
Jelentés a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ 

és a Kortárs Magyar Galéria  működéséről  

a 2014-es évben 
 

       A város szívében található városi művelődési központ gazdag kultúrműsorral és szabadidős 

programmal várja látogatóit. 

     Színháztermében színházi előadások, hangversenyek, folklórestek váltják egymást. Az évek során      

olyan rendezvények váltak hagyománnyá és méltán népszerűvé, mint a csaknem minden évben    

megrendezett Ezoterikus Fesztivál (március), Költészet Hete (április), Duna Menti Tavasz (június),  

Egészségfesztivál (október), Tarka Lepke Bábfesztivál (október), Márton-napi Vigalom (november) 

klubestek, előadások, képzőművészeti- és fotokiállítások.  Nagy népszerűségnek örvendenek a Családi 

Vasárnapok – játszóházak kultúrműsorral: Farsangi Játszóház,  Húsvétváró Játszóház, Gyermeknap, Őszi 

Játszóház – a Márton-napi Vigalom keretében, Karácsonyváró Játszóház mentálisan sérültek számára, 

Karácsonyváró Játszóház – Jön a Mikulás.   Részben vagy teljesen biztosítjuk a városi ünnepségek 

kulturális, szervezési lebonyolítását is. 

          Intézményünk egyik fő feladata, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően támogatást 

biztosítson a városunkban működő, városunk jó hírnevét öregbítő kulturális, művészeti csoportoknak. E 

támogatás – legfőképpen abban mutatkozik meg, hogy a csoportok bérmentve használják termeinket (kis- 

és nagy tükörterem, színpad, bábszínház, próbaterem), technikusaink rendelkezésükre állnak a 

főpróbákon, versenyeken, ill. néhány esetben tiszteletdíjat fizetünk a csoportvezetőnek (Fókusz, 

Csallóközi, Vox Camerata).  A VMK mellett számos csoport működik magas művészi szinten.  

Intézményünk  ad otthont, próbahelyiséget a Koráb és a No Smoking együtteseknek, Farkaš Máriának és 

tanítványainak, a Csillag Tanoda ének- tánciskolának, a Tiszta Forrás Népdalkörnek, a Vox Camerata 

kamarakórus, a Gézengúzok bábcsoportnak, az Aranykert Bábszínháznak, a Fókusz gyermek- illetve 

diákszínpadnak, a Novus Ortus színjátszó csoportnak, a Nyuszihopp tánccsoportnak, a Csallóközi  

Gyermek-néptánccsoportnak, a Csallóközinek, a Dunaág Néptáncműhelynek (Ágacska, Dunaág és 

Aranyász). Ugyancsak épületünkben talált otthonra a Rivalda Színház is. 

      Gazdag klubtevékenység folyik a VMK falai közt: Totyogók Klubja (kisgyermekeknek és 

anyukájuknak, apukájuknak), Mozgássérültek Klubja, Egészségklub, amely számára pályázati pénzből 

(Nagyszombat Megye) sikerült berendezni egy színvonalas klubhelyiséget. Előadásokat, klubesteket 

szervezünk a gyógyulni- illetve egészségüket megőrizni vágyók számára, melynek kicsúcsosodása a 

minden évben hagyományosan megrendezett Egészségfesztivál. Esténként pilates, jóga, egészségmegőrző 

torna kínál felüdülést az arra vágyóknak.  A VMK-ban edz illetve versenyez Dunaszerdahely extraligás 

sakkcsapata. Számukra is biztosítjuk, hogy le tudják bonyolítani a rendes heti edzések mellett a 

hétvégenként (szombat – vasárnap)  történő mérkőzéseiket.  Nálunk találkoznak az A-klub tagjai és a 

bélyeggyűjtők is. Saját műsorainkon kívül a VMK falai között megvalósultak olyan műsorok is, 

amelyeknek intézményünk vagy társszervezője, vagy a bérbeadó feladatait látta el, biztosítva a 

rendezvények gördülékeny lebonyolítását. Évek óta gyümölcsöző az együttműködésünk pl. a Kondé 

Miklós Polgári Társulással, Na´Conxypannal, Authenticával, elóKoncerttel, a Magyar Megmaradásért 

Polgári Társulással,  a Dunaszerdahely és Vidéke Polgári Társulással, a Csallóközi Népművelési 

Központtal, a Csemadokkal.  Fontos feladatunk a polgári társulások, civil kezdeményezések támogatása. 

A kezdetektől támogatjuk a helyi roma muzsikusok – Banyák István prímással az élen – 

kezdeményezését, a Bihari Emlékest szervezését és lebonyolítását. 

     Törekszünk a testvérvárosi kulturális kapcsolatok ápolására, további fejlesztésére és közös 

pályázatokon való részvételre is. Baráti csoportjaink fesztiváljainkon, rendezvényeinken szívesen látott 

vendégek. Igyekszünk ezeket a kapcsolatokat tovább szélesíteni, elmélyíteni.  

 Egyik legsikeresebb programunk a színházi évad – bérletrendszer, mind a felnőttek, mind az óvodások, 

kisiskolások, tanulók és diákok számára. Igyekszünk segíteni a diákokat, nyugdíjasokat, szeretnénk, ha 

minél többen eljutnának egy-egy műsorunkra – ezért számukra – lehetőségeinkhez mérten kedvezményes 

jegyeket biztosítunk. Kerekesszékes vendégeink ingyen látogathatják előadásainkat.  Ezen kívül a Városi 

Általános Érvényű Rendelet alapján Hűségkártyával rendelkező nézőinknek 5%-os kedvezményt adunk a 

Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ által szervezett színházi előadások belépődíjának 

összegéből, és 100%-os kedvezményt a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ által szervezett 

„Családi Vasárnapok“ szabadidőprogram belépődíjának összegéből. 



     Fő feladataink közé tartozik a városi rendezvények (ünnepségek, koszorúzások stb.) szervezése, a 

kultúrműsor biztosítása, termek bérbeadása, a terembérlésekhez kapcsolódó technikai igények 

kiszolgálása, kapcsolattartás civil szervezetekkel, működésük és tevékenységük segítése, amatőr 

művészeti csoportok, alkotó közösségek működésének segítése, ismeretterjesztő előadások szervezése, 

kulturális kapcsolatok ápolása a Kárpát-medence magyarságával. 

