia 
stranícke pokyny a my ďalej ča-
káme na nové parky, opravené 
cesty...   

Vždy som kandidoval 
ako nezávislý, len s podpo-
rou ľudí. Nikdy som nebol 
členom politickej strany. 
Do týchto volieb ma svojim 
podpisom podporilo takmer 12 
a pol tisíca ľudí. Ak ste patrili 
medzi nich, ďakujem Vám

Priatelia, moja cesta ste 
Vy, obyvatelia kraja. Chcem 
robiť veci pre vás a s Vami. To 
je jediné, prečo sa uchádzam 
o váš hlas. Ak mi dáte možnosť, 
verím že o 5 rokov Vás svojimi 
výsledkami presvedčím, že žu-
pan nie je funkcia, ale služba 
ľuďom. Ja slúžim ľuďom.  

Ďakujem, že spolu urobíme 
lepší kraj.

 
 

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava | Dodávateľ: zerovia, s.r.o., Nevädzova 6/F, 821 01 Bratislava, IČO: 47 390 051

Volám sa Rudolf Kusý a  píšem 
Vám list, lebo si uvedomujem, že 
na rozdiel od ostatných kandidá-
tov na predsedu kraja (župana), 
ktorí sú v  politike 15, 20, či viac 
rokov, som pre Vás nový človek 
a preto sa patrí predstaviť. 

V

RK_INZ_Sencan_0917_2109.indd   1 21.9.2017   11:08
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Mária Hudáková 
Občianska kandidátka na poslankyňu 
Bratislavského samosprávneho kraja

Budem hájiť záujmy Senčanov!

Objednávateľ: Mária Hudáková, 
Dodávateľ : Mesto Senec, Mierové nám.8, Senec

MO Matice slovenskej uspo-
riadal v dňoch 29.-31.8.2017 
tradičný poznávací zájazd, aby 
45 účastníkov spoznalo me-
nej známe oblasti Slovenska. 
Prvou pamätihodnosťou bola 
rekonštruovaná synagóga  
v Lučenci, v ktorej boli inštalo-
vané veľmi zaujímavé dekorá-
cie a doplnky zo skla. V Drien-
čanoch sme si uctili pamiatku 
P. Dobšinského a popoludnie 
sme strávili prehliadkou Ri-
mavskej Soboty a miestneho 
múzea, ktoré nás prekvapilo 
rozsahom a bohatosťou expo-
zícií. V Kraskove sme si pozreli 
jeden z gotických kostolov Ma-

lohontu. Prehliadka Ochtinskej 
aragonitovej jaskyne, mesteč-
ka Štítnik a kaštieľa v Betliari 
nám vyplnila ďalší deň zájazdu. 
Na záver sme navštívili múze-
um 1. slovenského gymnázia 
v Revúcej, kde sme si pozreli 
dobové artefakty a oboznámili 
sa s históriou mestečka. Poko-
chali sme sa krásnou prírodou 
v sedle Zbojská a po návšteve 
obnoveného kaštieľa v Divíne 
sme si povedali, že je mnoho 
miest na Slovensku, ktoré sa 
vyplatí navštíviť.

Dovidenia o rok, priatelia!
Ing. Brigita Glončáková, 

tajomníčka MOMS

Poznávací zájazd Matice slovenskej v menej známych oblastich Slovenska



Gymnázium Antona Bernoláka v Senci
V školskom roku 2017/2018 má GAB počet 
žiakov 299 + na trojmesačnej stáži žiačku  
z Talianska.
Zmeny a nové aktivity v minulom šk. roku:
a/ financované BSK:
• zrekonštruovaná učebňa cudzích jazykov
• stavebné úpravy a výmena podlahy v TV 
kabinete
• nový protišmykový lak a čiarovanie ihrísk  
v telocvični v budove školy
• vybavenie fyzikálneho laboratória IT systé-
mom ZERO Client a nábytkom na uloženie 
systému VERNIER
• rekonštrukcia exteriéru športového areálu 
„Slávia arény“
b/ financované spoločnosťou SANET:
• pripojenie WIFI siete optickým káblom
c/ financie získané v projekte Raiffeisen ban-
ky „Gesto pre mesto“
• vybavenie krúžku robotiky programovateľ-
nými stavebnicami Lego Mindstorms
• vybavenie krúžku Body Work cvičebnými 
pomôckami
d/ financie Rodičovského združenia a dotá-
cia mesta Senec:
• vynovenie fasády telocvične v športovom 
areáli
• sadovnícke úpravy v športovom areáli
V tomto školskom roku máme v pláne:
a/ investičnými kapitálovými financiami BSK:
• zatepliť obvodový plášť budovy, výmenu 
strešných okien a krytiny
• výmena osvetľovacích a vykurovacích te-
lies
• vybudovanie vzduchotechniky v školskej 
kuchyni
• rekonštruovať plynové rozvody
• vybudovať nové oplotenie športového are-
álu
b/ z dotácií (Úrad vlády, BSK,...):
• výmena umelého trávnika na minifutbalo-
vom ihrisku
• vybudovať v športovom areáli sektor ex-
teriérových fitnes prvkov a Street Workout 
sektor
c/ finančné prostriedky ŠŠK GAB Senec, 
o.z.:
• vybudovanie novej telocvične na školskom 
dvore
d/ v rámci rozpočtu školy:
• implementovať Hejného metódu do klasic-
kého vyučovania matematiky v príme
• zapojiť sa do mentoringového projektu 
IRPU
• rozšíriť vyučovanie programovacieho jazy-
ka PYTON
• zapojiť školu do projektu Zelená škola
• zaviesť nový nepovinný učebný predmet  
z oblasti finančnej gramotnosti
• pripraviť žiakov na testovanie ECDL
• informovať o aktivitách školy na sociálnych 
sieťach – YouTube, Facebook a Instagram

• zúčastniť sa robotickej súťaže First lego 
League                          Riaditeľ Jozef Radzo

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďar-
ským
Školský rok 2017/2018 začíname ôsmi-
mi triedami (129 žiakov). Máme šesť tried  
na dennom a dve triedy na večernom štúdiu. 
Prváci (25 žiakov) si vybrali strednú odbornú 
školu (odbory: logistika, učiteľstvo pre MŠ  
a vychovávateľstvo, škola podnikania), gym-
nazistov prvákov žiaľ v tomto školskom roku 
nemáme. Druhákov (22 žiakov) máme gym-
nazistov a žiačky na odbore učiteľstvo pre 
MŠ a vychovávateľstvo. Tretiaci si osvojujú 
odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo; 
školu podnikania alebo gymnázium (32 žia-
kov). Štvrtáci (16 žiakov) chodia na strednú 
odbornú školu (učiteľstvo pre MŠ a vycho-
vávateľstvo). Pomaturitné večerné štúdium 
(odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo) 
navštevuje 34 uchádzačov. Nový školský rok 
začíname novým odborom logistika. Počas 
letných prázdnin sa uskutočnila rekonštruk-
cia toaliet. Rekonštrukciu financoval zriaďo-
vateľ školy Bratislavský samosprávny kraj. 
Naša škola naďalej spolupracuje so školami 
z Maďarska (Kőszeg, Mosonmagyaróvár)  
a zo Srbska (Senta). Pomocou projektov 
sa na jeseň vydáme do Mosonmagyaróvá-
ru a Budapešti, na jar plánujeme exkurziu  
do Senty. Naďalej sa zapojíme do viacerých 
projektov, napr. Zelená škola, EnglischGO. 
Aj tento školský rok navštívime divadlá  
v Bratislave a v Komárne. Keďže sme malá 
škola, ruku k dielu musí priložiť skoro každý. 
Financovanie zvládame predovšetkým vďa-
ka zriaďovateľovi (BSK), rodičovskému zdru-
ženiu, Klubu pri SŠ s VJM a aj vďaka spon-
zorom.           Riaditeľka Zuzana Kontárová

Stredná odborná škola automobilová a pod-
nikania
S účinnosťou od 1.9.2017 nastala zmena 
názvu školy a to: Stredná odborná škola 
automobilová a podnikania. Vyplývalo nám 
to zo zákona, takže sme požiadali o zme-
nu názvu podľa aprobácií, ktoré sa vyučujú  
na našej škole.
Škola prechádza úplnou rekonštrukciou. 
S rekonštrukciou sa začalo už v apríli:  
a) urobila sa úplná prestavba a rekonštruk-
cia školského internátu – 3 poschodia. 
b) vymenili sa v celom bloku A, kde škola 
sídli, staré okná za plastové 
c) vytvorili sme si nanovo 2 odborné učeb-
ne a to učebňu anglického jazyka a učebňu  
pre ekonomické predmety
V minulom školskom roku sme prešli aj úpl-
nou rekonštrukciou priestorov telocvične, 
šatní a hygienických zariadení, ktoré patria 
k telocvični.
Uskutočnili sme aj rekonštrukciu 30 ročných 

hygienických zariadení na Odbornom výcvi-
ku. Vymaľovali sme priestory a snažili sme 
sa ich zútulniť pre žiakov, ktorí vykonávajú 
Odborný výcvik na škole.
Tieto všetky rekonštrukčné práce, zmeny 
sme uskutočnili vďaka finančným pros-
triedkom, ktoré nám boli pridelené z BSK.  
No najväčšiu zásluhu mala pani PhDr. 
Gabriella Németh. Túto zmenu sme mohli 
uskutočniť vďaka jej obrovskej intervencii 
a pomoci našej škole. Touto cestou sa jej 
chcem poďakovať v mene všetkých zamest-
nancov a žiakov našej školy za jej veľkú 
ochotu a pomoc, ktorú nám neustále popri 
svojej práci poskytuje.
V tomto školskom roku 2017/2018 sme otvo-
rili 7 tried, a to 3 triedy v študijnom odbore 
– Škola podnikania, 3 triedy v učebnom od-
bore - Autoopravár a 1 triedu nadstavbového 
štúdia – Predaj a servis vozidiel.
Naša škola má svoju profiláciu a svoje pev-
né miesto v systéme stredných škôl v okrese 
Senec i v rámci širšieho regiónu. Študijné  
a učebné odbory, v ktorých vyučujeme na-
šich žiakov sú zamerané na drobné a stred-
né podnikanie, autoopravárenstvo, obchod 
a služby. Vzdelávaním žiakom v uvedených 
odboroch chceme uspokojiť neustále sa 
zvyšujúce nároky a požiadavky v podnika-
teľskej sfére, v automobilovom priemysle 
rýchlo sa meniaceho trhu práce vyžadujú-
ceho si lepšie kvalifikované, vysoko výkon-
né pracovné sily. V tomto školskom roku sa 
chceme okrem výchovno-vzdelávacieho 
procesu zamerať aj na oblasť náborov. Boli 
by sme radi, keby žiaci seneckých škôl ne-
odchádzali na stredné školy do hlavného 
mesta, ale aby využili možnosť ďalšieho 
vzdelávania na našej škole, ktorá poskytuje 
žiakom úplné stredné odborné vzdelávanie. 

Riaditeľka Ľubomíra Hrubanová
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SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška

 v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho 

25.10.2017 o 19:00
Téma: Jak pozorovat první 

hvězdy a galaxie

Prednáša: Mgr. Ivana Orlitová, Ph.D.
Vedecká pracovníčka Astronomického 
ústavu Akademie věd Českej republi-
ky. Zaoberá sa pozorovaním galaxií a 
aktívnych galaktických jadier s použi-
tím Hubbleovho vesmírneho teleskopu 

a ďalších veľkých medzinárodných 
teleskopov.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Senecké školy počas školského roka a prázdnin napredovali nielen v študijných výsledkoch
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300. výročie narodenia panovníčky Márie Te-
rézie, cisárovnej Svätej ríše rímskej a nemec-
kej, Kráľovnej Uhorska, Česka, Chorvátska  
a Slavónska, arcivojvodkyne Rakúska, voj-
vodkyne Parmy a Piacenzy a veľkovojvodky-
ne Toskánska je významné z hľadiska celé-
ho stredoeurópskeho priestoru aj z pohľadu 
občanov Slovenska a mesta Senec. Mesto 
Senec sa rozhodlo pripomenúť si toto vý-
znamné jubileum podujatím pod názvom 
Mária Terézia 300 v rámci celoeurópskeho 
podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedič-
stva“, ktoré sa koná z iniciatívy Rady Európy  
a Európskej komisie v 49 štátoch Európy. 
14. 9. bola výstava prác akad. maliarky Aleny 
Adamíkovej v priestoroch budúcej výstavy 
hasičskej techniky Mestského múzea (za bu-
dovou Daňového úradu). Expozíciu doplnili 
práce žiakov seneckých škôl, z výtvarného 
workshopu na tému „Barokové inšpirácie“. 

