
SPRÁVA O ČINNOSTI  MsKS A GSMU 

ROK – 2014  
 

     MsKS v centre mesta očakáva svojich návštevníkov pestrým kultúrnym programom. V 

divadelnej sále sú pravidelne organizované divadelné predstavenia, rôzne kultúrne a hudobné 

podujatia. Tradičné podujatia sú:  Ezoterický festival (marec), Týždeň poézie (apríl), Podunajská jar 

(jún) Festival zdravia (október), Bábkový festival Pestrý motýľ (október), Veselica na Martina 

(november). Pravidelne organizujú klubové večierky, prednášky, výstavy amatérskych a 

profesionálnych umelcov. Veľmi populárne sú Rodinné nedele – domy hier: Fašiangový dom hier, 

Veľkonočný dom hier, Deň detí, Jesenný dom hier – v rámci festivalu Veselica na Martina, 

Predvianočný dom hier pre mentálne postihnutých, Mikulášsky dom hier – Príde Mikuláš. 

     Našou dôležitou úlohou je – podľa našich možností čo najviac – podporiť  prácu amatérskych 

súborov.  Umelecké súbory pracujú na vysokej úrovni. Šíria dobré meno nášho mesta tak doma, ako 

aj v zahraničí.  V MsKS im zabezpečíme vhodné priestory na pravidelné skúšky, naši technickí 

pracovníci im pomáhajú pri realizácii predstavení. V MsKS pracujú amatérske súbory: 2 bábkarské 

súbory: detský bábkarský súbor Gézengúzok, dospelý bábkarský súbor Aranykert, 3 divadelné 

súbory: Detský divadelný súbor Fókusz, Mládežnícky divadelný súbor Fókusz a Mládežnícky 

divadelný súbor Novus Ortus, tanečné súbory: Nyuszi hopp – pre najmenších, detské súbory: 

Csallóközi, Ágacska, Dunaág, a súbory pre dospelých: Csallóközi, Aranyász, spevácka skupina 

Tiszta Forrás a komorný spevácky zbor Vox Camerata. Vedúcim niektorých skupín (Divadelný 

súbor Fókusz,  Novus Ortus,  Csallóközi, Vox Camerata) poskytneme honorár za ich prácu. 

V budove MsKS pracuje aj divadlo Rivalda Színház, zabezpečíme im vhodné priestory na 

pravidelné skúšky. 

     V MsKS sú rôzne kluby: Klub motkáčikov (pre rodičov na materskej dovolenke s deťmi), 

Tanečný klub vozičkárov, Klub zdravia – organizujeme pre nich prednášky o správnej životospráve, 

pravidelné cvičenia, zariadili sme klub zdravia z dotácie TTSK. Členovia klubu sa snažia vyriešiť 

problémy s nadváhou a hľadajú riešenia na rôzne zdravotné problémy. Vyvrcholením programov 

Klubu zdravia je Festival zdravia, čo sme organizovali už desiaty krát. Tí, ktorí sa starajú aj o svoje 

zdravie, majú možnosť venovať sa joge, pilatesu, kondicionálnemu cvičeniu. MsKS zabezpečí 

miesto pre tréning aj pre extraligové zápasy slávnemu dunajskostredskému extraligovému 

šachovému mužstvu, ktoré sa konajú pravidelne cez víkend (sobota – nedeľa). Tu sa stretávajú 

týždennou pravidelnosťou aj členovia  A – klubu a členovia Klubu filatelistov. V priestoroch MsKS 

majú skúšky študenti Márie Farkašovej, hudobno-tanečná skupina Csillag Tanoda a  rockové 

skupiny Koráb a No Smoking. 

     V MsKS sa uskutočnia aj také programy, keď organizátor prenajíma naše priestory a my im 

zabezpečíme priestory, techniku. Dlhé roky úspešne spolupracujeme s občianskymi združeniami: 

Kondé Miklós, Na´Conxypan,  s inštitúciami: Csemadok,  Žitnoostrovské osvetové stredisko a 

agentúry Authentica a elóKoncert. Dôležitou úlohou je podpora občianskych združení,  civilných 

iniciatív. Nakoľko naše finančné zdroje sú veľmi skromné a obrovské prevádzkové náklady si 

musíme prikryť, preto si nevieme v každom prípade obslúžiť požiadavky. Roky podporujeme 

iniciatívu miestnych rómskych muzikantov –  na čele s primášom Istvánom Banyákom – Bihariho 

dni, aj tento program sa stal počas rokov veľmi obľúbeným. Pomáhame pri organizovaní 

a uskutočňovaní programu. Veľmi dôležité je pre nás predstavenie kultúrnych hodnôt. 

Je pre nás dôležité, aby sme úzko spolupracovali s umeleckými súbormi našich bratských miest, 

aby sme spolupracovali v rôznych cezhraničných projektoch. 

     Medzi  naše najpopulárnejšie programy patria divadelné abonentky, ktoré každoročne 

pripravujeme pre rôzne vekové skupiny.  Pre deti predškolského veku a pre žiakov prvého stupňa 

základných škôl sme pripravili bábkarské- a divadelné predstavenia a pre deti vyššieho stupňa 

základných škôl tiež predstavenia, ktoré si môžu vybrať riaditelia a učitelia  škôl podľa  ponuky 

MsKS. Študenti stredných škôl aj v tomto roku s radosťou navštevovali  divadelné predstavenia 

a koncerty. Aj v tejto divadelnej sezóne boli pripravené abonentky aj pre dospelých. Seniorom, 

žiakom, telesne postihnutým – podľa možnosti poskytneme zľavu. Vozičkári môžu naše 

predstavenia navštevovať bezplatne. Okrem toho na základe Zásad vydania a používania Vernostnej 

http://www.vmkds.sk/info_2010/sk_tyzdenpoezie.html
http://www.vmkds.sk/info_2010/sk_podunajskajar.html
http://www.vmkds.sk/info_2010/sk_rodinnanedela.html


karty mesta Dunajská Streda  zo dňa 22. dec. 2010  návštevníkom, ktorí vlastnia Vernostnú kartu 

poskytneme na divadelné predstavenia 5%-nú zľavu a na Rodinné nedele majú vstup zadarmo. 