     Az intézmény 2011-ben átvette a Kortárs Magyar Galéria épületét, az impozáns Vermes – villa  

üzemeltetését. Az átvételkor megállapítottuk, hogy a Galéria épülete felújításra szorul. A berendezés 

öreg, nagy része elhasználódott, a kazán szintén cserére szorul, s a park is rendezésre szorul.     

     A KMG a saját nemében egyedülálló intézmény, hiszen életre hívásakor nem kisebb cél vezérelte az 

alapítókat, minthogy összefogják a kortárs magyar művészeket, illetve otthont adjanak alkotásaiknak. 

Ténykedésének évei alatt hatalmas értéket gyűjtött össze városunk, régiónk számára.  

     A KMG tevékenysége, napi működésének biztosítása korántsem egyszerű. A VMK kezelése alá 

tulajdonképpen a nagyon tetszetős, a régi Dunaszerdahelyt őrző kevés fennmaradt épületünk egyike, a 

Vermes-villa került, amelyről talán kevesen tudják, hogy bizony fontos állagmegőrzési, javítási 

feladatokat kíván. 

     A KMG szakmai munkáját alapítvány irányítja, vigyázza, rendezi, amely biztosítja, garantálja a 

kiállítások  művészi – szakmai színvonalát. Legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium, melyben egyenlő 

arányban vannak jelen a két alapító intézménynek, Dunaszerdahely Városának, illetve a Magyar 

Alkotóművészek Országos Egyesületének képviselői. Az Alapítvány gondnoka éppen az egyik 

szakreferens, tehát ebből is látható, hogy a tevékenységek, pozíciók fedik egymást.  

          A kiállítások mellett otthont ad különféle kulturális rendezvényeknek, megtartva az olyan, jó 

hírnévnek örvendő, már hagyománnyá vált rendezvényeket, mint az Éjszaka a Vermes-villában. A 

Galéria kiváló helyszín komolyzenei koncertek, szavalóestek, könyvbemutatók számára.  

     A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ alkalmazottainak létszáma 17 fő.  A VMK 2 osztályán 

a következő elosztásban dolgoznak: Gazdasági osztály: l alk. – könyvelés, bérek, vagyon,    1 alk.– 

titkárság,  pénztár, 2 alk.– takarítónők, 1 alk.– fűtő,  házmester,  1 alk.– villanyszerelő, 1 alk.– 

hangtechnikus, kisegítő házmester, 2 alk. – portai szolgálat,  3 személy – KMG alkalmazottai (1 teljes 

állsban, 2 személy részmunkaidőben). Szervezési osztály: 4 alk.– kulturális rendezvények,  műsorok 

bebiztosítása és megvalósítása. Mellettük, időszakosan,  szakmunkatársak segítik az intézmény szakmai 

munkáját – kézművesek, koreográfusok, stb. 

               A VMK illetve partnerei több alapnál pályáztak  sikeresen. Ennek köszönhetően pályázati 

pénzforrások támogatták  a Márton-napi Vigalom és a Tarka Lepke Bábfesztivál megrendezését, illetve  

az  Egészségklub munkáját is. 

     A VMK-ban továbbra is tervezzük szakmai estek, egészségügyi előadások rendezését is, kézműves- és 

rajzkiállításokat óvodások és iskolások munkáiból. Szívesen adunk helyet azoknak a leendő 

művészeknek, akiknek ma még – talán – nem jut hely a Galériában. 

     Fontos, hogy ne csak megálmodjuk, megszervezzük rendezvényeinket, hanem azokra minél többen el 

is jöjjenek. Ehhez szükséges, elengedhetetlen a jó reklám.  A helyi médiával való együttműködés, a 

kulturális események, értékek, kezdeményezések bemutatására, megismertetésére a DSTV-vel folyamatos 

volt. A lakosságot a helyi kulturális eseményekről, kiállításokról, rendezvényekről tájékoztatták 

hírműsoraikban. Beharangozó, figyelemfelhívó, ill. beszámoló beszélgetéseket közvetítettek 

magazinműsoraikban. Műsorunk rendszeresen megjelenik a DH-ban, a különféle reklámújságokban. 

Folyamatosan fejlesztjük honlapunkat, de jelen vagyunk a főleg fiatalok körében népszerű közösségi 

portálon is. 

     Fontos feladatunk a már meglévő, évek óta hagyománnyá fejlődő rendezvények színvonalának 

emelése illetve új, széles látogatottságot vonzó rendezvények megszervezése. Ebben az évben 

bekapcsolódtunk a Magyar Dal Napja elnevezésű rendezvénybe és helyi fellépőkkel ünnepeltük e jeles 

eseményt. Az oktatási és kulturális intézmények között jó együttműködés alakult ki a kulturális 

rendezvények megvalósítása során. Ünnepi műsorok, hangversenyek, iskolai színielőadások színesítették 

a város kulturális életét, melyen a családok és a szülők is nagy számban megjelentek.  

     Fontos az együttműködés erősítése a helyi intézményekkel, civil-  és ifjúsági szervezetekkel, a helyi 

lakosok, fiatalok, és a művészetek közötti kapcsolat kialakítása, erősítése érdekében.  

        A művészeti csoportok szereplési terveiben indokolt a testvérvárosokkal történő kulturális 

kapcsolatok további tervezése, kiszélesítése és a kapcsolatok elmélyítése. 



     Az értékelt időszakban több felújítás is történt az épületekben. A VMK-ban a lámpatestek részleges 

cseréje, illetve az I. emeleti kiállítóhelyiség teljes felújítása történt meg. A legégetőbb javításokra – 

felújításra sajnos a VMK nem tudja előteremteni az anyagi fedezetet, ugyanis szükséges a teljes 

homlokzat felújítása, mivel a darabokban leváló vakolat már a környéken járókat is veszélyezteti. 