20. septembra primátor mesta Senec Karol 
Kvál a podpredsedníčka BSK Gabriella Né-
meth odhalili pamätnú tabuľu panovníčke 
Márii Terézii na Mierovom námestí pod por-
tálom bývalého hostinca U zlatého gryfa. 
Nasledoval koncert hudobného telesa Mu-
cha Quartet v priestoroch budúcej výsta-
vy hasičskej techniky. Po koncerte vedúci 
Mestského múzea  Gábor Strešňák mode-
roval diskusiu PhDr. Evy Kowalskej, DrSc.  
z Historického ústavu Slovenskej akadémie 
vied a Mgr. Ivany Červenkovej, PhD. zo Slo-
venského národného archívu v Bratislave  
na tému „Mária Terézia v kontexte regionál-
nych dejín“. Barokové hudobné a slovné puto-
vanie bolo dovŕšené v pivniciach budovy ZŠ 
A. M. Szencziho, v časti, ktorá bola súčasťou 
školy Collegium economicum. Podujatie bolo 
ukončené čašou vína vo vínnej pivnici Jung-
pereg 1632.                                                                VCs

Mária Terézia 300

 
 
 

Zrekonštruovaná  usadlosť v romantickom prostredí na okraji Senca v blízkosti Čiernej vody. 
 
 
• Svadby 

 
• Rodinné oslavy 
 
• Promócie 

 
• Firemné večierky 

 
• Školenia 
 
 
 
 

 
 

Šamorínska 6, Senec  Tel.č.: +421 905 749 547  Web: www.dolnymajer.sk  Email: info@dolnymajer.sk 

Letná turistická sezóna 2017

Na Správe cestovného ruchu  Senec, s.r.o. 
sme sa pýtali na leto na Slnečných jazerách.
• Aká bola tohtoročná letná sezóna?
Bola v porovnaní s minuloročnou lepšia  
a veľmi podobná roku 2015. Prvý silný ví-
kend bol 3. - 4. júna. Veľmi úspešný bol prvý 
augustový týždeň, ale potom návštevnosť 
klesala z dôvodu nepriaznivého počasia, 
hlavne počas víkendov.
• Z akých krajín sme tu mali turistov?
Skladba zahraničných návštevníkov bola 
porovnateľná s uplynulými rokmi. Oproti 
roku 2016 prišlo viac turistov z Nemecka, 
Belgicka, Dánska, Írska a menej z Česka, 
Holandska, Francúzska a Talianska.
• Koľko sa predalo permanentiek? 
Stúpol predaj permanentiek na osobu  
s automobilom, ale celkovo sme predali  
o 538 menej permanentiek oproti minulo-
ročnej sezóne.
• Vyskytli sa problémy s bezpečnosťou?
Bezpečnostná situácia sa v porovnaní  
s minulými rokmi zlepšila. Nevyskytli sa 
väčšie problémy. Žiaľ, mali sme dve úmrtia  
v dôsledku utopenia sa a jedného zosnulého  
s údajnou meningitídou.
• Bola nízka hladina vody a vysoké teploty. 
Ako to vyzeralo s čistotou vody?
RÚVZ Bratislava vykonával každé dva týžd-
ne odbery vzoriek vody. Všetky výsledky 
boli v norme, kvalita vody bola stále hodno-
tená ako dobrá.
• Čo plánujete ešte do konca roka?   
Chceme revitalizovať vodný ekosystém 
na južnej strane. Záliv na prvom jazere 
prebagrujeme a vyvezieme sedimenty  
a kal. Prebehne orezávanie stromov  
a kríkov a komplexne zrekonštruujeme 
kotolňu, sociálne zariadenia a sprchy  
na severnej strane.                                    MO
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všetko o jablkách a dobrotách z nich

7.10. sobota od 10:00 vstup voľný
(v prípade zléhom počasie v budove MsKS)

 Richard Vrablec
10.00 - Gajdošík - detský folklórny súbor
10.15 - Mőggyes - detský folklórny súbor
10.30 - SETAS - SZUŠ R. Madarászová

10.50 - Ladies - tanečné vystúpenie
11.00 - 13.00 - 

Tvorivé dielne:

súkromná ZUŠ R. Madarászovej

tvorivé dielne s jabĺčkom

21.10. sobota o 15:00 vstup voľný 

JABLKOVÉ HODOVANIE

Program uvádza:

Karol Duchoň Revital

Jabĺčko s rôznymi technikami

OZ Šidielko

SENECKÝ FESTIVAL 
DYCHOVEJ HUDBY

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

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

KOMPANÍKOVÁ MONIKA

FULMEKOVÁ DENISA

GENESIS EXPO

9.10. pondelok o 18:00
Beseda s autorkou knihy 
Piata loď

12.10. štvrtok o 18:00
Stretnutie so spisovateľkou 
a jej najnovšou knihou 
Konvália

Putovná výstava

23.10. - 27.10. 
od 10:00 – 18:00 (Po-Pi)

4.10. streda o 19:00 vstupné: 4 Eur
Talkšou Moniky Macháčkovej.

S Viktorom Horjánom

6.10. piatok o 20:00  
Vernisáž výstavy 

 
zo Srbska. Výstavu otvorí 
Tihamér Lacza. 
Výstava potrvá do 27.10 

21.10. sobota  o 16:00  vstupné: 2,50 Eur
Divadlo ZkuFraVon

HODINKA S...

XLVIII. DNI ALBERTA 
MOLNÁRA SZENCZIHO 

ZLATÝ VEK Ervin Kanyő

PINOCCHIO

          

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

vernisáž výstavy 
 

Alena Wagnerová   7.11. utorok o 19:00

Talkšou Moniky Macháčkovej 
so Zuzanou Haasovou 

8.11. streda o 19:00
 

cyklus prednášok

  
Prednáša Marek Riečan                        

Prednášky z oblasti biblickej histórie 
a archeológie

 
10.11. piatok o 17:00 

Szabó T. Anna, Dragomán György.
Literárny podvečer v produkcii 

ZO Csemadok Senec.

18.11. sobota o 19:00

22.11. streda o 19:00

25.11. sobota o 19:00 8,- Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

PRIPRAVUJEME

prednáška
REGIONÁLNY A LOKÁLNY ROZMER 

VÝZNAMU VODY PRE ČLOVEKA  
A SPOLOČNOSŤ

 

 

   
26.10. štvrtok o 19:00

 

ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI

HODINKA S...

STAROVEKÉ RÍŠE 
V PROROCTVÁCH BIBLIE

MÁGIA VO DVOJICI 

NOC DIVADIEL

LABYRINT JazzFusion

Predpredaj vstupeniek od 2.10.

KINO - HITY

                          LABYRINTKINOSÁLA

KINOSÁLA

NÁMESTIE pre MsKS KNIŽNICA

XLVIII. DNI ALBERTA MOLNÁRA SZENCZIHO
XLVIII. SZENCZI MOLNÁR ALBERT NAPOK
6.10. piatok o 18:45   Koncert  Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku  
Lajosa Vassa
10.6. péntek 18:45   A Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Vass Lajos Kórusának  hangversenye

18.10. streda o 19:00   Pamätný koncert Pétera Mátého a Pála Szécsiho. 
Účinkujú: Dávid Siposs, Imre Vadkerti, Attila Zsapka
10.18. szerda 19:00   Máté Péter, Szécsi Pál emlékkoncertje 
– Előadók: Siposs Dávid, Vadkerti Imre, Zsapka Attila

HRÁČI SO SMRŤOU  
1.10. nedeľa o 18:00   

vstupné: 4,00 Eur

NINA 
3.10. utorok o 18:00   
vstupné: 4,00 Eur

PO STRNIŠTI BOS 
19.10. štvrtok o 18:00   

vstupné: 4,00 Eur

muzikálová rozprávka
 

1.10. nedeľa o 15:30   
vstupné: 7,00 Eur

NEMO A DORY

MATKA 
22.10. nedeľa o 18:00

23.10 pondelok o 18:00   
vstupné: 4,00 Eur

OTVORENÉ MANŽELSTVO 
28.10. sobota o 19:00   

vstupné: 15,00 Eur
Predpredaj vstupeniek od 2.10.
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• Povedzme si na úvod niečo o saleziá-
noch, čomu sa venujú?
V Senci máme Združenie saleziánov spolu-
pracovníkov (ASC – Associatione salesiani 
cooperatori), ktoré má v súčasnosti 45 čle-
nov. Je to verejné združenie veriacich kato-
líkov, laikov i kňazov, ktoré sa venuje mlá-
deži a ľudovému apoštolátu. Saleziáni don 
Bosca, pôvodne Spoločnosť svätého Fran-
tiška Saleského, je mužská rehoľa v kato-
líckej cirkvi. Taliansky kňaz sv. Ján Bosco 
sa v Turíne venoval výchove chudobných  
a opustených chlapcov. V roku 1859 zalo-
žil rehoľu kňazov a bratov pre apoštolskú  
a sociálnu prácu s mládežou.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.  
V súčasnosti nás je zhruba 1010 vo viace-
rých saleziánskych strediskách po celom 
Slovensku. Ja som skladal saleziánsky 
prísľub v roku 1982, ktorému predchá-
dzala ročná príprava. Neskôr sme spolu  
s manželkou vyštudovali teológiu. 
• Ako vznikol Spevácky zbor Radosť?
Ako salezián spolupracovník som sa ve-
noval mládeži už roky pred vznikom zbo-
ru Radosť. V časoch totality to bolo mož-
né len v malých skupinkách. V roku 1987, 
dva roky pred Nežnou revolúciou, som 
hľadal možnosti založenia väčšej skupiny. 
Ivan Gróf, tajne vysvätený kňaz salezián, 
ktorý učil na gymnáziu v Senci, navrhol, 
aby som založil buď futbalový klub alebo 
spevácky zbor. Ja som mal vždy bližšie  
k hudbe, spieval som v zbore, takže voľba 
padla jednoznačne na spevácky zbor.
• Ako prijali Senčania spevácky zbor?
Rudolf Daňo, vtedajší kaplán seneckej 
farnosti ma veľmi podporil v myšlienke 
založenia zboru. Oslovil som pár rodi-
čov, mojich známych, či by dali svoje deti  

do zboru. Začal som s dvanástimi deťmi  
a zo začiatku sme vystupovali len v kos-
tole. Až po revolúcii sa pred nami otvorili 
širšie možnosti prezentovania sa verej-
nosti. Hlavnou myšlienkou pre vznik náš-
ho zboru bola snaha uplatniť preventívny 
výchovný systém don Bosca, ktorý ho-
vorí o tom, že treba predchádzať zlu, ko-
naním dobrých vecí, vyplnením voľného 
času mládeže zábavou aj prácou, ktorá 
ich pozitívne formuje. Rodičia to veľmi 
ocenili, videli, že deti sa venujú zmyslu-
plnej činnosti, nielenže spievajú, tancu-
jú, ale chodia na výlety, do táborov, do 
zahraničia, a postupne sa učia aj službe 
druhým. Počas uplynulých 30 rokov sa 
v Senci vytvorila sieť ľudí, ktorí vyrástli  
v zbore Radosť, dospeli a teraz sú ich deti 
tiež v našom zbore.
• Aký je život v zbore Radosť?
Členovia zboru sa stretávajú na skúškach 
každý týždeň. Nacvičujeme spev a tance 
a potom niektoré deti vytvárajú malé spo-
ločenstvá. Od roku 1991 už nevystupuje-
me len na svätých omšiach a podujatiach 
farnosti, ale aj pre širšiu verejnosť na be-
nefičných a spoločenských podujatiach, 
pre mesto Senec a pre rôzne spoločen-

ské organizácie. Naše vianočné koncerty 
a koncerty pri príležitosti Dňa matiek sa 
stali tradičnými kultúrnymi udalosťami 
nášho mesta. 
V minulosti sme chodili aj na mládež-
nícke festivaly, kde sme sa spoznávali 
s inými zbormi, ktoré mali rovnaké ciele 
ako my. Počas 30 rokov sme podnik-
li aj niekoľko zahraničných ciest. Naša 
prvá zahraničná cesta v roku 1992 
viedla do Viedne a potom nasledovalo 
mnoho ďalších. Pekné zážitky sme mali  
s rakúskym zborom Happy Together  
z mesta Klagenfurt. Uskutočnil sa medzi 
nami aj výmenný pobyt. Oni boli hosťa-
mi nášho mesta a my, spolu s vedením 
mesta, sme boli pozvaní ku nim. Ne-

Spevácky zbor Radosť – požehnané dielo

„Ak chceš zasvätiť svoj život niečomu dobrému a veľmi ušľachtilému, niečomu svätému, 
ba priam božskému, tak vychovávaj mládež.“ Svätý Ján Bosco

15. septembra 1987, čiže pred tridsiatimi rokmi, vznikol v Senci Spevácky zbor Radosť. Zakladateľom a dodnes 
vedúcim zboru je František Podolský. Duchovným otcom zboru je don Jozef Lančarič, SDB. Obaja sú súčasťou 

saleziánskej rodiny a svoj život venovali apoštolskej a sociálnej činnosti v prospech mládeže. 
V zbore začalo 12 detí, počas ďalších rokov sa ich počet postupne rozrastal, kým sa neustálil na približne 100 členoch. 