     Ďalšou našou povinnosťou je usporiadať, zabezpečiť kultúrnu zložku mestských slávností, 

usporiadať rôzne kultúrne podujatia, či udržiavať dobré styky  s rôznymi inštitúciami, občianskymi 

združeniami a podľa možnosti podporiť ich činnosť. 

     MsKS na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2011 spravuje aj budovu 

GSMU, impozantnú Vermesovu vilu  a prevzal aj dvoch pracovníkov Galérie. Týmto rozhodnutím 

hoci sa zvýšil počet našich pracovníkov, ale zvýšil sa aj počet našich úloh čo sa týka organizačnej 

a technickej činnosti.  

    GSMU je jedinečnou inštitúciou.  Zakladatelia chceli, aby súčasní umelci spolupracovali, aby 

mali vhodný priestor na rôzne výstavy. Za roky svojho pôsobenia Galéria preukázala heroickú 

činnosť.  Pozbierala veľké množstvo umeleckých diel našich súčasných umelcov.  Od 12. augusta 

2011 sa môže pýšiť ocenením : „Magyar Művészetért Díj”  

     Zabezpečenie každodennej činnosti GSMU nie je jednoduché. Stali sme sa správcami veľmi 

peknej starej budovy – Vermesovej vily, o ktorej zrejme málokto vie, že potrebuje obnovu. Pri 

prevzatí sme konštatovali, že nábytky stoličky atď. sú staré, opotrebované, kotol  je v dezolátnom 

stave, v parku by sa mala tiež konať revitalizácia a maľba vnútorných priestorov je tiež nevyhnutná. 

Samozrejme, tie úlohy nie sú neriešiteľné, ale finančná tieseň nás značne obmedzuje. 

     Odbornú prácu GSMU riadi nadácia, ktorá organizuje výstavy, a garantuje vysokú umeleckú 

a odbornú úroveň výstav.  Najvyšším orgánom je kuratórium nadácie,  v ktorom v rovnakom počte 

sú delegovaní zástupcovia dvoch zakladateľských inštitúcií:  Mesta Dunajská Streda a predstavitelia 

Spolku maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Organizovanie a zabezpečenie výstav riadi 

nadácia.  

     Popri výstav sú organizované aj rôzne kultúrne  podujatia, z ktorých niektoré majú už svoju 

tradíciu, ako napríklad  Noc vo Vermesovej vile. Galéria je výborným miestom pre koncerty vážnej 

hudby, súťaže v prednese poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi.  

      Fyzický stav zamestnancov MsKS je 17. Prepočítaný stav zamestnancov: 15,7  (15 zamestnanci 

pracujú na plný úväzok a  2 zamestnanec  Galérie na 0,6 úväzok). Hospodárske oddelenie: 1 zam. – 

účtovníctvo, mzdová agenda, majetok, 1 zam. – pokladničné operácie, sekretariát, 2 zam. – 

upratovačky, 2 zam. – vrátnici, 1 zam. – kurič, domovník, 1 zam. – elektrikár,  1 zam. – zvukár, 

pomocný domovník, 2 zam. – zamestnanci Galérie, organizačné oddelenie: 4 zam. – 

zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných 

činností. Dočasne využívame prácu odborníkov: remeselníkov, choreografov, atď. 

     MsKS a jeho partneri tiež získali dotácie, takže sme mali k dispozícií finančné prostriedky 

z rôznych fondov na usporiadanie našich festivalov, ako napr.: Veselica na Martina, Bábkový 

festival Pestrý motýľ, ďalšie finančné prostriedky sme získali na zakúpenie prostriedkov do Klubu 

zdravia. 

V roku 2014 sme sa pripojili k akcii Magyar Dal Napja, oslávili sme s miestnymi spevákmi a 

súbormi. 

   Veľmi dôležitá je reklama našich podujatí. Na propagáciu jednotlivých akcií sme využili 

možnosti v DSTV, Publikum, DH. Vyhotovené plagáty sme vylepili na najfrekventovanejšie 

propagačné plochy v meste. Nábor obecenstva sa realizoval aj na školách, na pracoviskách, takisto 

aj v okolitých dedinách. Účinne sme využili aj propagáciu cez mobilný rozhlas.  Webová stránka  

mestského kultúrneho strediska je tiež stále pestrejšia, sú na nej vždy  aktuálne ponuky.   

   Nesmieme zabudnúť ani na rekonštrukčné práce. V roku 2014 sa ďalej realizovala rekonštrukcia 

ďalších miestností: malá sála na I. poschodí je úplne obnovená. V hodnotenom období sa konala 

čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie.  

     Ďalšia veľmi dôležitá rekonštrukcia je obnova fasády MsKS, totiž stav už ohrozuje bezpečnosť 

chodcov a úplná výmena kotlov v budove MsKS, ako aj vo Vermesovej vile. Ďalšia nevyhnutná 

obnova čaká na výťah v budove MsKS. Výdavky spojené s týmito rekonštrukciami presahujú rámec 

finančných možností MsKS, preto treba hľadať ďalšie možnosti na pokrytie týchto výdavkov, totiž 

budova MsKS a Vermesova vila je vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda. Žiadame Mestské 

zastupiteľstvo o prehodnotenie finančnej dotácie pre MsKS, respektíve o poskytnutie účelovej 

dotácie na tieto nevyhnutné rekonštrukcie. 



