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Prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára  

v Dunajskej Strede na rok 2021 

 

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának a prémium mutatói 

 a 2021-es évre. 

 

 

 

Ukazovateľ 1.  Mutató 

Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie profesionálnych národnostných divadiel zo Slovenska počas 

divadelnej sezóny. -  A 2021-es színházi évadban biztosítani a szlovákiai, hivatásos, magyar 

nemzetiségi színházak vendégszereplését. 

 

10% 

Ukazovateľ 2.  Mutató 

Zabezpečiť estetický vzhľad dvora Galérie súčasných maďarských umelcov na Ulici Gyulu 

Szabóa 304/2 v Dunajskej Strede. – Biztosítani a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria 

udvarának, s a környezetének az esztétikus és gondozott küllemét. (Szabó Gyula 304/2).  

 

5% 

 

Ukazovateľ 3.  Mutató 

V rámci skvalitnenia spolupráce medzi MsKS Benedeka Csaplára a Žitnoostrovského 

osvetového strediska spoluorganizovať a hostiť prednášky a osvetové podujatia v slovenskom 

a maďarskom jazyku. - A Csaplár Benedek VMK és a Csallóközi Népművelési Központ 

intézmények közötti együttműködés keretében szlovák és magyar nyelvű előadások és 

rendezvények szervezése  

 

5%  
 
Ukazovateľ 4.  Mutató 
Zabezpečiť priestory a aktívnu pomoc pri realizovaní kultúrnych podujatí organizovaných 
mestom. - Dunaszerdahely város által megrendezésre kerülő kulturális rendezvényeken 
biztosítani az intézményben a helyszínt, valamint az aktív segítségnyújtást a városi ünnepi 
rendezvények lebonyolítása alatt.  

5% 

Ukazovateľ 5.  Mutató 

Rozšíriť ponuku programov MsKS samo organizovanými podujatiami a poskytnúť priestor a 

príležitosť miestnym súborom a skupinám na vystúpenie. - A CSB VMK saját szervezésű 

rendezvényei programkínálatának a bővítése, ezenkívül a helyi együttesek és csoportok 

részére helyszín és fellépési lehetőség biztosítása. 

 

10% 

Ukazovateľ 6.  Mutató 
Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie profesionálnych slovenských divadiel (aspoň jedno 
vystúpenie ročne) – A hivatásos szlovák színházak vendégszereplésének a biztosítása (évente 
legalább egy fellépés). 

5% 
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KIÉRTÉKELÉS 

 

 

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ a város egyik legfőbb szellemi és kulturális 

központja, közösségépítő, közéleti színtér, amely hivatalosan 1977. november 4-én nyitotta 

meg kapuját a nagyérdemű közönség előtt. Dunaszerdahely város Önkormányzata a 2016. 

április 19-i képviselő-testületi ülésen határozott arról, hogy a VMK, Dunaszerdahely neves 

szülötte, Csaplár Benedek nevét fogja viselni. 

 

A CSB VMK a belváros szívében elhelyezkedő, csodálatos és impozáns épület, amely 

Dunaszerdahely város kulturális élete szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be.  A 

megnyitása óta aktívan hozzájárul a város kulturális életének gazdagításához, a kulturális 

turizmus fellendítéséhez, a város nemzetközi népszerűségéhez és népszerűsítéséhez. A 

programok és a rendezvények tervezésénél a legszélesebb igényeket szem előtt tartva minden 

évben számos eseményt bonyolít le, így minden korosztály megtalálja a neki legkedvesebb 

rendezvényt a VMK programkínálatában. 

 

A Covid 19 világjárvány már 2020-ban is nagyon nehéz helyzetet teremtett az intézmény 

életében és ez sajnos a 2021-es évben is folytatódott. Leálltak a próbák, a betervezett színházi 

előadásokat, koncerteket, gyerekprogramokat és a további rendezvényeinket nem tudtuk 

megvalósítani, ami nagyon nagy csalódás volt számunkra és a közönség számára is. A VMK-

ban tevékenykedő művészeti és összes csoport próbái leálltak és a könyvtár is bezárt. 

2021-ben június és október időszakban tudtuk a rendezvényeinket megszervezni, illetve a 2020-

as évben elmaradt előadásokat pótolni, majd újra országos lezárás következett. 