O živote v zbore Radosť sme sa rozprávali s Františkom Podolským.
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skoršie sme boli viackrát v Taliansku, Chorvátsku, Nemecku,  
vo Francúzsku a v ďalších krajinách. Toho roku sme zorgani-
zovali Cestu priateľstva do Bavorska, ktorá bola odmenou  
pre našich animátorov za roky práce v zbore Radosť. Veľmi nám 
záleží na tom, aby deti mali veľa hodnotných a vzácnych zážitkov  
z ciest, z ktorých môžu načerpať veľkú radosť do života. 

Letné tábory sú ďalšou veľmi významnou súčasťou života zbo-
ru, sú vyvrcholením našej ročnej činnosti. Deti chodia do našich 
letných táborov už od veku 5-7 rokov. Náš letný tábor je charak-
teristický tým, že starší členovia zboru pomáhajú s organizo-
vaním programov a vedením skupín ako animátori a pomocní 
animátori. Animátormi sa stanú po absolvovaní animačného 
kurzu a po dosiahnutí 18 rokov. Tí, ktorí sa chcú stať animátormi, 
sú najprv dva roky pomocnými animátormi, až potom môžu ísť 
na kurz do Bratislavskej animačnej školy, do „Bašky“, čo patrí  
pod arcidiecézu, alebo do celoslovenskej saleziánskej Školy 
pre animátorov. Tábory robíme v dvoch turnusoch.

• Z akých zdrojov financujete aktivity zboru?
Zo začiatku pomáhali hlavne sponzori, dobrodinci, sympatizan-
ti a mesto. Naďalej máme niekoľko stálych sponzorov dobro-
dincov, ktorí pravidelne prispievajú menšími sumami, vecnými 
darmi, či bezplatnou službou. V súčasnosti je naším hlavným 
sponzorom Mesto Senec. Keby nebolo mesta, tak by sme veľmi 
ťažko uskutočňovali naše projekty. Vďaka patrí aj VÚC za prí-
spevok na krásne nové ľudové kroje, ktorými sme nahradili tie 
staré, ktoré už boli nevyhovujúce.
• Ako sa vám darí skĺbiť prácu a súkromie s vedením zboru?
Bez súhlasu a podpory mojej manželky by som nemohol ro-
biť tento apoštolát. Ona je oporným stĺpom, ktorý držal rodinu. 
Máme sedem detí, ktoré boli tiež členmi zboru. Niektorí z nich 
sú činní a nápomocní dodnes. Napokon aj môj nástupca sa na-
šiel medzi nimi. Je to dcéra Mária, ktorá je v zbore 27 rokov. 

• Ako si predstavujete budúcnosť zboru Radosť?
Nie je naším cieľom, aby počet členov zboru neustále rástol. 
Predovšetkým chceme ponúknuť našim deťom radostné det-
stvo prežité v hodnotnom spoločenstve. Náš zbor je otvorené 
spoločenstvo pre všetky deti a mladých počas celého roka, ne-
robíme výber ani konkurz. Dieťa prijmeme aj keď nevie spievať. 
Dôležité je, aby sa v našom zbore cítilo prijaté.

Budúcnosť zboru vidíme v takomto svetle:
Chceme naučiť deti byť tvorcami vzťahov, kultúry a radosti,  
a nie konzumentami, ktorí len čakajú, čo im kto dá... Šťast-
ným človeka robí nie to, čo dostáva, ale čo dáva. A veríme,  
že Božia pomoc a ochrana, ktorú cítime už 30 rokov bude aj 
naďalej s nami.                                                                          VCs
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don Jožko Lančarič
30 rokov Radosti
Mne dal Zbor viac ako polovicu plnosti. Každé 
to deco, ktoré mi na tábore poslalo pozdrav, 
alebo poďakovanie, ktoré sa na mňa usmialo 
a spýtalo sa, či nabudúci rok prídem zas – to 
dávalo odmenu i zmysel môjmu životu. Zbor je 
moja rodina, zborové deti moje deti (kto sa pre 
mňa zriekne čohokoľvek, stonásobne viac do-
stane...), splnenie božích prísľubov, potvrde-
nie správnosti konania i odmena... Keby som  
v živote nič viac nerobil, ako slúžil tomuto zbo-
ru, stálo to zato, ale bolo toho viac... A všade 
kus srdca, všade čas a všade to isté – ľudia 
túžia po Bohu, či si to priznajú, či nie, či si toho 
sú vedomí, alebo nie, nespokojné je naše 
srdce, kým nespočinie v Bohu. A v tom vidím 
najväčší prínos zboru – hovorí deťom o Bohu, 
ktorý nás miluje, aj keď to rodičia zanedbávajú,  
aj keď všeobecná propaganda o Bohu mlčí, 
aj keď masmédiá očierňujú cirkev a jej učenie 
ako prežité a spiatočnícke – bez Boha nemô-
že byť človek šťastný. A keď niekto urobí niečo 
dobré pre zbor a pocíti to príjemné vedomie  
v srdci, že urobil niečo dobré, že podporil nie-
čo, čo má zmysel, vtedy pocítil boží dotyk. To 
je to, čo ľudia potrebujú. Vedieť, že ich život má 
zmysel, že sa nestratí v nekonečnej prázdnote 
času a priestoru, ale zostáva v láske Boha več-
ne. Toto vedomie chcem odovzdať všetkým 
deťom zboru i všetkým, ktorý nás poznajú – 
život má zmysel, náš Boh nás má rád – a bude 
účtovanie, kedy nič dobrého nebude zabud-
nuté. Kto by vám podal čo len pohár studenej 
vody preto, že ste moji, veru, hovorím vám, 
nepríde o svoju odmenu... Amen!

Helena Čajková:
Spevácky zbor Radosť je uskutočnením myš-
lienky dona Bosca: „Buďte veselí, hrajte sa, 
zabávajte, len nehrešte.“ Cez všetky aktivity 
poznávali posolstvo Evanjelia a uvádzali ho 
do života. Pri týchto aktivitách pomáhali ve-
dúcemu zboru Františkovi Podolskému sale-
ziánski spolupracovníci v Senci ako animátori 
v letných táboroch, malých spoločenstvách, 
rôznymi aktivitami. Duchovným otcom zboru 
je saleziánsky kňaz don Jozef Lančarič, ktoré-
mu patrí veľká vďaka za duchovné sprevádza-
nie detí v zbore celých 30 rokov. Blahoželám 
speváckemu zboru Radosť k 30-tim rokom 
nádhernej tvorivej práce a želám veľa tvori-
vých síl a Božieho požehnania.

Michaela Jasenovcová:
Ďakujem ti Bože, že som mohla vstúpiť  
do zboru ako sedemročná a stráviť tam požeh-
naný čas do 25 rokov. So zborom Radosť sa 
mi spájajú mládežnícke sväté omše, animač-
né kurzy, tábory, čajovne, nedeľné skúšky, ge-
nerálky, nahrávanie v štúdiu u Šúra, prípravy 
na život mamy, duchovné cvičenia a obnovy, 

vystúpenia, radosť z hudby, objavenie daru 
hudby, priateľstvá, cesty do zahraničia, sale-
ziáni, život v spoločenstve, v Cirkvi, púte, kde 
som aj manžela spoznala. Najväčším darom 
bola viera, cez zbor som mohla ísť na duchov-
né cvičenia a spoznávať Boha, ktorého som 
z rodiny osobne nepoznala. Od 25. výročia 
ubehlo päť rokov, kedy už nie som v zbore  
a som manželka a mama Filipka a Terezky. Te-
raz „staviam katedrálu” tu v Šúri a využívam,  
čo som sa naučila v zbore pri deťoch i vo 
farnosti. Pane požehnávaj prosím uja Ferka  
a spolupracovníkov zboru, aby konali toto die-
lo pre Tvoju slávu a dobro detí a mladých.

D. Štěpánková:
Neuveriteľných 30 rokov existencie zboru 
svedčí to o tom, že je to dobré dielo. Za ten 
čas ním prešlo mnoho detí. Dnes mnohí  
z nich privádzajú do zboru už svoje deti. Zbo-
ru Radosť prajem mnoho ďalších úspešných  
a radostných rokov.

Martin Katona:
Slová “zbor Radosť” sú pre mňa osobne sy-
nonymom môjho detstva a skorej mlados-
ti, ktorú som po väčšine času mohol tráviť  
v kruhu skvelých ľudí. S odstupom času mu-
sím povedať, že zboru Radosť som vďačný  
za veľa, za formovanie viery, postojov k ži-
votu, za všetkých skvelých vedúcich, ktorí  
na nás morálne dohliadali aj keď sa nám to ve-
ľakrát, ako pubertiakom nepáčilo, za možnosť 
sebarealizácie v oblasti hudby a rozvíjanie 
tvorivosti, za všetky tie skúšky, akcie, výlety, 
koncerty… Boli to skvelé a krásne časy. Aby 
som nezabudol, prostredníctvom zboru som 
sa spoznal s mojou manželkou, s ktorou si 
hrkútame dodnes, takže vďaka. Na mnoho 
zážitkov si už teraz nespomeniem, ale jednu 
podstatnú vec majú spoločné - a to dobrý 
pocit, že čas strávený v tomto spoločenstve 
nebol premrhaným časom.
Želám teda zboru Radosť všetko najlepšie  
k 30. narodeninám, aby vytrval čo najdlhšie 
vo svojom krásnom poslaní - rozdávať radosť 
prostredníctvom hudby a spevu - a aby vždy 
ostal miestom, kde sa jeho členovia, či už 
aktívni alebo aj bývalí budú vždy radi vracať. 
Všetko dobré.

Silvia Hozlárová:
V dnešnej dobe už len tak nevidíme mladých 
vo voľnom čase ochotne pomôcť s akciou 
pre deti, pripraviť divadielko, súťaže, tábor.  
V Radosti sa to deje. Rodinné ovzdušie mož-
no najviac pocítiť v letnom tábore. Kto zažil 
príchod detí z tábora, keď vystúpia z autobu-
su a zaspievajú si spoločne táborovú hymnu, 
všetci sa lúčia so slzami v očiach a nevedia 
sa rozlúčiť, lebo ich spája niečo silné, ten vie,  
že toto spoločenstvo je Božie dielo...

Teta Lydka Koleková:
Cieľom Don Boscovho diela v práci s mla-
dými bolo „formovať z nich statočných ob-
čanov, dobrých kresťanov a raz šťastných 
obyvateľov neba.“ A tak Don Bosco ukázal 
ujovi Ferkovi a jeho spolupracovníkom ces-
tu, ako aj oni môžu v zbore Radosť prispieť 
k duchovnej a k ľudskej formácii jednotlivých 
členov. Deti a mladí v zbore Radosť sú za-
členení do malých spoločenstiev, do „stre-
tiek“. Pre najmenších je tu Sedmokráska  
a pre tých starších je tu možnosť prežívania 
dobrodružstva života v pravidelných stretnu-
tiach podľa veku. Je potešujúce pozorovať 
ako starší v zbore pomáhajú a radujú sa spolu 
s mladšími. A mladší, keď dorastú, stávajú sa 
animátormi a venujú svoj voľný čas mladším 
deťom. A tak to ide už 30 rokov. Pre mňa je 
zbor Radosť Božím dielom, lebo ujo Ferko 
a teta Tinka pri jeho zakladaní mysleli nielen 
na dobro pre svoje deti ale aj pre iné deti.  
A takéto túžby a plány sa páčia Bohu. A vý-
sledok – 30 rokov činnosti zboru Radosť. Som 
rada, že som aj ja mohla prispieť malou čiast-
kou k tomuto Božiemu dielu.