PROGRAMY:  
10.jan.–18.00 h.: Klub svetobežníkov: Vlny – Beseda s Attilom Budaim a Zoltánom Kovácsom  

12.jan.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

18.jan.–15.00 h.: Deň maďarskej kultúry 

23.jan.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Sziget Színház – Szigetszentmiklós: Musical Edda: Kruh 

24.jan.–10.00 h.: Vystúpenie Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa  

                            pre žiakov Strednej odbornej školy s VJM 

25.jan.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

26.jan.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

1.   feb.–19.00 h.: Ples mesta Dunajská Streda 

7.   feb.–18.00 h.: Klub svetobežníkov 

9.   feb.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

9.   feb.–15.00 h.: NEDEĽA S RODINOU – FAŠIANGOVÝ DOM HIER 

12.feb.–19.00 h.: Vystúpenie Jókaiho divadla – Komárno: Maďarský zombie 

15.feb.–10.00 h.: Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert 

15.feb.–15.00 h.: Seminár o zdravom životnom štýle, správnom chudnutí a formovaní postavy 

17.feb.–19.00 h.: Koncert speváčky Zsuzsa Koncz 

18.feb.–  8.00 h.: Súťaž v prednese poézie a prózy  

19.feb.–  8.00 h.: Súťaž v prednese poézie a prózy  

19.feb.–19.00 h.: Fašiangový koncert Filharmonického orchestra z Győru 

20.feb.–  8.00 h.: Súťaž v prednese poézie a prózy  

22.feb.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

23.feb.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

5.  mar.               : Fotovýstava: Život mesta Dunajskej Stredy v obrazoch 

5.  mar.–17.00 h.: László Koncsol, ml.: Homeopatia – liečebná metóda kráľov 

6.  mar.–19.00 h.: Péter Müller: Mužský život, ženský osud 

7.  mar.–17.30 h.: Otvorenie fotovýstavy z príležitosti 15. výročia založenia tanečného súboru Ágacska 

8.  mar.–17.00 h.: Slávnostný program Tanečného súboru Ágacska 

9.  mar.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

9.  mar.–18.00 h.: Operett – Gála – z diel Imre Kálmána a Ferenca Lehára 

12.mar.–19.00 h.: QUIMBY TEÁTRUM 

14.mar.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Magyarock Dalszínház – Komárom: Klapka (muzikál) 

15.mar.–16.00 h.: Slávnostný program pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie v roku 1948/49 

15.mar.–17.30 h.: Odovzdávanie Ceny Ex Libris 

17.mar.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Körúti Színház – Budapest: Šialené dievča  

21.mar.–  9.00 h.: Výchovný koncert – vystúpenie Ženskej speváckej skupiny Tiszta Forrás  

              11.00 h.  pre žiakov Strednej odbornej školy 

21.mar.–18.00 h.: Klub svetobežníkov 

22.mar.–  9.00 h.: Žitnoostrovský ezoterický festival 

már.25.–14.00 ó.: Medirex – seminár pre zdravotné sestry     

27.mar.–19.00 h.: Vystúpenie divadla L´ART POUR L´ART TÁRSULAT: Poštár, ktorý zje dopisy  

28.mar.–10.00 h.: DEŇ UČITEĽOV    

3.  apr.–19.00 h.: Koncert speváka Zorán 

4.  apr.–18.00 h.: Otvorenie výstavy Éva Hollósi Horváth 

6.  apr.–15.00 h.: NEDEĽA S RODINOU  – VEĽKONOČNÝ  DOM HIER 

11.apr.–19.00 h.: DEŇ POÉZIE 

                             Vystúpenie Divadla Rivalda – Dunajská Streda: Šťaveľ, pečené zemiaky (veselohra) 

12.apr.–10.00 h.: Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert: Múdra palica 

12.apr.–19.00 h.: Populárna klasika v podaní Filharmonického orchestra z Győru 

23.apr.–17.00 h.: Dotyky duší – vernisáž výstavy – Autorská výstava obrazov Jany Dallosovej 

24.ápr.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Sziget Színház – Szigetszentmiklós: Koltay: Trója (rocková opera) 

25.apr.–18.30 h.: Slávnostní program z príležitosti 160. výročia zjednotenia mesta Dunajská Streda 

28.apr.–19.00 h.: Prof. Dr. Emőke Bagdy: Duševná rovnováha aj v ťažkých časoch 

29.apr.–11.00 h.: XLV. Mládež spieva – krajská súťaž mládežníckych speváckych zborov  

http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/344-ples-mesta-dunajska-streda/event_details
http://www.jokai.sk/predstavenie357-Madarsky-zombie.html
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/378-a-magyar-muveszetert-dij-atadasa/event_details
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/237-marcel-achard-ialene-diev-a/event_details
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/382-po-tar-ktor-zje-dopisy/event_details
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/236-popularna-klasika-v-podani-filharmonickeho-orchestra-z-gyoru/event_details


6. máj.–19.00 h.: Charitatívny koncert skupiny Benkó Dixieland Band pre novorodenecké oddelenie 

                            dunajskostredskej nemocnice 

9.  máj.–  8.00 h.: Rozlúčkový sprievod absolventov Strednej odbornej školy s VJM 

12.máj.–19.00 h.: Slávnostný program z príležitosti medzinárodného dňa zdravotných sestier a ošetrovateľov 

13.máj.–17.00 h.: Prednáška Lászlóa Koncsola 

14.máj.–16.00 h.: Rodičovská akadémia  – ZŠ Jilemnického 

15.máj.–19.00 h.: Koncert skupiny Csík 

16.máj.–13.30 h.: Finále celoštátnej výtvarnej súťaže Pála Szinyeiho Merse 

16.máj.–18.00 h.: Klub svetobežníkov: Budapest – Bamako raly 

17.máj.–14.00 h.: 7. výročie založenia Klubu A 

21.máj.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Körúti Színház – Budapest: Katyi (veselohra) 

22.máj.–19.00 h.: Pál Csáky: Viera a vernosť (divadelná hra) 

26.máj.–17.00 h.: DEŇ MATIEK V KULTÚRNOM DOME V MLIEČANOCH        

27.máj.–  9.00 h.: Dunajskostredský divadelný festival   

29.máj.–17.00 h.: Gábor Varga: Liečivé huby 

29.máj.–19.00 h.: Vystúpenie Divadla Rivalda: Mirandolina   

30.máj.–  9.00 h.: Výchovný koncert ženskej speváckej skupiny Tiszta Forás a ľudovej kapely Pántlika    