 

Ukazovateľ 1.  Mutató 

Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie profesionálnych národnostných divadiel zo Slovenska 

počas divadelnej sezóny. -  A 2021-es színházi évadban biztosítani a szlovákiai, hivatásos, 

magyar nemzetiségű színházak vendégszereplését. 

 

A CSB VMK nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szlovákiai, hivatásos, magyar nemzetiségű 

színházaink előadásait a dunaszerdahelyi közönség is megtekintse, ezért a Jókai és a Thália 

Színház rendszeresen vendégszerepelnek a CSB VMK-ban. A két hivatásos magyar 

nemzetiségű színház mellett a 2021-es évben a programkínálatban helyet kapott további hazai 

színház is.  

Sajnos, a színházi bérleteket a 2021-es évben sem tudtuk meghirdetni a már említett 

világjárványügyi intézkedések miatt, így minden színházi program önállóan került 

meghirdetésre.  
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Saját 

szervezés 

- Összezárva 

- Teátrum Színházi PT: Kodály Zoltán - Háry János 

- Thália Színház: Noszty fiú esete Tóth Marival  

- Ray Cooney: Páratlan páros (vígjáték)  

- Ifjú Szivek: Autentika – táncelőadás 

Közös 

szervezéssel 

 

- Örömlányok végnapjai 

- Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé 

- Hyppolit, a lakáj 

- Csányi Sándor – Hogyan értsük félre a nőket 

- Laartˇ pour lartˇ 
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Ukazovateľ 2.  Mutató 

 

Zabezpečiť estetický vzhľad dvora Galérie súčasných maďarských umelcov na Ulici 

Gyulu Szabóa 304/2 v Dunajskej Strede. – Biztosítani a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar 

Galéria udvarának, s a környezetének az esztétikus és gondozott küllemét. (Szabó Gyula 

304/2).  

 

Dunaszerdahely város Önkormányzata a 2011. június 28-án megtartott képviselő-testületi 

ülésén a 2011/8/108 határozat alapján a Vermes-villa üzemeltetését a VMK-hoz csatolta.  

2019-ben a beiktatásom után az első feladataim közé tartozott a CSB VMK dokumentációjának 

az átnézése, a pénzügyi, a gazdasági helyzetének az áttekintése mellett a Vermes-villa/KMG 

épület állapotának a felmérése, az egyes termek, helyiségek ellenőrzése, a szolgáltatásokat 

biztosító cégek vezetőivel való megismerkedés is. A közelmúltban az épület műszaki állapota 

egyre csak romlott, mivel az elmúlt tíz évben nem történt érdemleges felújítás, csupán 

karbantartás jellegű munkák kerültek elvégzésre. 

 

A koronavírus-járvány a 2021-es évben is hatalmas bevételkiesést okozott a CSB VMK-nak, 

de a járvány alatt maximálisan kihasználtuk az időt, a szűkös anyagi helyzetünket, az emberi 

erőforrásunkat, Dunaszerdahely város Önkormányzata által biztosított pénzügyi forrást és a 

pályázati lehetőségeket arra, hogy az épületen belül elvégezzünk további nagy horderejű 

felújítási munkálatot és fejlesztési beruházást. A rossz anyagi helyzetünket tetőzi a KMG 

fenntartására, valamint a Vermes-villa épületének karbantartási, hibaelhárítási, javítási 

munkálataira kifizetett összegek. 

 

Ennek ellenére sikerült a Vermes – villa épületén is nagyobb munkálatokat elvégezni. A 2021-

es évben teljesen fel lett újítva a villámhárító rendszer az épületen. Javításra került az 

ereszcsatorna rendszer is, amelynek hibái nagy károkat okozott heves esőzések alatt az 

épületben. Továbbá, az épületet körül ölelő park fái, főleg az ereszcsatorna mellett meglettek 

botolva, így az esővíz lefolyását nem gátolja meg az eltömődött ereszcsatorna.  

 

Folyamatosan és rendszeresen karban van tartva a füvesített terület is, amely esztétikus és 

gondozott küllemet kölcsönöz a KMG udvarának, így emelve az épület és a helyszín pompáját. 