Katka Vinczeová:
Do zboru som začala chodiť ako teenagerka, 
ktorá nevedela spievať. Zbor mi dal do života 
oveľa viac ako spev: vďaka zboru som nastú-
pila na cestu s Bohom, na ktorej stretávam 
šťastie. Stala som sa animátorkou, to mi dalo 
veľa skúseností a zručností, ktoré doteraz po-
trebujem v zamestnaní aj doma. So zborom 
som veľa videla, veľa zažila, našla som tam 
kopu priateľov.
Po prestávke chodím na skúšky znova: te-
raz sedím vzadu a spievajú moje dcéry.  
Po skúškach máme spolu s inou mamič-
kou stretká pre dievčatá zo zboru. Teším sa  
z toho, že zbor dáva aj mojím dievčatám veľa.

MD Vinczeová:
Mne zbor Radosť dal veľa skúseností, zážitkov 
aj nádherných vedomostí, našla som tam veľa 
kamarátov. Som šťastná, že tam môžem cho-
diť. Chodím tam od troch rokov. Zbor Radosť 
je super!

Marek Pálka:
Do zboru Radosť začali naše dievčatá cho-
diť pred troma rokmi. Našli si tam spolo-
čenstvo, kamarátov a tak v nedeľu chodia  
na nácviky, niekedy po nácvikoch na Sed-
mokrásku a veľmi sa tešia na tábor. Po tábo-
re rozprávajú nadšene všetky svoje zážitky  
a niekoľko týždňov spievajú táborovú hymnu.  
Veľmi ďakujeme za tú obetavú prácu, ktorú 
robí ujo Ferko, Mária a ostatní - každú jednu 
nedeľu. A samozrejme Lydke - za jej úžasný 
láskavý prístup k deťom.

Pripravila: Martina Ostatníková

Čo znamená spevácky zbor Radosť pre členov, spolupracovníkov či rodičov?
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všetko o jablkách a dobrotách z nich

7.10. sobota od 10:00 vstup voľný
(v prípade zléhom počasie v budove MsKS)

 Richard Vrablec
10.00 - Gajdošík - detský folklórny súbor
10.15 - Mőggyes - detský folklórny súbor
10.30 - SETAS - SZUŠ R. Madarászová

10.50 - Ladies - tanečné vystúpenie
11.00 - 13.00 - 

Tvorivé dielne:

súkromná ZUŠ R. Madarászovej

tvorivé dielne s jabĺčkom

21.10. sobota o 15:00 vstup voľný 

JABLKOVÉ HODOVANIE

Program uvádza:

Karol Duchoň Revital

Jabĺčko s rôznymi technikami

OZ Šidielko

SENECKÝ FESTIVAL 
DYCHOVEJ HUDBY

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

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

KOMPANÍKOVÁ MONIKA

FULMEKOVÁ DENISA

GENESIS EXPO

9.10. pondelok o 18:00
Beseda s autorkou knihy 
Piata loď

12.10. štvrtok o 18:00
Stretnutie so spisovateľkou 
a jej najnovšou knihou 
Konvália

Putovná výstava

23.10. - 27.10. 
od 10:00 – 18:00 (Po-Pi)

4.10. streda o 19:00 vstupné: 4 Eur
Talkšou Moniky Macháčkovej.

S Viktorom Horjánom

6.10. piatok o 20:00  
Vernisáž výstavy 

 
zo Srbska. Výstavu otvorí 
Tihamér Lacza. 
Výstava potrvá do 27.10 

21.10. sobota  o 16:00  vstupné: 2,50 Eur
Divadlo ZkuFraVon

HODINKA S...

XLVIII. DNI ALBERTA 
MOLNÁRA SZENCZIHO 

ZLATÝ VEK Ervin Kanyő

PINOCCHIO

          

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

vernisáž výstavy 
 

Alena Wagnerová   7.11. utorok o 19:00

Talkšou Moniky Macháčkovej 
so Zuzanou Haasovou 

8.11. streda o 19:00
 

cyklus prednášok

  
Prednáša Marek Riečan                        

Prednášky z oblasti biblickej histórie 
a archeológie

 
10.11. piatok o 17:00 

Szabó T. Anna, Dragomán György.
Literárny podvečer v produkcii 

ZO Csemadok Senec.

18.11. sobota o 19:00

22.11. streda o 19:00

25.11. sobota o 19:00 8,- Eur

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

PRIPRAVUJEME

prednáška
REGIONÁLNY A LOKÁLNY ROZMER 

VÝZNAMU VODY PRE ČLOVEKA  
A SPOLOČNOSŤ

 

 

   
26.10. štvrtok o 19:00

 

ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI

HODINKA S...

STAROVEKÉ RÍŠE 
V PROROCTVÁCH BIBLIE

MÁGIA VO DVOJICI 

NOC DIVADIEL

LABYRINT JazzFusion

Predpredaj vstupeniek od 2.10.

KINO - HITY

                          LABYRINTKINOSÁLA

KINOSÁLA

NÁMESTIE pre MsKS KNIŽNICA

XLVIII. DNI ALBERTA MOLNÁRA SZENCZIHO
XLVIII. SZENCZI MOLNÁR ALBERT NAPOK
6.10. piatok o 18:45   Koncert  Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku  
Lajosa Vassa
10.6. péntek 18:45   A Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Vass Lajos Kórusának  hangversenye

18.10. streda o 19:00   Pamätný koncert Pétera Mátého a Pála Szécsiho. 
Účinkujú: Dávid Siposs, Imre Vadkerti, Attila Zsapka
10.18. szerda 19:00   Máté Péter, Szécsi Pál emlékkoncertje 
– Előadók: Siposs Dávid, Vadkerti Imre, Zsapka Attila

HRÁČI SO SMRŤOU  
1.10. nedeľa o 18:00   

vstupné: 4,00 Eur

NINA 
3.10. utorok o 18:00   
vstupné: 4,00 Eur

PO STRNIŠTI BOS 
19.10. štvrtok o 18:00   

vstupné: 4,00 Eur

muzikálová rozprávka
 

1.10. nedeľa o 15:30   
vstupné: 7,00 Eur

NEMO A DORY

MATKA 
22.10. nedeľa o 18:00

23.10 pondelok o 18:00   
vstupné: 4,00 Eur

OTVORENÉ MANŽELSTVO 
28.10. sobota o 19:00   

vstupné: 15,00 Eur
Predpredaj vstupeniek od 2.10.

Mestské kultúrne stredisko Senec    KULTÚRNE PODUJATIA
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23. septembra sa konal už siedmy ročník 
Župnej olympiády seniorov, v ktorej družstvá 
súťažili o putovný pohár predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Prihlásilo sa  
13 seniorských tímov z klubov pre seniorov, 
zariadení pre seniorov a domovov sociál-
nych služieb. Aj tento rok uvítali družstvo 
z Maďarska, z okolia Mosonmagyaróváru, 
ktorý v minulom roku vyhral hlavnú cenu - 
putovný pohár.
Podujatie organizoval odbor sociálnych vecí 
Ú BSK v priestoroch na Patrónke, v Domove 
sociálnych služieb a rehabilitačnom stredis-
ku ROSA v Bratislave.

Pri disciplínach pomáhalo 26 dobrovoľníkov 
– študentov zo Strednej zdravotníckej školy 
na Záhradníckej ulici a zo Strednej zdravot-
níckej školy na Strečianskej ulici a 6 dobrow-
voľníkov seniorov z Krajskej organizácie Jed-
noty dôchodcov na Slovensku Bratislava. 
Tradičná je už súťaž o „Najlepší župný kolá-
čik“, ktorý súťažné tímy priniesli na olympiá-
du ako „štartovné“.
Súťažilo sa v 7 disciplínach: štafetová 
chôdza, hod šípkami na terč, hod loptičkou 
na cieľ, florbalová streľba, chôdza s lop-
tičkou na lyžičke cez prekážky, hlavolam  
a v znalosti z prvej pomoci.            Zdroj: BSK

Župná olymipáda seniorov 2017

Mestský úrad si vysoko cení výborné 
fungovanie Klubu dôchodcov pri MsÚ  
v Senci. Neodmysliteľnou súčasťou klubu 
je ženský spevokol „Strieborná jeseň“, 
ktorého vystúpenia sú vždy hodnotným 
osviežením programu podujatí klubu. 
Prednostka mestského úradu Jarmila 
Répássyová prijala členov spevokolu  
v sobášnej sieni MsÚ. Poďakovala sa  
za dlhoročné pôsobenie, za lásku, s kto-
rou sa pripravujú na vystúpenia a za čas  
a energiu, ktorú venujú tomu, aby pripra-
vili príjemný zážitok obecenstvu. 

Vedúca spevokolu Barbora Molnárová sa 
poďakovala za uznanie zo strany mesta  
a poďakovala aj členkám spevokolu za 
ich vytrvalosť v spoločnom spievaní. 
Krátko vyhodnotila 14 ročnú históriu spe-
vokolu a popriala veľa zdravia a ďalších 
spoločných úspechov členkám: Alžbete 
Mrázovej, Emílii Tankovej, Irme Rumano-
vej, Márii Gašparovej, Márii Zamatóczkej, 
Márii Roncsekovej, Terézii Danterovej, 
Alžbete Lépesovej, Edite Untermajerovej, 
Margaréte Sekerkovej a Marte Herczogo-
vej.                                                         VCs

Poďakovanie ženskému spevokolu Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci
Pozvánka

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci 
pozýva svojich členov na tradičné 

stretnutie pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším 

Termín: 6. október (piatok) o 16:00 
Miesto: SOŠ Kysucká 14

Program so svojimi pesničkami obohatí 
Gizka Oňová (slovenská svokra). 

Na posedení si zaspomíname na našich 
členov, ktorí nás opustili za posledný 
rok, zároveň zablahoželáme našim 

80., 85., 90. ročným jubilantom. Večera 
a príjemná hudba je zabezpečená 

zdarma. Vaše stoly môžete obohatiť 
domácimi dobrotami. Termín záväzného 

prihlásenia: do 1. októbra. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
Helena Majorová, vedúca KD

Jedným z najsilnejších kultúrnych zážitkov 
tohto leta bolo vystúpenie Radošinského 
naivného divadla v amfiteátri v Senci. Hra 
Jááánošííík po tristo rokoch v spolupráci  
s legendárnym SĽUKom dokázala v so-
botu 26.8.2017 úplne vypredať hľadisko. 
A právom! Pod taktovkou režiséra Juraja 
Nvotu a scenáristu Stanislava Štepku 
sa návštevníci amfiteátra mohli pobaviť  
na mozaike zľudovelých dialógov z rovno-
mennej hry z roku 1970 a vtipov na aktuál-
ne témy. V hľadisku rezonovali najmä tref-
né poznámky na tému „Slováci“. Príjemné 
letné počastie len dopĺňalo tento pôsobivý 
divadelný večer plný láskavého humoru, 
spevu a tanca. Predstavenie ukončili búrli-
vé ovácie, ktoré si vyslúžili najmä Maruška 
Nedomová (matka Jánošíka), René Štúr 
(Uhorčík) a Stanislav Štepka (rozprávač 
a otec Jánošíka). Mnohí tí, ktorí sme mali 
možnosť hru vidieť naživo, dúfame, že Ra-
došinské naivné divadlo do Senca znovu 
nezavíta až po tristo rokoch. 

redaktorka Zorka Horká

Jánošík



KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

VITAJTE 
V OKTOBRI! 
Vaša pleť je po prázdninách na 
slniečku vysušená a unavená? 

Milé dámy počas teplých letných dní 
ste nemali toľko času, alebo sa Vám 
v tých horúčavách nechcelo venovať 
patričnú starostlivosť o svoju pleť ? 
Napravte to teda tým, že začnete 
s kvalitným čistením svojej pleti, 
ktoré je vhodné presne pre Váš typ 
pleti a kvalitnými ošetreniami Institut 
Esthederm v našom salóne IN hair & 
beauty salóne. Je na čase, aby ste 
začali svoju pleť hýčkať.
V nasledujúcom období sa môžete 
tešiť na sériu vhodných ošetrení 
pripravených práve pre toto obdobie. 