Emellett a fűtési rendszer is jelentősen elavult, nem gazdaságos, teljes cserére szorul, mind a VMK, mind 

a Galéria épületében. A VMK-ban található felvonó is cserére szorul, ami szintén meghaladja a VMK 

anyagi lehetőségeit. Tisztelettel kérjük a városi képviselőtestületet, hogy lehetőségeikhez mérten 

támogassák a város két fontos épületének felújítását.  

 

Műsoraink: 
jan.10.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – VILÁGJÁRÓK KLUBJA: Hullámok      

jan.12.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése    

jan.18.–15.00 ó.: A Magyar Kultúra Napja   

jan.23.–19.00 ó.: A Sziget Színház – Szigetszentmiklós bemutatja: EDDA  musical: A kör    

jan.24.–10.00 ó.: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának fellépése a Szakközépiskola  

                            diákjai számára    

jan.25.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése     

jan.26.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése     

feb.   1.–19.00 ó.: Dunaszerdahely Város Bálja      

feb.   7.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – VILÁGJÁRÓK KLUBJA     

feb.  9.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése    

feb.  9.–15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – FARSANGI JÁTSZÓHÁZ           

feb.12.–19.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatja: Magyar zombi     

feb.15.– 10.00 ó.: Az Aranykert Bábszínház bemutatja: Többet ésszel, mint erővel (bábos mesejáték) 

feb.15.–15.00 ó.: Szeminárium az egészséges életmódról és a megfelelő fogyás és alakformálásról    

feb.17.–19.00 ó.: Koncz Zsuzsa koncert – Tündérország     

feb.18.–  8.00 ó.: A XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója          
feb.19.–  8.00 ó.: A XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója      
feb.19.–19.00 ó.: A Győri Filharmonikus Zenekar farsangi koncertje     

feb.20.–  8.00 ó.: A XXIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója      
feb.22.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése    

feb.23.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

már.  5.               : Fotokiállítás: Dunaszerdahelyi életképek     

már.  5.–17.00 ó.: ifj. Koncsol László: Homeopátia – a királyok gyógymódja      

már.  6.–19.00 ó.: Müller Péter: Férfiélet, női sors     

már.  7.–17.30 ó.: az Ágacska Gyermek Néptáncegyüttes megalakulásának 15. évfordulója alkalmából  

                              rendezett fotókiállítás megnyitója  

már.  8.–17.00 ó.: Az Ágacska Néptáncegyüttes15 éves jubileumi estje    

már.  9.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése    

már.  9.–18.00 ó.: Operett – Gála – Kálmán Imre és Lehár Ferenc műveiből     

már.12.–19.00 ó.: QUIMBY TEÁTRUM     

már.13.–  9.00 ó.: Szótartó – a Szabó Gyula Alapiskola újságjának 15. évfordulója    

már.14.–19.00 ó.: A Magyarock Dalszínháza – Komárom bemutatja: Klapka (rockmusical)     

már.15.–16.00 ó.: Ünnepi műsor a magyar szabadságharc és forradalom emlékére    

már.15.–17.30 ó.: Az Ex Libris Díj átadása – ünnepi gálaműsor a VMK-ban      

már.17.–19.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatja: A bolond lány (krimi-vígjáték)     

már.18.–18.00 ó.: Till Attila: A csicska című filmjének nyilvános bemutatója    

már.21.–  9.00 ó.: Nevelőkoncert – a Tiszta Forrás Népdalkör fellépése a Szakközépiskola diákjai  

               11.00 ó.  számára    

már.21.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – EL CAMINO    

már.22.–  9.00 ó.: Csallóközi Ezoterikus Fesztivál     

már.24.–11.00 ó.: Fergeteges mesematiné Bogyóval és Babócával!      

már.27.–19.00 ó.: L´ART POUR L´ART TÁRSULAT bemutatja: A postás, aki megeszi a leveleket    

már.28.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP    



már.31.–18.00 ó.: A Karma – életünk rejtőzködő irányítója     

ápr.  3.–19.00 ó.: Zorán koncert     

ápr.  4.–18.00 ó.: Szín-varázs – Hollósi Horváth Éva jótékonysági képkiállításának megnyitója    

ápr.  6.–15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ     

ápr.11.                 A KÖLTÉSZET NAPJA 

           –11.00 ó.: A Rivalda Színház – Dunaszerdahely bemutatja: Füttyös és a sárkány (mesejáték)      

           –15.00 ó.: Határon innen, határon túl, szavaljunk együtt, magyarul!     

           –19.00 ó.: A Rivalda Színház – Dunaszerdahely bemutatja: Sóska, sültkrumpli (vígjáték)     

ápr.12.–10.00 ó.: Az Aranykert Bábszínház bemutatja: Az okoska botocska      

ápr.12.–19.00 ó.: Népszerű klasszikusok a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában     

ápr.15.–9.00 és 11.00 ó.: A Rivalda Színház – Dunaszerdahely bemutatja: HON – VÁGY    

ápr.16.–9.00 és 11.00 ó.: A Rivalda Színház – Dunaszerdahely bemutatja: HON – VÁGY    

ápr.23.–17.00 ó.: A lélek érintése – Jana Dallosová kiállításának megnyitója    

ápr.24.–19.00 ó.: A Sziget Színház – Szigetszentmiklós bemutatja: Trója (rockopera)   

ápr.25.–18.30 ó.: Ünnepi emlékest Dunaszerdahely egyesítésének 160. évfordulója alkalmából    

ápr.27.–18.00 Jótékonysági est Majer Dárius javára. Fellép az Arizóna Zenekar.     