              11.00 h.: Vystúpenie Divadla Rivalda – Dunajská Streda: A füttyös és a sárkány     

31.máj.–15.00 h.: Deň detí 

3–6.jún:                XXXIX. PODUNAJSKÁ JAR  

7.  jún.–19.00 h.: Len pôvabne – módna prehliadka tvorcov Zsuzsa Szarka a Szalag Zsinór Design 

8.  jún.–15.00 h.: DEŇ DETÍ V KULTÚRNOM DOME V MLIEČANOCH        

10.jún.–17.00 h.: Klub zdravia: Péter Schmidt PhD.:  Proti rakovine  

11.jún.–9.30 a 11.00 h.: Vystúpenie mládežníckeho divadelného súboru NOVUS ORTUS: Rodinné príbehy 

11.jún.–18.00 h.: Koncert Istvána Bertóka so zahraničnými hosťami 

14.jún.–18.00 h.: Záverečné vystúpenie Foklórnej tvorivej dielne Dunaág  

17.jún.–18.30 h.: Záverečný galaprogram Tanečného štúdia Iringó Südi 

18.jún.–17.00 h.: Klub zdravia: Prednáša Gábor Tóth, potravinový inžinier 

20.jún.–19.00 h.: Spomienkový večer na Ferenca Brandla 

24.jún –  8.30 h.: Vystúpenie Detského a Mládežníckeho divadelného súboru Fókusz  

26.jún.–10.00 h.: Rozlúčkový sprievod absolventov Základnej školy Gyulu Szabóa  

26.jún.–17.00 h.: Vystúpenie bábkového súboru Gézengúzok: Kacor király 

29.jún –19.00 h.: Koncert pri príležitosti 70. výročia  holokaustu 

30.jún.–18.00 h.: Klub svetobežníkov – Prednáška Zoltána Kovácsa 

júl – august:           Dunajskostredské leto 2014 

2.    sept.–  9.00 h.: Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov Strednej odbornej školy s VJM      

9.    sept.–17.00 h.: Otvorenie výstavy Pétera Taricsa o staromaďarskom písme rovás 

11.sept.  –18.00 h.: DAC – 110! – otvorenie výstavy 

12. sept. –18.00 h.: Budúcnosť skrytá v minulosti – prednáška  Zsuzsa Bunyevácz  

14.  sept.–14.00 h.: Deň maďarskej piesne 

17.sept.  –14.00 h.: XVI. Okresný festival seniorských súborov a sólistov 

18 – 21. sept.        : XXXIV. Žitnoostrovský jarmok   

24.sept.  –18.00 h.: Klub svetobežníkov – Dobrodružstvá na Izlande           

25.sept.  –17.00 h.: Škola spevu – Vystúpia: Szandi, Lídia Boudny, Artúr Berki, Veronika Kenedy 

 2 – 5. okt. :            FRANK MAROCCO – MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL 

3.  okt.–10.00 h.: Pilates predpoludnie – Michael King Pilates v Slovenskej republike 

4.  okt.–18.00 h.: Bihariho spomienkový večer   

6.  okt.–18.30 h.: Národný smútočný deň – spomienka na martýrov z Aradu (pri pomníku 1848-49) 

7.  okt.–  9.00 h.: Vystúpenie Divadla Dvorák & Patka Színház  – Budapest: Manželka manželiek 

8.  okt.–  9.00 h.: Vystúpenie Divadla Dvorák & Patka Színház – Budapest: Žil som v takej dobe... 

9.  okt.–17.00 h.: Festival mladých talentovaných hudobníkov  

11.okt.–10.00 h.: IX. BÁBKOVÝ FESTIVAL – PESTRÝ MOTÝĹ 

13.okt.–18.00 h.: Jaro Vojtek: Deti – filmová premiéra 

14.okt.–18.00 h.: Tamás Vekerdy: Mať rád dobre – Vieš, aké je tvoje dieťa? 

http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/468-klub-svetobe-nikov-budapest-bamako-raly?date=2014-05-16-18-00
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/484-pal-csaky-viera-a-vernos-divadelna-hra?date=2014-05-22-19-00
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/482-len-p-vabne-modna-prehliadka?date=2014-06-07-19-00
http://www.vmkds.sk/index.php/sk/domov/457-klub-zdravia-proti-rakovine?date=2014-06-10-17-30


15.okt.–  9.00 h.: Vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek: Felvidéki Kakukktojás – A nagy     

                             lufipukkasztás 

15.okt.–18.00 h.: Ede Zsolt Balla, bádateľ: Od Velemér až po Csíksomlyó – sväté miesta Maďarov 

16.okt.–19.00 h.: Vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek: Vyvlastenie                              

18.okt.–10.00 h.: X. festival zdravia  – V zdravom tele zdravý duch  

20.okt.–18.00 h.: Klub svetobežníkov – Prednáška Gábora Botha 

22.okt.–18.00 h.: S akordeónom na bojiskách veľkej vojny (vo Vermesovej vile) 

23.okt.–16.00 h.: Mestská spomienková slávnosť z príležitosti 58. výročia revolúcie z r. 1956  

24.okt.–  8.00 h.: Dni Katedry   

24.okt.–19.00 h.: Predstavenie Divadla Thália – Košice: Čao Bambíno 

27.okt.–17.00 h.: Otvorenie výstavy 

28.okt.–  9.00 h. a 11.00.h.  : Vystúpenie Divadla Nektár – Budapest: Snehová kráľovná (hudobná rozprávka) 

2.  nov.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

6.  nov.–19.00 h.: Koncert speváčky Magdi Rúzsa 

8.nov.–16.00 h.: XI. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY   –   VESELICA NA      

                           MARTINA  

9.  nov.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

10.nov.–19.00 h.: Koncert Filharmonického orchestra z Győru: Struny 

14.nov.–17.00 h.: Koncert skupiny Alma   

18.nov.–18.00 h.: Tibor Szomolai: Fáklyavivő 

19.nov.–18.00 h.: Čo je Theta Healing? – prednáša: Erika Csapó, theta konzultantka 

20.nov.–11.00 h. a 19.00 h : Vystúpenie Jókaiho divadla – Komárno: Cena zlata (hra) 