 

 

Ukazovateľ 3.  Mutató 

 

V rámci skvalitnenia spolupráce medzi MsKS Benedeka Csaplára a Žitnoostrovského 

osvetového strediska spoluorganizovať a hostiť prednášky a osvetové podujatia v 

slovenskom a maďarskom jazyku. - A Csaplár Benedek VMK és a Csallóközi Népművelési 

Központ intézmények közötti együttműködés keretében szlovák és magyar nyelvű előadások 

és rendezvények szervezése  

 

A Csaplár Benedek VMK és a Csallóközi Népművelési Központ között az együttműködés 

nagyon jó. A VMK biztosítja az intézmény nagyobb rendezvényeire a helyszínt és segít                        

a gördülékeny lebonyolításában is.  

A hagyományos rendezvények mellett igyekszünk közösen új programokkal megszólítani a 

közönséget, illetve aktívan részt veszünk a koszorúzási ceremóniák kivitelezésében is, 

amelyhez biztosítjuk a CSB VMK eszköztár használatát is.  
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Továbbá, a CSB VMK bérmentesen helyezi el a város több pontján levő hirdetőoszlopaira a 

Csallóközi Népművelési Központ reklámplakátjait a rendezvények népszerűsítése céljából. 

 

A Csallóközi Népművelési Központ vis major okok miatt a 2021-es évben sorra mondta vissza 

a VMK közös szervezésű programjait és rendezvényeit. 
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Közös 

szervezéssel 

 

- Énekel az ijúság - Mládež spieva 

- Viva IL Canto 

- Dunaszerdahelyi Színházi Fesztivál - Dunajskostredský divadelný 

festival 

- A szlovák nemzeti felkelés 77. évfordulója - Oslavy oslobodenia 

pri Pomníku padlých hrdinov 

- A fasizmus feletti győzelem napja - Deň víťazstva nad fašizmom 

- Kiállítások – výstavy 

- Előadások - prednášky 

 

 

 

Ukazovateľ 4.  Mutató 

 
Zabezpečiť priestory a aktívnu pomoc pri realizovaní kultúrnych podujatí 
organizovaných mestom. - Dunaszerdahely város által megrendezésre kerülő kulturális 
rendezvényeken biztosítani az intézményben a helyszínt, valamint az aktív segítségnyújtást 
a városi ünnepi rendezvények lebonyolítása alatt.  

A CSB VMK fenntartója Dunaszerdahely város Önkormányzata, amely nagyban hozzájárul               

a Csaplár Benedek VMK fejlesztéséhez és rendszeresen biztosítja az anyagi támogatást, ami           

a világjárvány ideje alatt az egyetlen anyagi bevétele volt az intézménynek, amiért ezúton is 

szeretnénk kifejezni köszönetünket.  

Minden év januári hónapban az önkormányzat számára előre lefoglaljuk a városi ünnepségek 

időpontját, így biztosítjuk a helyszínt a városi, ünnepi eseménynek. A rendezvények 

lebonyolításában aktívan kiveszi a részét a VMK csapata, s igyekszünk minden kérést és 

feladatot teljesíteni a rendezvények gördülékeny lebonyolítása érdekében, amihez az eszköztár 

használata is hozzájárul. 

A CSB VMK számára kiemelten fontos partner Dunaszerdahely város Önkormányzata és a 

Hivatal, ezért  kulcsfontosságú a velük való felhőtlen kapcsolat megtartása és ápolása. 

 
A covid 19 járvány ideje alatt több városi rendezvény maradt el, amelyeknek a CSB VMK 
biztosította a helyszínt. 
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Közös 

szervezéssel 

 

 

- Trianon 1918-1920 kiállítás, június 16. 

- Az Év Sportolója 2020 díjak átadása, szeptember 13.  

- Nemzeti gyásznap – megemlékezés az aradi vértanúkról,  

október 6.  
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Ukazovateľ 5.  Mutató 

 
Rozšíriť ponuku programov MsKS samo organizovanými podujatiami a poskytnúť 
priestor a príležitosť miestnym súborom a skupinám na vystúpenie. - A CSB VMK saját 
szervezésű rendezvényei programkínálatának a bővítése, ezenkívül a helyi együttesek és 
csoportok részére helyszín és fellépési lehetőség biztosítása. 