ápr.28.–19.00 ó.: Prof. Dr. Bagdy Emőke: Lelki egyensúly nehéz időkben is     

ápr.29.–11.00 ó.: XLV. Énekel az ifjúság – ifjúsági énekkarok kerületi versenye   

máj.  6.–19.00 ó.: A Benkó Dixieland Band jótékonysági koncertje a dunaszerdahelyi kórház újszülött  

                             osztálya javára    

máj.  9.–  8.00 ó.: A Magyar Tannyelvű Szakközépiskola diákjainak ballagása     

máj.12.–19.00 ó.: Ünnepi műsor az ápolók nemzetközi napja alkalmából     

máj.13.–17.00 ó.: Ifj. Koncsol László előadása: Homeopátiás öngyógyítás a családban     

máj.14.–16.00 ó.: a Jilemnický Utcai Alapiskola ünnepi műsora    

máj.15.–19.00 ó.: a Csík Zenekar koncertje    

máj.16.–13.30 ó.: A Szinyei Merse Pál rajz-és művészettörténeti verseny országos döntője     

máj.16.–18.00 ó.: VándorLÁSS!   Budapest – Bamako futam     

máj.17.–14.00 ó.: az A–Klub fennállásának hetedik évfordulója    

máj.21.–19.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatja: Katyi  (vígjáték)     

máj. 22.–19.00 ó.: Csáky Pál: Hit és Hűség – Történeti visszapillantás 1889-1989 (színpadi játék) 

máj.26.–17.00 ó.: ANYÁK NAPJA AZ OLLÉTEJEDI KULTÚRHÁZBAN     

máj.27.–  9.00 ó.: Színjátszó Csoportok Fesztiválja   

máj.29.–17.00 ó.: Varga Gábor előadása: Gyógygombák  

máj.29.–19.00 ó.: A Rivalda Színház bemutatja: Mirandolina  

máj.31.–15.00 ó.: Gyermeknap    

jún.3–6.:  XXXIX. DUNA MENTI TAVASZ  

jún.  7.–19.00 ó.: Csak csinosan – Szarka Zsuzsa és a Szalag Zsinór  Design divatbemutatója    

jún.  8.–15.00 ó.: GYERMEKNAP AZ OLLÉTEJEDI KULTÚRHÁZBAN    

jún.10.–17.00 ó.: Egészségklub: Schimdt Péter, PhD. előadása: A rákkal szemben...     

jún.11.–9.30 és 11.00 ó.: A NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja: Családtörténetek    

jún.11.–18.00 ó.: Bertók István lemezbemutató koncertje külföldi előadóművészekkel   

jún.14.–18.00 ó.: A Dunaág Néptáncműhely és a Művészeti Alapiskola abszolvenseinek évzáró előadása    

jún.17.–18.30 ó.: Südi Iringó Táncstúdió zárógálája   

jún.18.–17.00 ó.: Egészségklub: Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök előadása    

jún.20.–19.00 ó.: Brandl Ferenc emlékest     

jún.24.–  8.30 ó.: A Fókusz Gyermekszínpad bemutatja: A kisködmön, Mese, mese, meskete     

           –10.00 ó.: A Fókusz Diákszínpad bemutatja: Ágnes asszony,   Az ember-ke tragédiája 

jún.26.–10.00 h.: A Szabó Gyula Alapiskola ballagási ünnepsége  

jún.26.–17.00 ó.: A Gézengúzok Bábcsoport évzáró előadása: Kacor király     

jún.29.–19.00 ó.: Koncert a holokauszt 70. évfordulója alkalmából   

jún.30.–18.00 ó.: VándorLÁSS!    

július – augusztus: Dunaszerdahelyi Nyár 2014 

augusztus 20.: Szent István-nap     

szept.  2.–  9.00 ó.: Ünnepélyes tanévkezdés a Magyar Tannyelvű Szakközépiskola diákjai számára      



szept.  9.–17.00 ó.: „Kőbe vésett – fába rótt történelem“ Tarics Péter kiállításának megnyitója 

szept.11.–18.00 ó.: DAC – 110! – kiállításmegnyitó 

szept.12.–18.00 ó.: Bunyevácz Zsuzsa: Múltunkban rejlő jövőnk 

szept.14.–14.00 ó.: A Magyar Dal Napja 

szept.16.–18.00 ó.: Budai Emőke – Nyilvános gyógyítás 

szept.17.–14.00 ó.: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XVI. Járási Népzenei Fesztiválja   

szept. 18 – 21.      : XXXIV.  Csallóközi Vásár 

szept.24.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – Izlandi kalandOK 

szept.25.–17.00 ó.: Az ének iskolája – Fellépnek: Szandi, Boudny Lídia, Berki Artrúr, Kenedy Veronika 

okt. 2 – 5.:            FRANK MAROCCO – NEMZETKÖZI HARMONIKAFESZTIVÁL 

okt.  4.–10.00 ó.: Pilates délelőtt – Michael King Pilates Szlovákiában 

okt. 5.–18.00 ó.: Bihari Emlékest    

okt.  6.–18.30 ó.: Nemzeti Gyásznap – megemlékezés az aradi vértanúkról  (az 1848-49-es emlékműnél) 

okt.  7.–  9.00 ó.: Dvorák & Patka Színház  – Budapest bemutatja: Feleségek felesége  

okt.  8.–  9.00 ó.: Dvorák & Patka Színház  – Budapest bemutatja: Oly korban éltem én...  

okt.  9.–17.00 ó.: Fiatal Zenei Tehetségek Fesztivála  

okt.11.–10.00 ó.: IX. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL 

okt.13.–18.00 ó.: Jaro Vojtek: Gyerekek – filmbemutató     

okt.14.–18.00 ó.: Vekerdy Tamás: Jól szeretni – Tudod-e, hogy milyen a gyereked? 

okt.15.–  8.00 ó.: Egészségügyi Középiskola: Iskola napja 

okt.15.–  9.00 ó.: Az Ifjú Szivek Táncszínház bemutatja: Felvidéki Kakukktojás – A nagy lufipukkasztás 

okt.15.–18.00 ó.: Balla Ede Zsolt: Velemértől Csíksomlyóig – a magyarság szent helyei 

okt.16.–19.00 ó.: Az Ifjú Szivek Táncszínház bemutatja: Hontalanítás  

okt. 18–10.00 ó.: X. Egészségfesztivál – Mozdulj az egészségedért! 