20.nov.–19.00 h.: Vystúpenie Jókaiho divadla – Komárno: Cena zlata (hra) 

21.nov.–17.00 h.: Stužková žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu 

21.nov.–18.00 h.:  Klub svetobežníkov – Hosť: Ágota Antal 

22.nov.–10.00 h.: Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert 

22.nov.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

23.nov.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

25.nov.–10.00 h.: Vystúpenie mládežníckeho divadelného súboru NOVUS ORTUS: Rodinné príbehy 

25.nov.–18.00 h.: Koncert – Štefan Bertók a Katalin Bertók Tóth 

26.nov.–14.00 h.: Kultúra bez bariér  

27.nov.–  9.00 h. a 11.00 h.: Vystúpenie divadla Körúti Színház – Budapest: Malý princ (muzikál) 

28.nov.–17.00 h.: Stužková žiakov Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským 

28.nov.–17.00 h.: Stužková žiakov Strednej zdravotníckej školy 

29.nov.–16.00 h.: Jarný vietor vody vzdúva...– celoslovenská súťaž interpretov ľudových piesní  

30.nov.–10.00 h.: I. ligový zápas Šachového klubu  

2.  dec.–14.00 h.: VIANOČNÉ OSLAVY PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

3.  dec.–13.00 h.: Vianočný pozdrav dôchodcov  

4. dec. –15.00 ó.: DAC – Vianoce  

5.  dec.–17.00 h.: Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho   

6.  dec.–19.00 h.: Žitnoostrovská gala – vystúpenie tanečných súborov Csallóközi a Szőttes 

7.  dec.–15.00 h.: PRÍDE MIKULÁŠ! – VIANOČNÝ DOM HIER   

8.  dec.–  8.00 h.: Mestské misie  

9.  dec.–  8.00 h.: Mestské misie  

10.dec.–19.00 h.: Koncert Gábora Pressera a jeho hostí: Mariann Falusi a Tamás Szabó 

12.dec.–17.00 h.: Stužková žiakov Gymnázia Ármina Vámbéryho   

13.dec.–17.00 h.: Stužková žiakov Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským 

16.dec.–19.00 h.: Vianočný, charitatívny koncert v znamení slovensko – maďarského spolužitia  

29.dec.–11.00 h. a 14.00 h.  : Vystúpenie Bábkového divadla Ametist: Mazsola és Tádé (hudobná bábková hra) 

29.dec.–19.00 h.: Vystúpenie divadla Pesti Magyar Operett Színpad: Hippolyt, a lakáj 

 

 

 

 



POČET  PODUJATÍ  A NÁVŠTEVNOSŤ V ROKU  2014 – MsKS 

 

NÁZOV PODUJATIA                              POČET  PODUJATÍ   POČET  NÁVŠTEVNÍKOV 

MsKS – ako organizátor, spoluorganizátor  177                          54.898        

Ostatné podujatia uskutočnené v MsKS     37               11.905 

Výstavy         15                 4.500  

Ostatné podujatia uskutočnené v GSMU     23                 2.500 

S P O L U:                  252               73.803 

 

 

STÁLE  PROGRAMY  –  KURZY  A  SKÚŠKY  VLASTNÝCH  SKUPÍN 

 

Ženská spevácka skupina TISZTA FORRÁS    1-krát týždenne 

Komorný spevácky zbor VOX CAMERATA                                              1-krát týždenne 

Detský bábkarský súbor GÉZENGÚZOK     1-krát týždenne 

Bábkové divadlo ARANYKERT (učiteľky MŠ)    1-krát týždenne 

Detské tanečný súbor NYUSZIHOPP                                                          1-krát týždenne 

Detský tanečný súbor CSALLÓKÖZI GYERMEKTÁNCEGYÜTTES     1-krát týždenne 

Tanečný súbor CSALLÓKÖZI       2-krát týždenne 

FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA DUNAÁG    1-krát týždenne  

Detský divadelný súbor FÓKUSZ      1-krát týždenne 

Mládežnícky divadelný súbor FÓKUSZ                                                      1-krát týždenne 

Mládežnícky divadelný súbor NOVUS ORTUS                                          1-krát týždenne 

Csillag Tanoda        1-krát týždenne 

Divadlo RIVALDA SZÍNHÁZ                                                                    6-krát týždenne 

Klub motkáčikov        2-krát týždenne 

Klub zdravia         1-krát týždenne 

Náuka spevu         2-krát týždenne 

Kurz jogy         1-krát týždenne 

Kondicionálne cvičenia       2-krát týždenne 

Cvičenie členov klubu zdravia      4-kát týždenne 

Cvičenie s Renátou                                                                                       1-krát týždenne 

Tanečný klub vozičkárov       1-krát týždenne 

A – Klub         1-krát týždenne 

Šachový krúžok        2-krát týždenne 

Krúžok filatelistov        1-krát mesačne 

Skúška skupiny Koráb       2-krát dvojtýždenne 

Skúška skupiny No Smoking       2-krát dvojtýždenne 

 

 

 

ČINNOSŤ AMATÉRSKYCH SÚBOROV PRI  MsKS 

 

 

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA TISZTA FORRÁS 

 

Dunajskostredský súbor sprevádza šťastie takmer od založenia v roku 2003. Už po polročnej tvrdej práci 

získal Zlatého páva Združenia maďarských súborov, zborov a ľudovoumeleckých interpretov (Kóta). V 

nasledujúcich rokoch súbor vyhral sedem Zlatých pávov a  tri Veľké ceny Zlatého páva. Vlani na jeseň v 

súťaži Tavaszi Szél (Jarný vietor...) bol súbor ocenený zlatým pásmom, ďalšie zlato získali  od Kóty a  

vyhrali aj Zlatého páva. Koľko rokov, toľko zlatých ocenení, niekedy aj viac. Ich repertoár je bohatý, 

spievajú maďarské ľudové piesne takmer z každého kúta Karpatskej kotliny. 30. mája v roku 2014 

organizovali výchovný koncert pre žiakov s ľudovou kapelou Pántlika.   