A Csaplár Benedek VMK a már hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő rendezvényei 

mellett fáradhatatlanul és folyamatosan új rendezvényekkel és programajánlatokkal igyekszik 

az érdeklődő közönséget becsalogatni és kielégíteni a kulturális igényüket. A 2021-es évben a 

covid járvány miatt, a betervezett új programok megszervezésére nem minden esetben volt 

lehetőség. 
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Saját 

szervezés 

- CSAPLÁRKULT KREATÍV Műhely 

Mandalafestő tanfolyam: szeptember 25., november, 6., május 22. 

Közös 

szervezéssel 

 

- Nemzetközi Harmonikafesztivál, július 5-7. 

- Nyárbúcsúztató, szeptember 18. 

- Charlie dance studio bemutató óra, november 5. 

 

 

 

 

A Csaplár Benedek VMK legfontosabb célja és feladata, hogy az egyes programok és műsorok 
tervezésekor, a legszélesebb igényeket szem előtt tartva, a város polgárainak, gyermek és 
ifjúsági korosztályának, felnőtt és nyugdíjas lakóinak színvonalas művelődési és bemutatkozási 
lehetőséget biztosítson, valamint a tágabb térség lakóinak is szórakozási lehetőséget biztosítson 
a rendezvényei által. 

Intézményünk fő feladata közé tartozik, hogy a városunkban működő amatőr, alkotó, művészeti 
csoportok, közösségek, klubok részére támogatást és helyiséget biztosítson, amelyek a város jó 
hírnevét öregbítik idehaza és külföldön egyaránt.  

A VMK-ban kiterjedt csoport tevékenység és klubfoglalkozás folyik, amelyek számára 
biztosítjuk a heti rendszeres próbáikon kívül a rendkívüli próbákat is a színpadon. A 
nagyközönség számára megtartott bemutatóik alatt az intézmény színháztermét díjmentesen 
rendelkezésükre bocsátjuk és a fellépésből származó bevétellel is a csoport rendelkezik.  

A sokrétű csoport-, és klubfoglalkozás száma növeli az intézmény külső, pozitív megítélését, 
azonban hatalmas anyagi megterhelést jelent a VMK számára. 

A 2021-es évben a lehetőség szerint megrendezésre kerültek június és október közötti 

időszakban a tervezett rendezvényeink, amelyek keretében fellépési és bemutatkozási 

lehetőséget biztosítottunk a helyi zenekarok, művészek és tehetségek számára. 
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Saját 

szervezés 

- Dunaszerdahelyi Nyár: Shadows Club DS, július 30. 

- Dunaszerdahelyi Nyár: Kosár Szabolcs és Janka, július 23. 

- Dunaszerdahelyi Nyár: Night Ride, augusztus 6.  

- Dunaszerdahelyi Nyár: Arizóna, augusztus 13. 

- Dunaszerdahelyi Nyár: Bettika Quintet koncertje, augusztus 17. 

Közös 

szervezéssel 

 

- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: For You acapella, július 15. 

- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: Four Art Singers, július 22. 

- Dunaszerdahelyi Nyár: Nóta- operett- és musicalest, augusztus 27. 

- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: FiveLive Acappella, július 29. 

 

 

Ukazovateľ 6.  Mutató 

 
Zabezpečiť hosťujúce vystúpenie profesionálnych slovenských divadiel (aspoň jedno 
vystúpenie ročne) – A hivatásos szlovák színházak vendégszereplésének a biztosítása (évente 
legalább egy fellépés). 

A koronavírus-világjárvány megjelenésétől kezdve a Szlovák Kormány és a Szlovák 

Köztársaság Közegészségügyi Hivatala is heti, sőt napi szinten változtatták a járvány alatt 

kiadott országos rendeleteiket, ami hatalmas a káoszt okozott CSB VMK életében is. Az összes 

elmaradt és addigra betervezett új rendezvények időpontjai átszervezésre kerültek.  

 

A CSB VMK a 2021-es évben két szlovák nyelvű színházzal folytatott tárgyalásokat. Az egyik 

a pozsonyi székhelyű Aréna Színház és a másik pedig a budapesti Vertigo Szlovák Színház 

volt. A megbeszélések alapján november és decemberi hónapokban került volna sor a szlovák 

színház vendégelőadásának a bemutatására.  