okt.20.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – Útmutató az Élethez…  

okt.22.–18.00 ó.: Harmonikámmal a NAGY HÁBORÚ hadszínterein 

okt.23.–16.00 ó.: Városi ünnepség az 1956-os forradalom 58. évfordulójának alkalmából   

okt.24.–  8.00 ó.: Katedra Napok   

okt.24.–19.00 ó.: A Thália Színház – Kassa – bemutatja: Csaó Bambínó 

okt.27.–17.00 ó.: Nemzetközi Őszinteség – Jóság – Tolerancia Képzőművészeti Kiállítás  

okt.28.–  9.00 ó. és 11.00 ó.: A Nektár Színház – Budapest bemutatja: Jégkirálynő (zenés mesejáték) 

nov.  2.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

nov.  6.–19.00 ó.: Rúzsa Magdi koncertje 

nov.  7.–19.00 ó.: Hit és hűség – történelmi visszapillantás 1889-1989  (színpadi játék) 

nov.  8.–16.00 ó.: XI. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL  –   MÁRTON-NAPI VIGALOM 

 nov.  9.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

nov.10.–19.00 ó.: A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje: Húrok     

nov.13.–16.00 ó.: Gi Mit Tud? (Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium) 

nov.14.–  9.00 ó.: Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – Gólyaavatás 

nov.14.–17.00 ó.: Az Alma együttes koncertje 

nov.18.–18.00 ó.: Szomolai Tibor: Fáklyavivő – könyvbemutató 
nov.19.–18.00 ó.: Mi a Theta Healing? – előadó: Csapó Erika, theta konzulens 

nov.20.–11.00 ó. és 19.00 ó.: A Jókai Színház – Komárom bemutatja: Az arany ára (piaci játék) 
nov.21.–17.00 ó.: A Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak szalagavatója     

nov.21.–18.00 ó.: VándorLÁSS! – Vendég: Antal Ágota – beszélgetés jógáról, utazásról 

nov.22.–10.00 ó.: Az Aranykert Bábszínház bemutatója 

nov.22.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

nov.23.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

nov.25.–10.00 ó.: A NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD bemutatja: Családtörténetek    

nov.25.–18.00 ó.: Swinging Christmas – Bertók István és Bertók Tóth Katalin lemezbemutató koncertje 

nov.26.–14.00 ó.: Kultúrával az akadályok ellen  

nov.27.–  9.00 ó. és 11.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatja:  A kis herceg (musical) 

nov.28.–17.00 ó.: A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak szalagavatója   

nov.28.–17.00 ó.: Az Egészségügyi Szakközépiskola diákjainak  szalagavatója   



nov.29.–16.00 ó.: Tavaszi szél vizet áraszt...– a népdal- és népzenei verseny országos döntője 

nov.30.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése      

dec.  2.–14.00 ó.: MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA     

dec.  3.–13.00 ó.: A 75 év feletti nyugdíjasok köszöntése a Városi Önkormányzat rendezésében    

dec.  4.–15.00 ó.: DAC – karácsony 

dec. 5. –17.00 h.: A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója     

dec.  6.–19.00 ó.: Csallóközi gála – a Csallóközi és a Szőttes közös műsora 

dec.  7.–15.00 ó.: JÖN A MIKULÁS! –  KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ   

dec.  8.–  8.00 ó.: Városmisszió  

dec.  9.–  8.00 ó.: Városmisszió  

dec.10.–19.00 ó.: Presser Gábor és vendégei: Falusi Mariann és Szabó Tamás koncert 

dec.12.–17.00 ó.: A Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak szalagavatója   

dec.13.–17.00 ó.: A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak szalagavatója   

dec.16.–19.00 ó.: Karácsonyi jótékonysági est a szlovák – magyar együttélés jegyében    

dec.29.–11.00 ó. és 14.00 ó.: Az Ametist Bábszínház bemutatja: Mazsola és Tádé (zenés bábjáték) 

dec.29.–19.00 ó.: A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja: Hippolyt, a lakáj 

 

 

 

RENDEZVÉNYEK ÉS  LÉTSZÁMOK A 2014-ES ÉVBEN  

 

A rendezvények  megnevezése                      A rendezvények  száma                   létszám 

VMK – főszervező, társrendező     177       54.898        

Egyéb események a VMK-ban       37       11.905 

Kiállítás            15                    4.500 

Egyéb események a KMG-ban       23         2.500 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ö S S Z E S E N:       252       73.803 

 

 

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK – KURZUSOK ÉS CSOPORTJAINK PRÓBÁI 

 

TISZTA FORRÁS NÉPDALKÖR       1-szer hetente 

VOX CAMERATA KAMARAKÓRUS                                                       1-szer hetente 

GÉZENGÚZOK BÁBCSOPORT       1-szer hetente 

ARANYKERT BÁBSZÍNHÁZ       1-szer hetente 

NYUSZIHOPP GYERMEKTÁNCCSOPORT                                             1-szer hetente 

CSALLÓKÖZI GYERMEKNÉPTÁNCCSOPORT                                      1-szer hetente 

CSALLÓKÖZI                                                                                               2-szer hetente 

DUNAÁG NÉPTÁNCMŰHELY                                       1-szer hetente 

FÓKUSZ GYERMEKSZÍNPAD                              1-szer hetente 

FÓKUSZ DIÁKSZÍNPAD                                          1-szer hetente 

NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD                                                                 1-szer hetente 

CSILLAG TANODA                                  1-szer hetente 

RIVALDA SZÍNHÁZ                                                                                     6-szor hetente 

TOTYOGÓK KLUBJA          2-szer hetente 

EGÉSZSÉGKLUB           1-szer hetente 

ÉNEKOKTATÁS           2-szer hetente 

JÓGA             1-szer hetente 

KONDICIONÁLÓ TORNA          2-szer hetente 

EGÉSZSÉGKLUB – TORNA         4-szer hetente  

RENI TORNA                                                                                                 1-szer hetente                                                                                                

KEREKESSZÉKES TÁNCCSOPORT                               1-szer hetente 

A – KLUB            1-szer hetente 



SAKK-klub            2-szer hetente 

BÉLYEGGYŰJTŐK KÖRE          1-szer havonta 

NO SMOKING EGYÜTTES PRÓBÁJA        2-szer kéthetente    

KORÁB EGYÜTTES PRÓBÁJA         2-szer kéthetente            

 

                                                      

                                                  

A VMK AMATŐR CSOPORTJAINAK TEVÉKENYSÉGE 

 

TISZTA FORRÁS NÉPDALKÖR 

 

A városi művelődési központ mellett működő, az önkormányzat által támogatott Tiszta Forrás Népdalkör 

elmondhatja magáról, hogy a siker már  szinte az induláskor  melléjük szegődött. 2003-ban alakultak és 

röpke félévnyi együtténeklés után máris elnyerték a  Kóta (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Szövetsége) Arany Páva fokozatát. A következő években még hét Arany Pávát gyűjtöttek be 

és mintegy ráadásul háromszor elnyerték az Arany Páva Nagydíjat.  