V OKTOBRI JE POTREBA 
ZAŽIARIŤ!
 Vaša pleť bude krásna bez pigmen-
tových škvŕn a vrások. 
Je čas rozjasniť pokožku, hydra-
tovať, zjednotiť tón pleti a odstrániť 
pigmentové škvrny. Čas na pokož-
ku , hydrát režimu, zjednotiť tón 
pokožky a odstrániť škvrny od 
pigmentu. 

ESTHE WHITE:
Je tá správna voľba pre Vašu pleť 
poškodenú pigmentovými škvr-
nami. Ošetrenie a prípravky ESTHE 
WHITE pokožku prevychovávajú 
tak, aby nedochádzalo k vytvore-
niu nových pigmentových škvŕn. 
Ošetrenie ESTHE WHITE eliminuje 
existujúce pigmentové škvrny, zjed-
nocuje pleť, ale zároveň aj pôsobí 
priamo na príčiny vzniku pigmen-
tových škvŕn a tak prevychováva 
pokožku k tomu, aby fungo- 
vala normálne a nevytvárala nové 
pigmentové škvrny. Zároveň obno-
vuje vekom oslabené procesy pleti, 
ktoré sú zodpovedné za jej mladistvý 

vzhľad bez vrások a iných známok 
starnutia. Pleť bude rozžiarená tak, 
ako nikdy predtým. Toto ošetrenie 
vďaka unikátnej patentovanej tech-
nológii dokonale Vašu pleť rozjasní  
a zjednotí jej farbu. Ošetrenie využí-
va unikátne patentované technológie 
a postup Institut Esthederm:
- čistenie pleti hĺbkovo a ultra-jemne 
vyčistí vašu pleť a pripraví ju na 
ďalšiu starostlivosť
- príjemná masáž podporí dokonalý 
relax a uvoľnenie tela a mysle
- starostlivosť s produktami z radu 
Esthe White pleť dokonale rozjasní, 
zjednotí jej farbu a minimalizuje pig-
mentové škvrny a farebné nedoko- 
nalosti
- je súčasťou regeneračných  
ošetrení Institut Esthederm

HĽBKOVÁ HYDRATÁCIA  
A VYPLNENIE PLETI:
Produkty z rady Intensive hyalu-
ronic sú ideálne po lete. Obsahujú 
tri rôzne veľkosti molekúl kyseliny 
hyaluronovej, vďaka čomu lepšie 
prenikajú do pokožky. Harmonizačné 
ošetrenie na obnovu rovnováhy pleti. 
Poskytuje cielené a odborné riešenia 
pre kožné dysfunkcie podľa potreby 
pleti jej dehydratácia a znečistenie. 
Pokožka je ihneď stabilizovaná a 
vďaka relaxačnej masáži odídete zo 
salóna aj oddýchnutá. Ošetrenie je 

vhodné pre pleť s dysfunkciou - de-
hydratácia a znečistená pleť. Po oše-
trení pleť opäť získava svoj komfort 
a rovnováhu. Dehydratovaná pleť 
je intenzívne hydratovaná a jemné 
linky a vrásky z dehydratácie miznú. 
Ošetrenie je určené pre pokožku, 
ktorá potrebuje intenzívny zásah: 
rozjasniť, oživiť, zjedntiť a vyhladiť 
vrásky a pvrch. Pleť opäť získava 
mladistvý vzhľad: je vitálna, zjed-
notená, rozjasnená, vyhladená.
Ošetrenie sa skladá z niekoľkých 
fáz :
- čistenie pleti hĺbkovo a ultra-jemne 
vyčistí pleť a pripraví ju na ďalšiu 
starostlivosť
- použitie séra podľa potreby pleti 
spolu s relaxačnou masážou pokož-
ku pripraví na aplikáciu masky  
a zintenzívni účinok
- použitie špeciálnej intenzívnej hy-
dratačnej masky podľa potreby pleti, 
pleť intenzívne a hĺbkovo stabilizuje 
a rieši jej nerovnováhu
Jeseň je prechodné obdobie roka. 
Preto Vás pozývame na špeciálne 
jesenné ošetrenia, ktoré obnovia  
a zregenerujú Vašu pokožku po lete 
a posilnia ju pred zimou.  

Ako bonus dostanete ku každému 
kompletnému októbrovému koz-
metickému ošetreniu parafínový 

zábal rúk ZDARMA !

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 

Ingrid Klamová

Inzercia
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Az immár harmadízben meg-
szervezett nyár végi rendez-
vénysorozatra három magyar 
nyelvű programot is biztosított 
a főszervező Ivica Franeková a 
Városi Művelődési Központ La-
birintus Galériájának vezetője. 
A vajdasági Magyarkanizsából 
a Bóbita Bábcsoport társula-
ta visszatérő vendégként vett 
részt a fesztiválon. Most az Ilók 
és Mihók népmese feldolgo-
zást hozták magukkal a szenci 
magyar óvodások nagy örö-
mére. A szép bábukkal játszó 
felnőtt bábművészek színészi 
játékkal kombinált előadásuk-
kal bűvölték el a legfiatalabb 
korosztályhoz tartozó, ám értő, 
fogékony közönséget. 
A Komáromi Eötvös Utcai 
Alapiskola Tekergők Bábcso-
portja az idei Duna Menti Ta-
vaszon aranysávos minősítést 
szerzett, jó volt viszontlátni 
őket is Szencen. Egy hangyá-
nyi meséjük több elemből álló, 
látványos bábokkal kötötte le 
a figyelmet, és izgalmas volt 
figyelni, hogy a külön-külön 
mozgatott testrészekből ösz-
szeálló állatkákat milyen preci-
zitással kezelik a gyerekek. Az 
ismert mese szöveg nélküli 
volt, a hangeffektusokat ma-

guk a gyerekek találták ki és 
adták elő, így a mese nyelvi 
akadályok nélkül vált érthető-
vé minden gyermek és felnőtt 
néző számára az amfiteátrum 
szép környezetében. 
Az irodalmi sátorban Lampl 
Zsuzsanna a nyitrai Konstan-
tin Filozófus Egyetem Politoló-
gia és Eurázsiai Tanulmányok 
Tanszékének docense, a so-
morjai Fórum Intézet Szocioló-
gia és Demográfiai Kutatások 
Részlegének igazgatója tartott 
könyvbemutatót. Sokrétű te-
vékenysége mellett írással is 
foglalkozik, nem régen jelent 
meg legújabb könyve az Aján-
dék.  Vele beszélgetett Bárdos 
Ágnes újságíró, előadómű-
vész, szép számú hallgatóság 
előtt. A beszélgetés közben az 
Ajándék című kötet 84 szívme-
lengető történetéből válogatott 
részleteket adott elő Bárdos 
Ágnes, mintegy  tükröt tartva a 
hallgatóság elé, amely világos, 
érthető, őszinte és reális képet 
mutatott az életünkről.  A rövid 
történetek, életképek a szerző-
ről,- aki anya, feleség gyermek 
és tudós egy személyben - va-
lamint rólunk szólnak. A  be-
szélgetésből kiderült, az író 
meglátja az élet olyan dolgait, 
amelyek nem minden földi 
halandónak jutnak az eszébe. 
Tartalmas, élvezetes két óra 
volt, amit Lampl Zsuzsannával 
és Bárdos Ágnessel töltöttek el 
a résztvevők. 
Az idei Szenci Napfényes Fesz-
tivál gazdag programja színvo-
nalban is igényes műsorokat 
biztosított városunk érdeklődő 
gyermek, iskolás és felnőtt kö-
zönségének. A kétnapos mű-
sorfolyamba méltán illeszked-
tek a magyar nyelvű rendezvé-
nyek, melyek társrendezője a 
Csemadok Városi Szervezete 
volt.                    Polák Margit

Magyar rendezvények a Szenci 
Napfényes Fesztiválon

Maďarské podujatia v programe 
Slnečného festivalu
Do programu tretieho roční-
ka Slnečného festivalu zara-
dila vedúca galérie Labyrint 
MsKS a hlavná organizátorka 
festivalu Ivica Franeková tri 
maďarské podujatia. Bábkar-
ský súbor Bóbita z Kanjiže,  
zo srbskej Vojvodiny, opäť hos-
ťoval na festivale, teraz s adap-
táciou ľudovej rozprávky Ilók 
a Mihók. Bábkoví umelci oča-
rili mladé, ale vnímavé a znalé 
publikum peknými bábkami  
a svojimi hereckými výkonmi. 
Komárňanská bábkarská sku-
pina Tekergők, žiaci Základ-
nej školy s VJM Eötvösa 39., 
získali toho roku na súťaži 
Podunajská jar (Duna Men-
ti Tavasz) zlaté pásmo. Bolo 
príjemné ich vidieť v krás-
nom prostredí amfiteátra, ako 
opantali pozornosť publika 
svojou viacdimenzionálnou 
hrou Mravčekova rozprávka 
(Egy hangyányi mese), poda-
nú prostredníctvom efektných 
bábok. Bolo vzrušujúce pozo-
rovať, akou precíznosťou na-
rábali s bábkami zvieratkami, 
ktorých jednotlivými časťami 
tela hýbali súčasne viacerí 
bábkoherci. Známu rozprávku 
hrali bez textu. Deti vymysleli 
ústami produkované zvukové 
efekty, ktorými nahradili slová, 
čím dôvtipne vyriešili problém 
jazykovej bariéry.    
V literárnom stane prezento-
vala svoju  novú knihu Aján-
dék (Dar) Zsuzsanna Lampl, 
docentka Katedry politológie 
a euroázijských štúdií Filozo-
fickej fakulty Univerzity Kon-
štantína filozofa, zároveň ria-
diteľka úseku sociologických 
a demografických výskumov 
Inštitútu Fórum pre výskum 
menšín. Autorku pred počet-
ným obecenstvom vyspove-
dala žurnalistka a interpretka 
Ágnes Bárdos, ktorá v rámci 
rozhovoru predniesla niekoľko 
úryvkov vybraných z 84 dušu 
hladiacich príbehov knihy Dar. 
Úryvky akoby držali obecen-
stvu zrkadlo, zjavujúc jasných, 
úprimných  a reálnych obrazov 
nášho života. Krátke príbehy 
sú zo života autorky, ktorá je 
matkou, manželkou a vedky-
ňou v jednej osobe, ale záro-
veň aj zo života nás všetkých. 
Z rozhovoru vysvitlo, že spiso-
vateľka si všíma aj také aspek-
ty života, ktoré nie každý smr-

teľník je schopný vnímať.  Dve 
hodiny trávené so Zsuzsannou 
Lampl a Ágnes Bárdos si všet-
ci účastníci užívali. 
Program tohoročného Sl-
nečného festivalu obsahoval 
bohatú ponuku hodnotných 
podujatí pre senecké deti, ško-
lákov aj dospelých. Programy 
v maďarskom jazyku, spolu-
organizované seneckou mest-
skou organizáciou Csemadok 
boli dôstojnou súčasťou dvoj-
dňového programového toku 
Slnečného festivalu.      
                            Margit Polák

Szenc, 2005. VIII. 14.

Nyarunk múlik
A virágok elhervadnak,
hogy újra nyíljanak. 
Forró nyarak tovaszállnak,
hogy újjal bírjanak.
Ami elmúlt, az már a múlt,
az nem tér vissza már,
vidám nóták elhallgatnak...
és üres a batár.
Nem érték már arany, gyémánt,
ha a hit megtörik,
nem dalol a sok kismadár, 
ha orvul lelövik.
Mező, patak, csillagos ég,
bágyad és megpihen,
utunk pora fedi léptünk,
hisz a múlt csak ilyen.
Hervadt rózsa oly szomorú!
elveszti illatát,
nyarunk múlik, kopog az ősz,
a szív sokat kiáll.
Múló idő könnyem ejti,
mit is tehetek én?
csak az biztat oly szilárdan:
kikelet visszatér!