 



Vystúpenia: 

26. máj 2014: Deň matiek – Mliečany 

28. máj 2014: Výchovný koncert – Dunajská Streda 

30. máj 2014: Výchovný koncert – Dunajská Streda  

26. jún 2014: Thermalpark – Dunajská Streda 

1. august 2014: Obecné dni – Mad 

6. september 2014: Medzinárodný festival – Dolný Štál 

7. september 2014: Ohrady  

13. september 2014: Medzinárodný festival – Ohrady 

14. september 2014: Magyar Dal Napja – Dunajsá Streda 

18. september 2014: Žitnoostrovský jarnok – Dunajská Streda 

8. november 2014: Veselica na Martina – Dunajská Streda 

29. november 2014: Tavaszi szél – Dunajská Streda 

7. december 2014:  Vianočné trhy – Dunajská Streda 

 

                                                                                                                       Jolán Szabó 

 

 

 

 

SPEVÁCKY ZBOR VOX CAMERATA 

 

Zbor má 20 členov. Dirigentkou je Barbora Némethová, na klavíri sprevádza Andrea Fitosová. Zbor 

skúša pravidelne týždenne 3 hodiny, podľa potreby sú aj sústredenia. 

 

Vystúpenia: 
14. marec 2014: Vystúpenie vo Vrakúni na slávnostnom programe (15. marec )    

15. marec 2014: Vystúpenie v Dunajskej Strede na slávnostnom programe 

15. marec 2014: Vystúpenie na slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní 

25. apríl 2014: Vystúpenie 3 zboristov na otvorení výstavy v GSMU 

19. jún 2014: Samostatný koncert v reformovanom kostole.  

                      Sólo spievali: B. Némethová, Á. Zöldová, T. Miške, M. Plavucha    

7. september 2014: Vystúpenie na slávnostnej omši v katolíckom kostole o 10:00 hodine v Ohradoch 

7. september 2014: Vystúpenie na slávnostnom koncerte v kat. kostole o 15:00 hodine v Ohradoch 

                                (slávnosť z príležitosti dňa sv. Rozálie) 

7. december 2014: Vystúpenie na koncerte „Svetielka nádeje“ v evanjelickom kostole 

12. december 2014: Samostatný vianočný koncert vo Vermesovej vile o 18:00 hodine 

20. december 2014: Samostatný vianočný koncert v Tomášove o 17:00 hodine v katolíckom kostole                                                      
                                                                  
                                                                                                                        Barbora Némethová 

             

 

 

 

CSALLÓKÖZI 

 

Od roku 2014 som prevzal vedenie tanečného súboru Csallóközi a detského súboru Csallóközi. Tanečný 

súbor Csallóközi fungoval pred mojim nástupom s piatimi pármi, v súčasnosti súbor pracuje s pätnástimi 

pármi. Mnohí aktívni resp. bývalí profesionálni tanečníci sa stali členom súboru Csallóközi, ako napr. 

Imre Madocsai, Renáta Fecskeová a Anita Kovácsová, ako tanečný pedagóg. Renáta Fecskeová zastáva 

viaceré funkcie, v tanečnom súbore Csallóközi sa stará o kostýmy a v detskom súbore zastáva funkciu 

tanečného pedagóga.  

Počas roka 2014 sa nám podarilo nechať si ušiť kroje pre celý súbor. 



Počas júna súbor Csallóközi predstavil celovečerný program na počesť nedávno zosnulého choreografa 

Ferenca Brandla. V decembri súbor spoločne vystupoval s celoslovensky uznaným súborom Szöttes. 

V decembri sme získali na „Antológií“ (najuznávanejšia súťaž tanečných súborov na Slovensku), ktorá sa 

uskutočnila v Komárne, strieborné ocenenie. 

Ďalšie vystúpenia:  
júl 2014: vystúpenie na festivale v Kiscsösz (Maďarsko), 

september 2014: vystúpenie na Folklórnych dňoch vo Veľkých Dvorníkoch, 

september 2014: vystúpenie na dunajskostredskom jarmoku, 

november 2014: vystúpenie s tanečným súborom Nádos. 

 

 

 

DETSKÝ TANEČNÝ SÚBOR CSALLÓKÖZI 
 

Detský súbor Csallóközi funguje s 20 deťmi. Počas tohto roka sa uskutočnila generačná výmena v súbore. 

Viacerí starší tanečníci z detského súboru prestúpili do tanečného súboru Csallóközi, detský súbor sa 

rozšíril o ďalších detských tanečníkov.  

Na začiatku pôsobenia som obnovil 2 staršie choreografie a na leto som ukončil novú choreografiu, ktorá 

má názov „Vág – Garam közi“. V súčasnosti sa zaoberáme tancami z Bidoviec. 

Najdôležitejšie vystúpenia: 

máj 2014: festival v Ohradoch 

jún 2014: vystúpenie na počesť zosnulého choreografa Ferenca Brandla 

jún 2014: vystúpenie na Gastrofestivale v Šamoríne 

jún 2014: Kultúrny festival v Gútore 

august 2014: Kultúrny festival vo Vrakúni 

august 2014: Medzinárodný folklórny festival vo Viedni 

september 2014: Folklórne dni vo Veľkých Dvorníkoch 

december 2014: vystúpenie na vianočných trhoch v Dunajskej Strede. 

 

                                                                                                                         Attila Oláh 

 

 

 

 

FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA DUNAÁG 

 

DETSKÝ TANEČNÝ SÚBOR ÁGACSKA 

FOLKLÓRNY TANEČNÝ SÚBOR DUNAÁG 

KOMORNÝ SÚBOR ARANYÁSZ 

TANEČNÝ KLUB DUNAÁG 
 

Naša tvorivá dielňa v súčasnosti má 110 členov, s nimi pracujeme v 6 rôznych skupinách. Pri práci 

s najstaršími nám pomôžu aj naši najnadanejší tanečníci, naši asistenti sú Görcs Linda a Görcs Tamás, 

okrem toho pravidelne spolupracuje s našimi súbormi vynikajúci odborník Madocsai Imre. V marci sme 

mali premiéru programu z príležitosti 15. jubilea súboru Ágacska. Letné mesiace pre našich tanečníkov sa 

neuplynuli len s odpočívaním. V auguste sme boli na zahraničnom turné v Macedónii, na 

Medzinárodnom festivale v Ohrid. Naše najnadanejší tanečníci sa zúčastnili vo viacerých tanečných 

táboroch. V júli sa uskutočnil náš 7. žitnoostrovský tanečno-folklórny tábor Aranyász v Kolárove. 