Ősszel a Tavaszi Szél versenyen arany sávos minősítést kaptak, de ugyanezt megkapták a Kótától is, 

plusz az Arany Pávát. Tehát elmondhatják magukról, hogy ahány év, annyi arany, olykor több is. 

Októberben megyei kitüntetésben részesültek. Repertoárjuk rendkívül színes, szinte az egész Kárpát-

medence magyar népi dallamvilágát felöleli.  

2014. május 28-án és 30-án nevelőkoncertet szerveztek az iskolák számára a Pántlika zenekarral együtt.  

 

Fellépéseink: 

2014. május 26.: Anyák napja – Ollétejed 

2014. május 28.: Nevelőkoncert – Dunaszerdahely 

2014. május 30.: Nevelőkoncert – Dunaszerdahely 

2014. június 26.: Thermalpark – Dunaszerdahely  

2014. augusztus 1.: Bicsak Napok – Mad 

2014. szeptember 6.: Népzenei Fesztivál – Alistál 

2014. szeptember 7.: Csallóközkürt  

2014. szeptember 13.: Apáink Öröksége – Csallóközkürt  

2014. szeptember 14.: Magyar Dal Napja – Dunaszerdahely 

2014. szeptember 18.: Csallóközi Vásár – Dunaszerdahely  

2014. november 8.: Márton – napi Vigalom – Dunaszerdahely  

2014. november 29.: Tavaszi Szél – Dunaszerdahely  

2014. december 7.: Karácsonyi Vásár – Dunaszerdahely  

 

                                                                                                                     Szabó Jolán 

 

 

 

VOX CAMERATA KAMARAKÓRUS 

 

A kórusnak 20 tagja van. Vezetője Németh Borbála, zongorán kísér Fitos Andrea. A kórus heti 

rendszerességgel 3 órát gyakorol, szükség szerint összpontosítások is vannak. 

 

Fellépéseink: 

2014. március 14.: Fellépés Várkonyon a március 15-i ünnepi megemlékezésen                                    

2014. március 15.: Fellépés  Dunaszerdahelyen a március 15-i ünnepi megemlékezésen 

2014. marcius 15.: Fellépés az ünnepélyes díjátadás műsorában 

2014. április  25.: Három kórustag szereplése a KMG kiállításmegnyitóján 

2014. június  19.: Önálló évadzáró koncert a református templomban,  szólót énekeltek: 

                             Németh Borbála, Zöld Ágnes, Miške Tamás, Plavucha Marek 

2014. szeptember 7.: Fellépés az ünnepi szentmisén 10:00 órakor a katolikus templomban,  Kürtön 



2014. szeptember 7.: Fellépés az ünnepi koncerton 15:00 órakor a kat. templomban,  Kürtön 

                                  (Szent Rozália napi ünnepség) 

2014. december 7.: Fellépés a „ Remény sugarai“ című koncerton az evangélikus  templomban 

2014. december 12.: Önálló karácsonyi koncert a Vermes-villában, 18:00 órakor 

2014. december 20.: Önálló karácsonyi koncert a féli katolikus templomban 17:00 órakor       

 

 

                                                                                                                            Németh Borbála 

 

 

 

 

 

CSALLÓKÖZI   

 

A Csallóközi Táncegyüttes  jelenleg 15 párral dolgozik. Az elmúlt évben több hivatásos táncos is 

csatlakozott az együtteshez. Az együttes munkáját Madocsai Imre, Kovács Anita táncpedagógusként, és 

Fecske Renát, felnött együttesnél kosztümösként, a gyerekcsoportnál pedig táncpedagógusként segíti.  

Az értékelt időszakban az együttes számára új viseleteket varrattunk.  

Júniusban bemutattuk az első egész estét betöltö müsorunkat a közelmúltban elhunyt koreográfus, Brandl 

Ferenc emlékére. Decemberben közös műsort készítettünk a Szöttessel. Szintén decemberben a komáromi 

Antológián ezüst sávot szereztünk. 

 

Egyéb fellépéseink: 

2014. július: Kiscsöszi Fesztivál 

2014. szeptember: Nagyudvarnoki Kultúrnapok 

2014. október: Dunaszerdahelyi Vásár 

2014. november: Nádszeg – Nádos Együttes jubileumi müsora 

 

 

CSALLÓKÖZI GYERMEKNÉPTÁNCCSOPORT 

 

A Csallóközi Gyermeknéptánccsoport 20 gyerekkel működik. Az elmúlt egy évben generációváltás  

történt. A csoport több tagja átlépett a felnőttekhez, aminek nagyon örülünk, hiszen a célunk az, hogy 

saját nevelésű táncosokkal gyarapítsuk a Csallóközi sorait. A csoporthoz viszont sok új kisiskolás 

csatlakozott. Az év első felében felújítottunk két régebbi koreográfiát, nyárra pedig elkészült az új Vág – 

Garam közi koreográfiám. Jelenleg magyarbődi táncokkal foglalkozunk. Szeptembertől együtt vezetjük 

az együttest Fecske Renátával.   
Fontosabb fellépéseink: 

2014. május: Réteshúzó Fesztivál, Vásárút 

2014. június: Brandl Ferenc Emlékműsor 

2014. június: Gasztrofest,  Somorja 

2014. június: Gútor 

2014. augusztus: Várkony 

2014. augusztus: Nemzetközi Folklórfesztivál,  Bécs 

2014. szeptember: Nagyudvarnoki Kultúrnapok 

2014. december: karácsonyi vásár, Dunaszerdahely. 