Mgr. Katona Roland
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2017. szeptember 29. – október 1. (péntek, szombat, vasárnap) – Ta-
nulmányi kirándulás a Vajdaságba – Szabadka, Székelykeve, Belgrád, 
Galambóc, Szendrő, Nagybecskerek
2017. október 6. – (péntek) – Szenc: 
17.30 – Koszorúzási ünnepség a Szenczi Molnár Albert szobránál. Ün-
nepi beszédet mond Fazekas László református püspök, szavalat – Ne-
szméry Előd. Konferál Korpás Árpád
18.45 – Szenc – VMK színházterme - „Az Úr énnékem őriző pásztorom” 
címmel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának hang-
versenye a reformáció 500. évfordulója alkalmából – vezényel Józsa 
Mónika
20.00 –  Szenc Labirintus – Az Aranykor vége” - Kanyó Ervin szabadkai 
grafikusművész kiállítása. Megnyitja Lacza Tihamér tudománytörténész
2017. október 7. – (szombat) – Hegysúr - Közösségi Ház
9.00 –  Szenci Regionális Értelmiségi Fórum, előadók: Lampl Zsuzsan-
na, Görföl Jenő, Gyurgyík László, Tokár Géza, Pék László
2017. október 15. – (vasárnap) – Réte, református templom
16.00 – „Az Istenhez az én szómat” – c. műsor. Mészáros János Elek a 
Csillag születik 2012-es év győztese.
2017. október 18. – (szerda) – Szenc, VMK
19.00 –  Máté Péter, Szécsi Pál dalok és rockopera részletek – Előadók: 
Sipos Dávid, Vadkerti Imre, Zsapka Attila
2017. október 21. – (szombat) – Jóka, református templom
16.30 – Orgonaszentelés és hangverseny – Közreműködik: Lelovics Ka-
talin orgonaművész Münchenből

2017. október 24. – (kedd) – Szenc, VMK
15.30 –  A Szenci járás elsőseinek kultúrműsorral egybekötött ünnepé-
lyes köszöntése
2017. október 29. – (vasárnap) – Boldogfa, katolikus templom
16.00 – „A zene összeköt” c. műsor. László Attila a Csillag születik 2011-
es év győztese
2017. november 6. – (hétfő) – Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási 
Nyelvű Iskola
10.00 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás – közreműködnek az is-
kola diákjai, valamint Dinnyés József daltulajdonos a „Tartsd meg azért 
népedet” című műsorral.
2017. november 10. – (péntek) – Szenc, VMK Labirintus
17.00  – „Páros mágia” Vendégeink Szabó T. Anna és Dragomán György 
a kortárs magyar irodalom képviselői. A beszélgetésre és a felolvasások-
ra Dés András ütőhangszeres művész reflektál zenével.
2017. november 11. – (szombat) – Szenc, Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola színházterme
15.30 – konferencia – előadók Takaró Mihály író, irodalmár, tanár Ma-
gyarországról, P. Vásárhelyi Judit - irodalomtörténész Magyarország-
ról. Kb. 17 órakor záróműsor a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. 
„Szenczi Molnár, az igazi európai” – Felkészítő tanár: Tóth Katalin - közre-
működnek a helyi iskolások és a Campa Nulla zenekar, ünnepi beszédet 
mond: P. Vásárhelyi Judit irodalomtörténész, Duray Zoltán fényképkiállí-
tásának megnyitója.
Helyszínek: Boldogfa, Hegysúr, Jóka, Réte, Szenc

29. septembra – 1. októbra 2017 (piatok, sobota, nedeľa) – Exkurzia
6. októbra 2017 – (piatok) – Senec
17.30 – Kladenie vencov k pomníku Alberta Molnára Szencziho v parku 
pred Mestským úradom. Slávnostný príhovor: László Fazekas, biskup 
reformovanej cirkvi, báseň: Előd Neszméry
18.45 – Senec – MsKS, veľká sála – „Az Úr énnékem őriző pásztorom“ 
– vystúpenie Speváckeho zboru Lajossa Vassa na počesť 500. výročia 
reformácie. Diriguje: Mónika Józsa
20.00 – Senec – Labyrint – Koniec zlatého veku – otvorenie výstavy Ervi-
na Kanyóa zo Srbska. Výstavu otvorí: Tihamér Lacza
7. októbra 2017 – (sobota) – Hrubý Šúr – Spoločenský dom
9.00 – Senecké regionálne fórum, prednášatelia: Zsuzsanna Lampl, 
László Gyurgyík, Géza Tokár, László Pék, Jenő Görföl
15. októbra 2017 – (nedeľa) – Reca
16.00 –  Koncert v reformovanom kostole. Účinkuje: Elek János Mészá-
ros z MR.
18. októbra 2017 – (streda) – Senec – MsKS
19.00 –  Evergreeny spevákov Pétera Mátéa a Pála Szécsiho. Účinkujú: 
Dávid Sipos, Imre Vadkerti, Attila Zsapka
21. októbra 2017 – (sobota) – Jelka

16.30 – Koncert v reformovanom kostole. Účinkuje: Katalin Lelovics or-
ganistka.
24. októbra 2017 – (utorok) – Senec – MsKS
15.30 – Slávnostné privítanie prvákov ZŠ s VJM v okrese Senec.
29. októbra 2017 – (nedeľa) – Boldog
16.00 – Koncert v rímsko-katolíckom kostole. Účinkuje: Attila László z MR
6. novembra 2017 – (pondelok) - Spojená škola s vyučovacím jazykom 
maďarským Senec
10.30 – Spomienkový program a kladenie vencov k reliéfu Alberta Mol-
nára Szencziho. Účinkujú študenti školy a József Dinnyés z MR.
10. novembra 2017 – (piatok) – Senec – MsKS – Labyrint
17.00 – Stretnutie so spisovateľmi z MR.
11. novembra 2017 – (sobota) – Senec – ZŠ Alberta Molnára Szencziho
15.30 – Konferencia – prednášatelia: Mihály Takaró a Judit P. Vásárhelyi 
z MR
17.00 – Slávnostný program a kladenie vencov k reliéfu Alberta Molnára 
Szencziho. Účinkujú žiaci ZŠ Alberta Molnára Szencziho a skupina Cam-
pa nulla. Otvorenie výstavy fotografií Zoltána Durayho.

Miesta: Boldog, Hrubý Šúr, Jelka, Reca, Senec

A XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok műsora

Program XLVIII. Dní Alberta Molnára Szencziho

Hajózzunk!
A Vízgazdálkodási Vállalat megalakulásának 20. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett rajzpályázaton a Szenczi Molnár Albert Alapiskola 
csaknem 20 tanulója vett részt. „Vízgazdálkodás gyerekszemmel“ 
volt a pályázat témája. A rajzokat, festményeket a Vízgazdálkodási 
Vállalat szakmai zsűrije értékelte, amely a sok alkotás közül iskolánk 
2. osztályos tanulójának, Červený Viktornak a festményét ítélte a leg-
érdekesebbnek, aki ezzel elnyerte a II. helyezést. A díjjal ráadásként 
dunai hajózást is járt, melyen az egész osztálya részt vehetett. Az él-
ményekben gazdag sétahajózásra szeptemberben került sor. A nyer-
test és osztálytársait a Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi szakágának 
igazgatója, Dúcz József mérnök látta vendégül, frissítőről és édes-
ségekről is gondoskodva a hajózó kisdiákok számára. Különdíjban 
részesült még Izsák Anna, Susla Szandi, Bede Anna Virág és Takács 
Amanda projektje is. Köszönjük a felkészítő tanító nénik, Mgr. Molnár 
Enikő és Mgr. Sándor Erika  segítségét. Gyerekek rajzra föl! - megéri!   
                                                                                            Mgr. Nagy Katalin

Na lode!
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. pri príležitosti 20. výročia 
založenia podniku vyhlásil pre deti základných škôl výtvarnú súťaž 
na tému: „Práca vodohospodárov očami detí“, ktorej sa zúčastnilo 
20 žiakov ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho. Žiaci mali nakresliť, 
či namaľovať vodnú nádrž, vodné dielo a vlastné predstavy o vodo-
hospodárstve. Diela hodnotila odborná porota vodohospodárskeho 
podniku, podľa ktorej bola maľba nášho druháka Viktora Červeného 
najzaujímavejším súťažným príspevkom a udelila mu druhé miesto. 
Zároveň získal aj plavbu loďou po Dunaji, ktorého sa mohla zúčastniť 
jeho celá trieda.  Zaujímavá vyhliadková plavba sa uskutočnila v sep-
tembri. Výhercu a jeho spolužiakov vítal riaditeľ Odštepného závodu 
Bratislava SVP Ing. Jozef Dúcz, ktorý sa postaral aj o občerstvenie 
a sladkosti pre žiakov. Mimoriadnu cenu dostali ešte projekty Anny 
Izsák, Szandry Susla, Anny Virág Bede a Amandy Takács. Ďakujeme 
učiteľkám Mgr. Enikő Molnár a Mgr. Erika Sándor, ktoré pripravili deti 
na súťaž. Deti,  kreslite! – oplatí sa!                             Mgr. Katalin Nagy 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Vanesa Ožanová, Dominik Klein, Eliška 
Micháleková, Amira Fatáková, Roman 
Škorvaga, Karolína Zalubelová, Michal 
Böhm, Šimon Vaško, Michal Kačáni, 
Jakub Janko, Patrik Vladimír Marton, 

Jasmína Zimmermannová, Alica Gábri-
šová, Anna Šelianová, Lujza Strýčeková, 

Tomáš Skalský, Lukáš Skalský, Hana 
Krajčírová, Liliana Časná, Patrícia Gab-
čová, Alex Kazik, Lara Miriam Schram-
ková, Damián Štrbavý, Ema Vinceová,

Filip Dzielava

Zosobášili sa
Erik Oravec – Alica Mičudíková

Michal Martinus – Lucia Bartišková
Marián Kuracina – Monika Horváthová
Adam Kovács – Daniela Duchoňová
Juraj Kosztolányi – Karin Krigovská

Ivan Šulek – Marta Krystyna Karolczak
Andrej Dobiaš – Kristína Lakyová

Miroslav Skokan – Katarína Morávková
Arnold Kakaš – Kristína Zvolenská
Ľudovít Šipoš – Patrícia Jánošová

Martin Valašík – Dominika Bogárová
Milan Rössner – Alžbeta Černíková

Adrián Buran – Viktória Alexandrovová
Marcel Jankura – Erika Lakyová

Marian Blažek – Jarmila Szalayová
Robert Janík – Paulína Novosadová
Marek Trepáč – Monika Satúryová

Tomáš Batoška – Lucia Holocsyová
Erik Koller – Andrea Szücsová

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov 
Helena Bučanová (70), Jolana Ďuríková 
(65), Eugen Kľúčik (70), Ing. Cecília Ko-
sorincová (70), Margita Szalayová (70), 

Alice Guryčová (80)

Klub dôchodcov
Ján Híreš (65), Silvester Pomšahár (65), 
Barbora Doroňaiová (65), Jozef Hudák 
(70), Barbora Miklošová (60), Ľudovít 

Bognár (65), Vincent Mikloš (65), Judita 
Eliašová (70), Elena Jasovská (70), 

Mária Szabová (70), Emília Heringešová 
(75), Helena Kramaricsová (75), Mária 

Meszárosová (75), Prof. Rudolf Novodo-
mec (75), Helena Majorová (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215

Eugen Kľúčik (70)

Opustili nás
Helena Lengyelová (1930), Attila Erdély 
(1960), Rozália Kosztková (1932), Mária 
Nouzová (1928), Peter Novák (1950), La-
dislav Tornyai (1947), Marta Michaleková 

(1937), Ladislav Švarda (1952), Anna 
Bordácsová (1933), Judita Macháčková 

(1936), Františka Vargová (1921)

Roky plynú, ale spomienka je 
večná. Dňa 19. októbra si pri-
pomíname 20. výročie úmrtia 
nášho drahého zosnulého Vi-

liama Adame. S láskou a úctou spomí-
najú manželka Katarína, synovia Peter  
s rodinou, syn Viliam, syn Martin a ostat-
ná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Bolesťou unavený tíško si za-
spal, zanechajúc všetkých,  
čo si mal rád. Za všetky tie Tvo-
je trápenia a bolesti, nech Ti dá 
Pán Boh večnej milosti. Dňa 24. septem-
bra si pripomíname smutné prvé výročie 
smrti Jána Farbulu zo Senca. S láskou  
a úctou si na neho spomínajú manželka 
a celá rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a žiaľ. 
Dňa 25. septembra uplynie dl-
hých 16 rokov odvtedy, čo nás 
opustil drahý syn, otec a brat Ján Kontár 
zo Senca. S úctou a láskou spomína celá 
rodina. 

Bol to smutný deň, do sĺz  
a smútku zahalený, bol to od-
chod nečakaný. Vzal anjel  
do náručia ubolenú smutnú 
dušičku, vtisol bozk na líčko bledé a le-
tel, túliac tú dušičku k sebe, do večných 
výšin v krásne nebe. Dňa 01.10.2017 
uplynie 6 rokov, kedy nás navždy opus-
tila naša milovaná manželka, mamič-
ka, 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.