V jesennej sezóne sme sa zúčastnili na 2 celoštátnych súťažiach, kde sme získali pekné výsledky. 

Koncom decembra sme mali premiéru nášho nového programu na 100. výročie vypuknutia  I. svetovej 

vojny s názvom „Asszonysorsok, férfimulatságok” – Emlékezés a nagy háborúra. 

 



Vystúpenia: 

7. marec 2014: MsKS – Dunajská Streda – vernisáž slávnostnej výstavy fotiek o súbore Ágacska 

8. marec 2014: MsKS – Dunajská Streda –  Jubilejné predstavenie na 15. výročie založenia súboru                

Ágacska 

25 apríl 2014: MsKS – Dunajská Streda –  Slávnostný galavečer na 160. výročie spájania mesta Dunajská 

Streda 

21. máj 2014: ZUŠ – Dunajská Streda – Talent roka – 2014 – súťaž talentovaných sólistov 

Ocenenia:  

- Cena Talent roka – 3 páry 

- Cena riaditeľa – 2 páry, 1 sólista 

- Cena poroty – 3 páry 

13. jún 2014: Veľké Blahovo – Vystúpenie v programe Medzinárodného festivalu „Együtt Európáért” 

14. jún 2014: MsKS – Dunajská Streda záverečné vystúpenie absolventov tanečného odboru ZUŠ,          

rodinný deň Dunaág 

20. jún 2014: Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda – Vystúpenie v slávnostnom programe z 

príležitosti 50. výročia založenia Žitnoostrovského múzea 

28. jún 2014: Krakovany – Vystúpenie na Župnom festivale 

13–20. august 2014: Ohrid (Macedónia) – Medzinárodný folklórny festival Ohrid Sun  – 3 vystúpenia 

6. september 2014: Veľké Blahovo – Bihariho dni 

18. september 2014: Dunajská Streda –  Slávnostné otvorenie Žitnoostrovského jarmoku 

7–8. november 2014: Košice – VI. celoštátna súťaž sólistov Tanečného fóra „Deákos“ 

8–9. november 2014: Košice – V. celoštátna prehliadka choreografií – účasť v programe celoštátnej 

prehliadky 

29. december 2014: ZUŠ Dunajská Streda – Premiéra nového programu s názvom „Asszonysorsok, 

férfimulatságok” – „Emlékezés a nagy háborúra” 

 
                                                                                                        Melinda Volner Nagy 

 

 

 

 

DETSKÝ  BÁBKARSKÝ  SÚBOR  GÉZENGÚZOK 

 

V tomto roku sme  pokračovali dramatizáciu rozprávok. Súbor sa prihlásil na Podunajskú jar, preto sme 

sa sústredili na súťaž. Vystúpili s rozprávkou: Kacor király. Z okresného kola, ktorá sa konala v 

Šamoríne, sme prestúpili do celoštátnej súťaže bábkarských súborov. Za účasť sme dostali bronzovú 

kvalifikáciu. 

V mesiacoch september a október sme sa pripravili na bábkarský festival Pestrý motýľ. 

Učili sme sa správnu prácu s bábkami, pritom sme dbali na to, aby deti mali správnu výslovnosť. 

 

Vystúpenia: 
 2. jún 2014: Deň detí  – Dunajská Streda  

 3. jún 2014: Deň detí – Dunajská Streda 

 7. jún 2014: Bábkarský festival – MR, Halászi 

26. jún 2014: MsKS – Dunajská Streda 

28. jún 2014: Deň obce – Zemianska Olča 

                      Nedeľa s rodinou – Dolný Štál, Nevitel 

4. október 2014: Bábkarský festival – Jahodná 

11. október 2014: Pestrý motýľ – Dunajská Streda 

 

                                                              

                                                                                                                   Tünde Csörgei      

 

 



MLÁDEŽNICKÝ DIVADELNÝ SÚBOR NOVUS ORTUS 
 

Mládežnícky divadelný súbor pod vedením Tímei Takács pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku 

v Dunajskej Strede. Vznikol v roku 2004 a v roku 2014 oslavoval 10. výročie svojho založenia. Členovia 

Novus Ortus sú študenti dunajskostredských a okolitých stredných škôl. Skoro každý rok sa úplne zmení 

zloženie súboru, a preto práca a príprava je veľmi náročná v súbore. Prácu treba začať od základov. 

Názov súboru verne odzrkadľuje zmeny, ktoré v jeho zložení prebiehajú každoročne. Veľká pozornosť sa 

venuje dramatickej tvorbe, javiskovým riešeniam, improvizácii a iným metódam. 

Jeho cieľom je vyhľadať talentovanú mládež v regióne. Dať možnosť sebarealizácie tým, ktorí si zvolia 

túto cestu hľadania seba samého. Rozvinúť ich talent, fantáziu, tvorivý potenciál a schopnosti v umení.  

Súbor sa zúčastnil celoslovenského súťažného festivalu v Moldave nad Bodvou, v máji reprezentoval 

mesto  na Medzinárodnom festivale divadelných súborov v meste Mosonmagyaróvár. Počas roku 2014 

predstavil súbor pred študentmi SŠ, v Csemadoku a v okolitých obciach divadelnú inscenáciu od Biljana 

Srbljanoviča: Rodinné príbehy – Családtörténetek.  

Divadelnou inscenáciou od Biljana Srbljanoviča: Rodinné príbehy – Családtörténetek chcel súbor 

upozorniť študentov, pedagógov a verejnosť na domáce násilie.  