 

                                                                                                                                Oláh Attila 

 

 

 

 

 



DUNAÁG NÉPTÁNCMŰHELY  
ÁGACSKA GYERMEK NÉPTÁNCEGYÜTTES 

DUNAÁG NÉPTÁNCEGYÜTTES, 

 ARANYÁSZ KAMARACSOPORT 

DUNAÁG TÁNCKLUB 

 

Együttesünk jelenleg 110 taggal működik, akikkel 6 különböző korcsoportban dolgozunk. A 

legkiemelkedőbb csoportjaink vezetésében több tanítványunk is segíti a munkánkat, állandó 

asszisztensekként Görcs Linda és Görcs Tamás, illetve állandó szakemberként  Madocsai Imre dolgozik a 

csoportjainkkal.  

Néptáncműhelyünk az elmúlt évben az új koreográfiáink színpadra állításával és a környékbeli fellépési 

felkérések teljesítésével volt elfoglalva. Legtehetségesebb táncosaink és kiemelt csoportjaink emellett az 

általunk már évek óta látogatott szakmai versenyekre készültek és szép eredményeket értek el. 

Tavasszal 2 felvonásos nagyelőadást mutattunk be az Ágacska 15 éves megalakulására, amely egy erre az 

alkalomra készült fotókiállítás bemutatásával is kibővült. 

Augusztusban nyári turnén vett részt az együttesünk a macedóniai Ohridban.  

Legnépesebb csoportunk, a Dunaág Néptáncegyüttes a nyár folyamán több szaktáborban vett részt. 

Júliusban megrendeztük a 7. Aranyász Csallóközi Néptánctábort, vagyis a Dunaág Néptáncműhely saját 

szaktáborát. Az őszi-téli időszakban az ilyenkor esedékes szakmai megmérettetésre készültünk fel, részt 

vettünk a VI. Táncfórum Országos Szólótáncversenyen, amelyről több különdíjat, ezüst- és arany 

fokozatot, valamint 2 kiemelt arany fokozatot hoztunk haza.  

December végén bemutattuk legújabb önálló műsorunkat, amelyben a 100. éve kitört nagy háborúra 

emlékeztünk, „Asszonysorsok, férfimulatságok” – Emlékezés a nagy háborúra címmel. 

 

Fellépéseink: 

2014. március 7. – Dunaszerdahelyi VMK: az Ágacska Gyermek Néptáncegyüttes megalakulása 15. 

évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítás megnyitója 

2014. március 8. – Dunaszerdahelyi VMK: Ünnepi műsor:  

I. rész: "Egyszer egy királyfi..." – zenés mesefeldolgozás 

II. rész: „15 éve együtt” – a Dunaág Néptáncműhely jubileumi estje az Ágacska 15. születésnapjára 

2014. április 25. – VMK, Dunaszerdahely: Ünnepi emlékest Dunaszerdahely egyesítésének 160. 

évfordulója  alkalmából 

2014. május 21. – Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola: Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola tánc 

szaka - Év tehetsége verseny - 2014 

- Év tehetsége díj – 3 pár 

- Igazgatói díj – 2 pár, 1 szólista 

- Zsűri díja – 3 pár 

2014. június 13. – Nagyabony: Fellépés az „Együtt Európáért” Nemzetközi Népművészeti Fesztivál 

programjában 

2014. június 14. – VMK – Dunaszerdahely: A Dunaág Néptáncműhely és a Művészeti Alapiskola végzős 

táncosainak évzáró előadása, Dunaág Családi Nap  

2014. június 20. – Csallóközi Múzeum – Dunaszerdahely: Fellépés a Csallóközi Múzeum fennállásának 

50. évfordulójára rendezett ünnepi programban 

2014. június 28. – Krakovany: Koreográfiaverseny és megyei fesztivál 

2014. augusztus 13–20. – Ohrid (Macedónia): Ohridi Nemzetközi Gyermek Folklórfesztivál 

2014. szeptember 6. – Nagyabony: Bihari-napok 

2014. szeptember 18. – Dunaszerdahely: A Csallóközi Vásár ünnepélyes megnyitója 

2014. november 7–8. – Kassa: Deákos Országos Szólótáncverseny – a Táncfórum VI. országos 

szólótáncversenye  

2014. november 8–9. – Kassa: Táncfórum V. Országos Koreográfiai Szemle – részvétel az országos 

seregszemlén 

2014. december 29. – Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola: az „Asszonysorsok, férfimulatságok” – 

Emlékezés a nagy háborúra c. műsor bemutatója 

                                                                                                       Volner Nagy Melinda 

https://www.facebook.com/events/1409980932615079/
https://www.facebook.com/events/1409980932615079/


GÉZENGÚZOK BÁBCSOPORT 

 

Ebben az évben is tovább folytattuk a mesék dramatizálását, a bábmozgatást, de mivel bejelentkeztünk a 

Duna Menti Tavaszra, így a próbák már a versenyre való felkészülés jegyében folytak. Ezúttal a Kacor 

király című mesét dolgoztuk fel. A somorjai válogatón továbbjutottunk az országos versenyre, ahol 

bronzsávos minősítést kaptunk. A szeptemberi és októberi hónap a Tarka Lepke Bábfesztiválra való 

készülődéssel telt el.  

 

  Fellépéseink: 

  2014. június 2.: Gyereknap – Komenský u. óvoda 

  2014. június 3.: Gyereknap – Október u. óvoda 

  2014. június 7.: Halászi Bábfesztivál – Halászi 

  2014. június 26.: Évzáró előadás – Dunaszerdahely 

  2014. június 28.: Falunap – Nemesócsa 

                              Családi nap – Nevitel, Alistál 

  2014. október 4.: Katica Bábfesztivál – Pozsonyeperjes 

  2014. október 11.: Tarka Lepke Bábfesztivál – Dunaszerdahely  

 

                                                                                                                 Csörgei Tünde 

 

NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNPAD 

 

A Novus Ortus Diákszínpad 2004-től működik a városi művelődési központ mellett. Ez idő alatt a csoport 

számos hazai és külföldi fesztiválon és fellépésen vett részt, ahol több díjjal és kimagasló értékeléssel volt 

jutalmazva. A csoport tagjai a városi középiskolák diákjai, akik rendszeresen találkoznak a városi 

művelődési központban. 