Szeptember 12-én vettünk fájó 
szívvel végső búcsút Michalek 
Mártától. Akik ismerték és tisz-
telték, szenteljenek emlékének 
egy néma pillanatot. Férje, gyermekei és 
unokái örökké őrizni fogják emlékét. 
Dňa  12. septembra sme sa  navždy  roz-
lúčili s Martou Michalekovou. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej  tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Fájó szívvel emlékezünk októ-
ber 6-án, halálának 20.-ik év-
fordulóján, Szekerka László-
ra. Akik ismerték és tisztelték, 
szenteljenek emlékének egy 

néma pillanatot. Emlékét őrző szerető 
felesége, fia családjával. 
Čas plynie ale bolesť a smútok v srdci 
zostávajú. Dňa 6. októbra uplynulo 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Ladislav Sekerka. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme.  Smútiaca 
manželka a syn s rodinkou.

Dňa 16. septembra bude 6 ro-
kov, čo nás náhle opustil drahý 
manžel, tatino, dedko Ján Sen-
ný. Tak ako plynú ročné obdo-
bia, jar, leto, jeseň, zima, veľmi 
rýchlo, tak rôčky utekajú, ale spomienka 
na teba, tá sa nikdy nestratí. Kto ste po-
znali môjho manžela, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujem! Manželka Zuzana

Dňa 12.9. sme si pripomenuli nedožité 
75. narodeniny našej drahej 
mamičky, babičky a praba-
bičky Márie Ištvanovičo-
vej rod. Takáčovej. Odišla 
si tíško, niet ťa medzi nami,  
no v našich srdciach si tu stá-
le s nami. Všetci s láskou a úctou na teba 
spomíname.

Dňa 5. septembra si pripomíname prvé 
výročie úmrtia našej milovanej manžel-
ky, matky a babičky Etelky Bartosovej, 
rod. Renczesovej. S láskou a vďakou  
na ňu spomína smútiaca rodina.
Halálának első évfordulóján, szeptem-
ber 5-én emlékezünk, hogy örökre itt 

hagyott bennünket a drá-
ga jó feleség, édesanya és 
nagymama Bartos Etelka, 
szül. Renczes. Szeretettel 
és fájdalommal őrzi emlé-
két a gyászoló család.
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Senec žije divadlom
V dňoch 8. a 9. septembra 2017 sme v Senci mohli zažiť Sl-
nečný festival, na ktorom bolo mnoho divadelných predstavení  
a iných kultúrnych akcií. Počas celých dvoch dní deti sprevá-
dzali aj tvorivé dielne alebo stánky, v ktorých si s kamarátmi 
mohli zahrať rôzne hry.
V piatok (8.9.) mali diváci možnosť vidieť bábkové predstave-
nie Červená Čiapočka. Originálna forma tejto známej rozprávky  
v podaní divadla Teatro Tatro zaujala mladšie i staršie publikum. 
Predstavenie začínalo už pri vstupe prvého diváka a do dejovej 
línie boli vsadené postavy aj z iných rozprávok ako sú tri prasiat-
ka alebo Martinko Klingáč.
Ďalšou známou rozprávkou, ktorú zahralo Bábkové divadlo 
Žilina bolo Škaredé káčatko. Toto predstavenie bolo vhodné  
pre deti do veku max. 10 rokov. V niektorých úsekoch boli he-
recké výkony trochu prehnané ako napríklad pobehovanie  
po celom javisku. No i napriek nedokonalostiam si herci doká-
zali získať publikum, ktoré ich podporovalo. Deťom sa predsta-
venie páčilo a veľa sa na ňom nasmiali.
O 19:00 bolo slávnostné otvorenie, po ktorom nasledoval kon-
cert skupiny YAMMA. Vystúpenie hudobníkov zaujalo mnoho 
ľudí, ktorý si žiadali prídavok. No napriek povzbudzovaniu mu-
sela skupina uvoľniť pódium pre ďalšie predstavenie. 
V sobotu (9.9.) sa konala Loutková Faust Inscenace pre divákov 
od 10 rokov. Zuzana Smolová a Peter Gaffney, ktorý toto pred-
stavenie hrali, zaujali svojimi bábkami, ktoré mali vlastnoručne 
vyrobené z dreva a hudbou, ktorú hrali na akordeóne a gitare. 
Poobede sa diváci mohli pozrieť na niekoľko predstavení, na-
príklad Hrdinka na 5 (Katedra bábkarskej tvorby VŠMU), Ko-

lumbus objavuje Ameriku (Mačky vo vreci ZUŠ Fándlyho Se-
nec),  Plantáž (THE.ART.RE ) alebo Vraždy na Elsinore (Divadlo  
na vysokej nohe).
Zamysleli ste sa niekedy, ako by to asi vyzeralo, keby Kolumbus 
objavil Ameriku v 21. storočí? Aj toto sme sa mohli dozvedieť  
z predstavenia Kolumbus objavuje Ameriku, ktoré ma zo spomí-
naných inscenácií zaujalo asi najviac. Mačky vo vreci dokázali 
hru odohrať i napriek tomu, že im prestávali fungovať mikrofóny. 
A my sme tak mohli prežiť dej spolu s Kolumbom, ktorý musel 
prežiť v jednom z najznámejších miest na svete, v ktorom musíte 
mať publicity. 
Bol to môj prvý Slnečný festival. Jeho atmosféra bola skvelá  
a festival môžem len odporučiť. 

Angelika Koželuhová 

Slnečný festival už má svojich divákov nielen zo Senca (pokračovanie z prvej strany)

• Čo sa už v minulosti osvedčilo a bolo  
na festivale aj teraz?
Batoláriá – naučili sme divákov na tento 
divadelný novotvar. Ľudia si tento formát 
našli a bol divácky úspešný.
Tvorivé dielne, predstavenia v altánku, 
čítačky, zóna hier, občerstvenie zo se-
neckých luhov a hájov, Divadlo na vyso-
kej nohe, všetky zložky MsKS prítomné  
na festivale aj v programe - mestské mú-
zeum, mestská knižnica, kinopremiéra, 
divadlo v kinosále, Túlavé divadlo – i keď 
tentokrát nie na začiatku, ale na konci 
festivalu ako zlatý klinec celého diania. 
Spolupráca so ZUŠ Fándlyho Senec – 
dramatický odbor nesmie na festivale už 
tradične chýbať a taktiež hudobný odbor 
je jeho osvedčenou súčasťou.
To sú momenty, ktoré jednoznačne fun-
gujú.
• Koľko ľudí navštívilo festival?
Vieme zistiť presné počty platiacich náv-
števníkov, no množstvo programu bolo 
za voľný vstup, takže konkrétne čísla  
a odhad na jednotlivých stanovištiach je 
nasledovný:
• v piatok bola návštevnosť festivalu aj 
vďaka školám okolo 1500 ľudí, 

• v sobotu to bolo okolo 1000 až 1200 
návštevníkov.
• Čo sa Tebe najviac páčilo?
Atmosféra večerného amfiteátra, kon-
krétne prostredia altánku, to skutočné 
čaro okamihu, pokoj, ten moment, keď 
sa čas zastavil a ľudia vnímali divadlo, 
to, čo sa k nim prihovára! To je divadlo, 
to pominuteľné, no intenzívne, čo v nás 
zanechá stopy a preto ho chceme zažívať 
zas a znova!
Páčilo sa mi, že boli ľudia na každom 
stanovisku, že každé predstavenie malo 
svojho diváka, že so seneckým divákom 
sa dá pracovať, je tu a divadlo ho baví!  
Aj to nemainstreamové!
Páčilo sa mi, že na náš festival si našli 
cestu divadelníci z iných festivalov a diva-
diel, aj divadelná kritička, ktorá si insce-
náciu Teatra Tatra prišla pozrieť na náš 
festival.
To všetko svedčí o tom, že kráčame 
správnou cestou, no súčasne je to mimo-
riadne zaväzujúce! 
• Vyskytli sa nejaké komplikácie?
Komplikácie sa na festivale asi vyskytnúť 
musia. Väčšie, či menšie, no vždy treba 
počítať s tým, že miera improvizácie musí 

byť značná. No súčasne je jasné, že im-
provizovať sa dá iba v prípade, že je člo-
vek pripravený.
• Máš už predstavu o budúcom ročníku?
Hrubá predstava je. Zopakovať batolá-
rium v kinosále MsKS – je jedno predsta-
venie, ktoré by sme veľmi chceli do Sen-
ca zavolať a je z produkcie Naivního di-
vadla Liberec. Je to skutočne krásne diel-
ko, chceli sme ho priniesť už tento rok,  
no nepodarilo sa, tak snáď ten budúci.
Pripraviť pekné Slávnostné otvorenie, 
možno s inscenáciou z produkcie Nové-
ho divadla, pokukujeme po produkciách 
z dielne nezávislej skupiny Odivo... Opäť 
uviesť seneckých ochotníkov, pripraviť 
pekné čítačky, a nesmú chýbať klauniády 
v podaní Cirkus kus – tento rok sme mu-
seli spoluprácu vynechať, divadlo Agapé 
– teda Martin Žák a Divadlo ZáBaVKa. 
No ešte chvíľočku nám treba na to,  
aby sme všetko objektívne premysleli  
a vymysleli, čo najlepšie.
Veríme, že budúci rok sa stretneme opäť 
a divadelné zážitky naplnia naše srdcia  
i mysle radosťou!

Rozhovor pripravila Martina Ostatníková

Vybraní študenti seneckých škôl v rámci tvorivej dielne venovanej písaniu o divadle sledovali divadelné hry a učili sa 
vnímať ich okom odborným, a neskôr o nich písať, či písať o celom festivale. Prinášame Vám jednu z ich prác:
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Siedmy ročník Seneckého behu oko-
lo Slnečných jazier napriek upršanému 
počasiu výrazne prekonal minuloročnú 
bežeckú účasť. 362 bežcov, o rovných 
sto viac ako minulý rok, sa zaregistrovalo  
na trate dlhé od 300m až do 12 km.  
V sobotu 23. septembra 2017 o 08:30 sa 
začala registrácia pred vchodom do Am-

fiteátra. Predseda Komisie športu mesta 
Senec, zároveň hlavný organizátor podu-
jatia, Juraj Gubáni, o 10:00 otvoril Senec-
ký beh okolo Slnečných jazier a krátko 
na to odštartoval bežcov vo vekovej ka-
tegórii do 7 rokov. Moderátor Ferdo udá-
val rytmus celému podujatiu. Prestávky 
medzi štartmi vyplnil sprievodný program 

v podaní F Dance a SZUŠ Renaty Mada-
rászovej. 
Viceprimátor mesta Senec Dušan Ba-
dinský a členovia Komisie športu mesta 
Senec odovzdali ceny súťažiacim vo ve-
kových kategóriách do 14 rokov. Záve-
rečného odovzdávania cien pre juniorov 
a dospelých sa zúčastnila podpredsed-
níčka BSK Gabriella Németh. 
Je potešujúce, že aj výťažok z podujatia 
vo výške 635 eur prekonal minuloročnú 
zbierku a poputuje na účet Nezábudky 
- združenia na pomoc rodinám so zdra-
votne postihnutými deťmi a mladistvými. 
Podrobné výsledky nájdete na: 
http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/
overview/2351                                       VCs

Senecký beh okolo Slnečných jazier

Príďte si s deťmi užiť každú 
sobotu relax pri vode.

* Rodinné vstupné 25€ platí pre 2 dospelých a 2 deti od 3 do 13,99 rokov 
na základný 3-hodinový vstup. Platí vždy v sobotu, do 31. 5. 2018

+ == 25 €*

www.aquaparksenec.sk
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V sobotu 19. augusta sa na Slnečných 
jazerách uskutočnilo zaujímavé potá-
pačské podujatie – orientačné potápa-
nie družstiev. Táto športová disciplína je 
historicky spätá s našim potápačským 
klubom PICCARD. Od sedemdesiatych 
rokov minulého storočia sa tu usporadú-
vali tieto preteky celoeurópskeho význa-
mu. Druhý ročník v obnovenej tradícii mal 

veľmi solídny úspech. Zúčastnilo sa ho 
päť družstiev. Náš klubový tím v zložení 
Dalibor Martišovič, David Bednárik, Ro-
man Szalay, získali striebornú medailu. 
Podujatie bolo zaujímavé aj z diváckeho 
hľadiska. Bóje na každom družstve pres-
ne kopírovali pohybujúce sa družstvo  
a jeho výkon s kompasom pod vodou.