Mládežnícky divadelný súbor Novus Ortus sa chce touto cestou poďakovať za pomoc riaditeľke 

a pracovníkom MsKS,  primátorovi mesta, poslancom  Mestského zastupiteľstva a riaditeľom škôl za  

všestrannú pomoc a spoluprácu.  

 

                                                                                                                     Tímea Takács 

 

 

 

 

DETSKÝ  DIVADELNÝ  SÚBOR FÓKUSZ 
 

Detský divadelný súbor  pod vedením Gabrielly Jarábik  pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku 

v Dunajskej Strede a pri MO Csemadoku Ármina Vámbéryho. Divadelná  skupina Fókusz rozvíjala 

v roku 2014  ochotnícku divadelnú činnosť v meste nepretržito  už  44. rok.  

II. polrok  2014 bolo rušným obdobím pre detský súbor.  V septembri sa nastali veľké zmeny v súbore: 

členovia od 11 do 14 rokov prešli do Detského súboru II. a do detského súboru nastúpili noví členovia od 

6 do 11 rokov. Obnovený súbor malých detí, ktorý tak získal 15 nových členov , začal pracovať od 1. 

októbra  2014. Stretnutia a skúšky sa konali v MsKS v Dunajskej Strede každú sobotu doobeda. 

Od januára 2014 deti po  rôznych nácvikoch a hier  si vybrali na dramatizáciu literárne texty a básne 

s nasledovnou tematikou: detské sny, problémy a a vzťahy medzi dievčatami a chlapcami. Tieto texty 

sme dramatizovali a nacvičovali s názvom: Rozprávka, rozprávka, rozprávočka. 

Po nacvičovaní nového programu  súbor usporiadal premiéru pre rodičov a školákov z Dunajskej Stredy 

už v mesiaci apríl, lebo  v máji  sme sa zúčastnili  viacerých  festivalov. Už  začiatkom mája usporiadali 

organizátori Podunajskej jari  okresnú prehliadku  detských divadelných súborov, kde sa uskutočnil aj  

výber najlepších produkcií  do celoslovenského  kola, na Podunajskú jar. 

 Po okresnej  prehliadke  sme získali  pozvanie na Podunajskú jar, ako aj  na Medzinárodné stretnutie 

maďarských detských divadelných súborov v Győri, kde  reprezentoval Detský   súbor Fókusz  maďarské  

detské  divadelníctvo na Slovensku na horeuvedenom festivale  a môžem  vyhlásiť  – veľmi úspešne.  

Ešte pred  horeuvedeným podujatím  v mesiaci máj sme vystúpili na Medzinárodnom festivale 

divadelných súborov v meste Mosonmagyaróvár, kde sme získali  ocenenie  za režírovanie divadelnej 

hry. 

Úspešne reprezentovali členovia súboru mesto Dunajská Streda aj na celoslovenskom festivale 

Podunajská jar, kde získali  zaradenie medzi najlepšími: zlaté pásmo. 

Divadelná  skupina Fókusz rozvíja ochotnícku divadelnú činnosť v meste nepretržito  už  44. rok.  

II. polrok  2014 bolo rušným obdobím pre detský súbor.  V septembri sa nastali veľké zmeny v súbore: 

členovia od 11 do 14 rokov prešli do Detského súboru II. a do detského súboru nastúpili noví členovia od 

6 do 11 rokov. Obnovený súbor malých detí, ktorý tak získal 15 nových členov , začal pracovať od 1. 



októbra  2014. Stretnutia a skúšky sa konali v MsKS v Dunajskej Strede každý piatok poobede  a pre 

pokročilú skupinu každú sobotu doobeda. 

Takže Divadelný súbor Fókusz začínal pracovať v roku 2014 a pokračuje v roku  2015 s 3 súbormi. Aj 

touto cestou by sme chceli poďakovať za pomoc riaditeľom škôl, riaditeľke a pracovníkom MsKS,  

primátorovi mesta   a poslancom  Mestského zastupiteľstva ako aj rodičom členov našich súborov  za  

všestrannú pomoc a spoluprácu, bez ktorej by detské súbory a mládežnícky divadelný súbor nemohol 

dosiahnuť toľko úspechov. 

 

 

 

MLÁDEŽNÍCKY  DIVADELNÝ  SÚBOR FÓKUSZ 

 

Mládežnícky súbor  aj v roku 2014  pokračoval vo svojej činnosti:  so svojimi členmi režisérka 

nacvičovala nové predstavenie s názvom: Tragédia človiečika .  Študenti  stredných škôl poznajú literárnu 

predlohu, bolo  zaujímavé  sledovať  ich nápady, návrhy a choreografiu  ako aj  výsledok  hry. Hru  

s členmi nacvičovala režisérka v spolupráci  s odborníkmi, ktorí už roky  sú účastníkmi  maďarského 

 ochotníckeho divadelníctva na Slovensku.  Súbor  organizoval predstavenia aj  zo svojho  repertoáru 

z roku 2013, Ágnes asszony, ktoré  na všetkých festivaloch  patril medzi najúspešnejších predstavení.  

Súbor so svojimi predstaveniami roky patrí medzi najlepších divadelných súborov na Slovensku,  svedčia 

o tom rôzne ocenenia z rôznych festivalov: 

Marec: účasť na medzinárodnom festivale v Győri – postup do celoštátneho kola  mládežníckych 

divadelných súborov  v Maďarsku – Dombóvár    

Máj – účasť na medzinárodnom divadelnom festivale  v Mosonmagyaróvár . V júni súbor vystúpil na 2 

festivaloch: na Jókaiho dní v Komárne, ako aj na Medzinárodnom festivale v Maďarsku: Vasvár. 

Napokon v októbri sa zúčastnili členovia súboru na Literárnych dňoch I. Madácha v Dolnej Strehovej. 

Na  všetkých podujatí  súbor bol ocenený a úspešne reprezentoval svoje mesto: Dunajskú Stredu. Súbor 

pracuje pod vedením Gabrielly Jarábik  pri MsKS ako aj pri MO Csemadoku Á. Vámbéryho v Dunajskej 

Strede . 

 

                                                                                                                         Gabriella Jarábik 

 

 

                                                    

 

    

 