A Novus Ortus Diákszínpad legújabb darabjához Biljana Srbljanović „Családtörténetek“ című műve 

szolgált alapul, amelyben a háború iszonyatát fogalmazta sokkoló drámaszöveggé. A csapat a darabon 

keresztül felnagyítva és sarkítva szerette volna felhívni a figyelmét a nagyérdemű közönségnek 

a családban történő erőszakra, az érzéketlenségre, a szeretet nélküli családi létre. A gyerekjátéknak 

álcázott „Családtörténetek“ mélyen elgondolkodtató és figyelemfelhívó drámai előadás. 

 A csoport 2014-ben ünnepelte fennállásnak 10. évfordulóját, amelynek tiszteletére ünnepélyes fellépést 

szervezett a városi művelődési központban.  

A Novus Ortus Diákszínpad ezúton is köszöni a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ 

igazgatójának, Mgr. Ibolya Ildikónak és az alkalmazottaknak a segítséget, a polgármester úrnak és a 

képviselő-testületnek a támogatást. 

  

                                                                                                                                     Takács Tímea 

 

                                  

 

 

 

FÓKUSZ GYERMEKSZÍNPAD 

 

                   A Fókusz Gyermekszínpad Jarábik Gabriella vezetésével a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési 

Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin városi szervezete mellett működik.    

                   Januártól  a  sok új játékos gyakorlat végzése közben került sor a dramatizálható irodalmi anyag 

kiválasztására, amely  ebben az évben olyan irodalmi szövegekre esett, amelyek a gyermeki álmokról, 

vágyakról szólnak, s lányok és fiúk közti problémákat vetik fel játékosan. A 2014-es évben ezekből  

gyakoroltunk egy csokorral Mese, mese, meskete címmel. A darab bemutatójára már áprilisban sor került, 

először a szülők és barátok láthatták, mert májusban már megmérettetett a csoport munkája  a somorjai 

válogatón, ahol a legjobbakat a Duna Menti Tavasz országos fesztiváljára válogatták. A csoport bejutott 



az országos döntőbe, s meghívást kapott Győrbe is, a  Nemzetközi  Gyermekszínjátszó Fesztiválra,   ahol 

a csoport szereplése  nagyon jól sikerült. 

                  Még a győri szereplés  előtt  részt vettünk Mosonmagyaróváron a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon, 

ahol a gyermekcsoport teljesítményét rendezői díjjal jutalmazták. 

                   A csoport részt vett a Dunaszerdahelyen megrendezett Duna Menti Tavasz országos seregszemlén, 

ahol aranysávos besorolást nyert  teljesítményével. 

                 2014-ben a Fókusz immár 44. éve műveli és támogatja az  öntevékeny  színpadi tevékenységet 

Dunaszerdahely városában. 

                  A 2014-es év második fele zajos volt a Fókusz életében, hiszen szeptemberben nagy átalakuláson esett 

át: a 11 – 14 éves tagok távoztak a  kis gyermekcsoportból és a nagyobb gyermekek színpadát alakították 

ki, s így a gyermekcsoportokba új tagok kerülhettek 6 – 12 éves korig.  A megújult kisszínpad és 

a kozépső csoportosok  15  új taggal  október 1-től kezdtek el dolgozni. A próbákra  hetente péntek 

délután, ill. szombaton délelőtt  került sor. Így aztán 2015-ben már 3 színjátszó csoport működik a Fókusz 

Színpad égisze alatt. 

                   Sikeres évadot zártak a csoportok. Ezúton is szeretném megköszönni a dunaszerdahelyi iskolák 

igazgatóinak, a Városi Művelődési Központ igazgatónőjének és munkatársainak segítségét valamint 

a Városi Képviselőtestület anyagi támogatását, továbbá a szülők együttműködését, hiszen a hathatós 

összmunka nélkül nem lehettek volna ilyen sikeresek  a csapatok. 

  

 

 

 

 

FÓKUSZ  DIÁKSZÍNPAD 

 

A diákszínpad 2014-ben is folytatta  sikeres tevékenységét: rendezőjük  Az emberke tragédiája c. művet 

gyakorolta  és készítette elő  a diákokat a fellépésekre. A középiskolások ismerik  a darab 

mondanivalóját, s nagyon érdekes volt figyelni a játék alakulását ötleteikkel, koreográfiájukkal tarkítva. 

A rendező odafigyelt, hogy megfelelő  szakembergárda segítse a szereplők munkáját, akik már több éve 

sikeresen együttműködnek. Az együttes a tavalyi sikeres darabját, az Ágnes asszonyt is több helyen 

bemutatta, tehát szerepelt repertoárjukban. Így a különböző  fellépéseken és fesztiválokon a diákszínpad 

újra bizonyította , hogy a legjobb öntevékeny csoportok közé tartozik. Ezt bizonyítják az alábbi 

helyszínek is: 

Március – a csoport sikeresen szerepelt Győrben  a Nemzetközi Diákszínjátszó  Fesztiválon, s meghívást 

nyert a Dombóvári Országos Diákszínjátszó Fesztiválra is. 

Májusban a mosonmagyaróvári  Nemzetközi Fesztiválon aratott  sikert, majd júniusban Komáromban 

a Jókai Napokon és Magyarországon Vasváron vett részt színjátszó fesztiválokon.  Az évadot október 

elején  Alsósztregován fejezte be, ahol részt vett a Madách Irodalmi Napokon. Az együttes minenhol 

bizonyította, hogy a legjobb csoportok közé tartozik, s ezzel sikeresen képviselte Dunaszerdahely városát 

is Szlovákiában és külföldön egyaránt.  A csoport a dunaszerdahelyi  VMK és a Csemadok városi  

szervezete mellett működik Jarábik Gabriella vezetésével. 

 

 

 

                                                                                                            Jarábik Gabriella 

 

 

                                                    

 

    

 