Za PICCARD SENEC Ing. Tibor Tóth

Piccard

Vo štvrtok 14.9. sa konal na UT NTC  
v Senci doplňujúci nábor do futbalové-
ho klubu MŠK Senec. Cez 50 chlapcov,  
ale i dievčat ukázalo svoje pohybové zruč-
nosti a nadšenie pre futbal. Ak týchto záu-
jemcov doplníme k momentálne hrajúcim 
cez 270 aktívnych futbalistov, dostávame 
sa cez číslo 300, čo činí z klubu, ktorý 
vznikol len pred dva  a pol rokom, najväčší 
športový klub v histórii mesta Senec. Ako 
podotkol predseda klubu Ľudovít Szabo, 
vďaka patrí nielen rodičom za prejavenú 
dôveru, ale najmä všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí pomáhajú tento športový gi-
gant spravovať, s finančnou podporou  
od mesta Senec. Tento ročník hrá súťaž 
12 mládežníckych a jedno mužstvo mu-
žov. Muži po úspešnom minulom roku, aj 
tohto roku začali veľmi dobre a po šiestom 
kole sú na čele tabuľky 5.ligy bez prehry. 
Z mládežníckych mužstiev ich zatiaľ bez 

prehry nasledujú starší žiaci A, starší žiaci 
B a mužstvo prípravky B. Prinášame Vám 
doterajšie výsledky mužov aj s ďalším roz-
losovaním ich zápasov.  Dušan Badinský

Prehľad zápasov

Jeseň

11.8. MŠK Senec: Krasňany 8:2
20.8. Ch. Grob: MŠK Senec 0:6
25.8. MŠK Senec: Iskra Petržalka 3:2
3.9. Jarovce: MŠK Senec 2:2
8.9. MŠK Senec: Vajnory B 3:2
17.9. Igram:  MŠK Senec 2:3
22.9. MŠK Senec: Malinovo
1.10. 15:30  Hrubý Šúr: MŠK Senec
6.10. 18:30  MŠK Senec: Miloslavov
15.10. 15:00 Devín. Nová Ves B: MŠK Senec
20.10. 18:30  MŠK Senec: NMŠK
29.10. 14:00  Dúbravka: MŠK Senec
3.11. 18:30  MŠK Senec: Nová Dedinka

Futbalové zápasy

Ai-Kids-Do
Nesúťažný kurz zameraný na komplexný 
rozvoj pohybovej kultúry detí od správ-
neho držania tela až po náročnejšie po-
hybové schopnosti a zručnosti. Cvičením 
základov japonského bojového umenia 
Aikido a pohybovými hrami sú deti vede-
né k disciplíne, sebakontrole a k návykom, 
ktoré podporujú zdravý rast a vývoj tela. 
Každý školský rok končí dobrovoľnými 
skúškami technickej vyspelosti (páskova-
ním). Cvičenie rodičov s deťmi je vítané  
a zvýhodnené.
Veková kategória: deti od 6-14 rokov
Miesto: SOŠ Senec, Kysucká 14
Tréningy: každý štvrtok od 16.30 do 18.00 
hod.
Inštruktor: Ing. Richard Kováč, 6. dan Ai-
kido, tréner I. triedy, externý lektor Aikido 
na FTVŠ UK
Kontakt: 0905 619 297, richard.kovac@
aikidojo.sk

Hádzaná
SPORT CLUB Senec
Tréningy detí prebiehajú pod vedením 
kvalifikovaných trénerov formou pohybo-
vých hier a cvičení, ktoré obsahujú zák-
lady kondičnej prípravy, s ktorými si deti 
zlepšujú svoje základné hádzanárske 
zručnosti. Deti pracujú v kolektíve, ktorý 
ich formuje a učí zodpovednosti. Možnosť 
vyskúšať si hádzanú má každé dieťa, zá-
leží len na šikovnosti každého jednotlivca,  
či pri hádzanej vydrží a do akej výkonnost-
nej úrovne sa prepracuje.
Bližšie informácie o voľných miestach  
na školský rok 2017/18:
0905 245 636 – František Gábriš
0910 623 822 – Nora Csukaová
hadzanasc@senec.sk
     

Plutvové plávanie 
SPORT CLUB Senec je tretí najúspešnejší 
plavecký klub na Slovensku medzi plutvo-
vými plavcami. Sme tím, ktorý reprezen-
tuje na medzinárodných súťažiach tím,  
v ktorom si určite nájdeš aj ty svojich no-
vých kamarátov. Plutváči plávajú nielen  
s klasickými plutvami, ale aj s mono-
plutvou a s dýchacím prístrojom. 
Podmienkou na prijatie do klubu je vek 
minimálne 10 rokov a zvládnuté základné 
plavecké štýly. 
Bližšie informácie o voľných miestach  
na školský rok 2017/18:
0903 531 574 – Martina Szabóová 
m.szaboova@gmail.com

Kde môžu deti v Senci 
športovať - kluby a krúžky
(pokračovanie zo septembrového čísla)
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Na kopci, naproti Logistickému centru - Senec, je nad vinicami schované Súkromné liečebno-výchovné sanatórium v budovách 
bývalej vojenskej základne. Oslávilo už 11 rokov od svojho založenia, ale Senčania o ňom veľa toho nevedia. Do sanatória sme zavítali 
8. septembra, kedy sa tam konal SanaDay, čo je celodenné podujatie, kedy sanatórium hostí zamestnancov tréningovo-vzdelávacej 

spoločnosti Develor Slovensko. Na naše otázky odpovedal Mgr. Zoltán Szabó, PhD., vedúci ambulantnej psychologickej starostlivosti.

Špeciálne výchovné zariadenie nad vinicami

• Akým deťom sa venuje SLVS?
Cieľovou skupinou sú chlapci, ktorí sú 
zjednodušene povedané neposlušní  
v škole, v rodine, alebo do istej miery pre-
kračujú svojim správaním zákon. Často 
chodia poza školu, pretože sa v nej ne-
dokázali stať úspešnými, a tak to hľadajú 
v nevhodnej partii. Deti u nás umiestňujú 
rodičia, alebo prichádzajú aj na základe 
rozhodnutia súdu. 
• Nie sú tu mreže a hlavná brána je otvore-
ná. Vaši zverenci neutekajú? 
Sme jedna z prvých línií náprav porúch 
správania a učenia. Myslím, že naše za-
riadenie môže byť otvorené vďaka dvom 
veciam. Po prvé v sanatóriu poskytujeme 
nepretržitú starostlivosť, čiže v každom 
okamihu je určená zodpovedná osoba 
za dieťa a venuje sa mu. Po druhé, mno-
ho detí pochádza z náročných rodinných 
podmienok. Často im krátkodobo vieme 
poskytnúť lepšiu starostlivosť a deti to vní-
majú. Naši učitelia a vychovávatelia si ku 
každému postupne nájdu cestu, čo pomá-
ha predchádzať útekom.
• Ako dlho sú deti v SLVS a aký je ich den-
ný režim?
To záleží od očakávaní rodiča, a našich 
možností. Pred nástupom dieťaťa vždy 
hovoríme najprv s rodičom a zreálňujeme, 
čo a za akú dobu je možné práve v ich prí-
pade. Vieme, že pre rodiča je náročným 
krokom umiestniť dieťa mimo svoju sta-
rostlivosť. Pretože naším cieľom sú zme-
ny správania najmä v domácom prostre-

dí, podporujeme čo najširší kontakt detí  
s rodičmi. Podmienkou prijatia je preto do-
stupnosť zariadenia z bydliska rodiča.
Čo sa týka režimu, máme tu deti od pia-
teho ročníka ZŠ po 17 ročných. Deti  
u nás samozrejme chodia aj do školy, kde  
pre špecifické vzdelávacie potreby týchto 
detí máme len tretinu žiakov v triede opro-
ti bežnej škole. Poobede majú prípravu 
do školy, pracovnú činnosť, individuálnu  
a skupinovú psychoterapiu. Na farme sa 
starajú o zvieratá. V rámci hipoterapie cho-
dia na kone. Máme futbalové, basketba-
lové ihrisko, lezeckú stenu. V areáli je tiež 
vysvätená kaplnka. Chodíme aj na výlety. 
• Nakoľko ste v kontakte s mestom?
Máme tu ambulanciu, kde poskytujeme 
psychologickú a sociálnu pomoc pre ve-
rejnosť. Sme tu psychológovia, terapeuti, 
sociálni pracovníci a špeciálni pedagó-
govia, takže pomáhame celým rodinám. 
Obdobné sme otvorili aj v Bratislave a Pe-
zinku. Aj pre dieťa, aj pre rodiča je jedno-
duchšie, keď k nám chodia raz týždenne 

na konzultáciu, ako čeliť otázke, či umiest-
nia dieťa na pobyt. Čim skôr sa problém 
podchytí, tým je viac zdrojov pre nápravu. 
• Čo je SanaDay?
Už druhý rok k nám prichádzajú zamest-
nanci tréningovo-vzdelávacej spoločnosti 
Develor Slovensko a organizujú pre naše 
deti súťaže o Pohár SanaDay a športové 
ceny. V tom istom čase vzdelávajú aj náš 
personál. Je to stretnutie dvoch veľmi od-
lišných svetov, na spoločnom obede, sú-
ťažiach, alebo na konci dňa pri opekačke. 
Naši chovanci majú spoločné, že si ne-
veria. Nezažili osobné úspechy, ktoré by 
mohla spoločnosť oceniť. Ich problémový 
svet sa počas SanaDay stretá so svetom 
komerčne úspešných ľudí z Develoru, 
ktorí vzdelávajú najlepších manažérov  
na Slovensku, v Dubaji a pod. „Develo-
ráci“ s nimi jednajú s rešpektom, hovoria  
s nimi, povzbudzujú ich počas súťaží. Deti 
to inšpiruje začať si veriť a opäť hľadať  
v sebe dobré stránky. 
Majiteľ Develoru Slovensko Martin Kunc 
sa o SanaDay vyjadril takto: „Keď sme tu 
boli prvýkrát, prekvapilo nás, nakoľko boli 
tunajšie deti otvorené, nakoľko boli ochot-
né zabojovať za tím. Naša prítomnosť pre 
nich znamená zmenu. Chlapci sú tu ako 
každý iný. Sú radi, že môžu súťažiť s nami, 
je to pre nich zážitok. Večer opekáme  
a rozdáme dary, čo sú športové potreby. 
SanaDay nám, ľuďom z Develoru, dáva 
dobrý pocit z radosti detí.“ 

Pripravil Csaba Vysztavel

Mesto Senec podporilo udržateľ-
nú mestskú mobilitu zapojením sa  
do kampane Európsky týždeň mo-
bility, ktorý sa koná každý rok od 16.  
do 22. septembra a témou tohtoroč-
ného ETM 2017 bola „Čistá, zdieľa-
ná a inteligentná mobilita“. Cieľom 
kampane je obmedziť používanie 
osobných motorových áut a tak pri-
spieť k zlepšeniu dopravnej situácie  
na cestách, propagovať výhody 
ekologickejších spôsobov dopravy  
a zdieľanej dopravy, súčasne upozor-
niť na negatívne dôsledky automobi-
lovej dopravy na životné prostredie  
i ľudské zdravie. Mesto Senec sa  
do tejto kampane zapojilo a súčasne 
v rámci medzinárodného projektu 
eGUTS spolu s partnermi zorganizo-
valo zaujímavú aktivitu 22. septembra 

2017, v deň, ktorý je známy aj ako 
Medzinárodný deň bez áut. Na Lich-
nerovej ulici sa v tento deň od 14:00  
do 18:00 Senčania mohli dozvedieť 
zaujímavé informácie týkajúce sa 
elektromobility a mohli otestovať rôz-
ne ekologické dopravné prostriedky 
na elektrický pohon ako elektroskú-
ter, elektrobicykel, elektrokolobežku, 
hoverboardy a najmenšie deti aj elek-
troautíčko. Staticky bolo prezentova-
né osobné vozidlo e-Golf a tri vozidlá 
od výrobcu úžitkových elektromobi-
lov Club Car. Akcie sa zúčastnila aj 
spoločnosť, ktorá prezentovala na-
bíjacie stanice. Ďakujeme všetkým 
partnerom, ktorí svojou účasťou pod-
porili túto akciu a trpezlivo odpovedali 
na zvedavé otázky návštevníkov. 

A. Matlohová

Deň elektromobility - Senčania si vyskúšali ekologické dopravné prostriedky