 

Sajnos, a világjárvány miatt a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hatályba lépő 

intézkedései alapján bevezették az újabb teljes lezárást, így a sok más program és rendezvény 

mellett az említett színházak fellépését is törölni kellett. 

A CSB VMK továbbra is kapcsolatban van az említett színházakkal és reményeink szerint és a 

lehetőség szerint a közeljövőben bemutatásra kerülhet az intézményben a szlovák színházi 

előadás is.  

 

A CSB VMK a szlovák színházi előadást vis major okok miatt nem tudta megvalósítani, de az 

aktív, nyári és az őszi időszakában vendégül látott szlovák zenekarokat, táncegyüttest és 

előadóművészeket is, valamint rendszeres, szlovák tánccsoport foglalkozások folynak az 

intézményben. 

 

A koronavírus-világjárvány megjelenésétől kezdve a CSB VMK már betervezett programjait 

és előadásait folyamatosan kellett újra tervezni és szervezni, ami nagyon megterhelő volt a 

közönség, a művészeti csoportok, klubok és a Csapat számára is. A koronavírus-járvány miatti 

kényszerszünet nagyon rányomta a bélyegét a CSB VMK működésére és az anyagi helyzetére 

is.  

Az újra nyitás időszakban a programok nagyrészét sikerült az elmúlt időszakban megvalósítani, 

de vannak még elmaradt rendezvények, amelyek időpontjai átcsúsztak a 2022-es évre. Ezek 

közé tartozik a hivatásos szlovák színház vendégszereplése is, amely reményeink szerint az őszi 

időszakban kerül újra megszervezésre. A szlovák színházakkal permanensen folynak a 

tárgyalások az időpont egyeztetés érdekében.  
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FEJLESZTÉSEK A 2021-AS ÉVBEN 

 

 

A. - A műszaki-technikai eszközpark és egyéb berendezések, eszközök 

 

 

Helyiség / Terem Eszköztár 

Iroda 

- Számítógép: NBAC-NXA50EC.004 NB Acer, 

- Nyomdagép: HP Laserjet Pro M 15a,                                  

- Szolgálati mobiltelefon – 2 db, 

- Asztali számítógép: Apple iMac 24” Retina 4.5K display, 

- Apple M1 chip 8-core CPU, 8-core GPU Silver, 

- 16 GB memória, 

- 2 TB SSD disk, 

- Magic Mouse, 

- Magic Trackpad, 

- Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad SK - 

billentyűzet, 

Aula - Személyi lift OTV 4000 beszerelése, 

Színházterem - Színpadi fénytechnika vásárlása – 2db 

Kamaraterem - Zongoraszék vásárlása – 1 db 

 

B. - Munkálatok 

 

Helyiség / Terem Munkatevékenység önerőből  

CSB VMK 

intézményben 

- szekrények, bútorok, falak festése, 

- takarítás, lomtalanítás, likvidálás a konténerekbe – 3 db/ 5 m3  

- terítők és egyéb textíliák varrása, virágok és növények átültetése 

- díszítés 

 

 

C. Brand és innováció 

 

Márkanév  - CSAPLÁRKULT Polgári Társulás 

Egyéb 
- 2 új terem kialakítása: Öltözők 

- 2 új tánccsoport befogadása  

 

 

D. 2021 -es év kulturális eseményei 

 

 

Színház 

saját szervezés 

 

- Összezárva 

- Kodály Zoltán: Háry János (daljáték), október 16. 

- Mikszáth - Gyarmati: A Noszty fiú esete Tóth Marival, október 26. 

- Páratlan páros 

- Ifjú Szivek: Autentika – táncelőadás, szeptember 16. 

Színház 

közös szervezéssel 

 

- Tündérkert - Tom Ziegler: Grace és Gloria, június 23. 

- Örömlányok végnapjai, július 16. 

- Mazsola és Tádé 

- Turay Ida Színház: Hyppolit, a lakáj, augusztus 26. 

- Csányi Sándor – Hogyan értsük félre a nőket, október 8. 

- L´ART POUR L´ART Társulat: Ember a falvédőről, október 22. 

- Minden, addig – 60-ig! Hodossy Gyula 60 születésnapi ünnepsége! 
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Koncert  

közös szervezés 

- Abba – show, június 28. 

- Kicsi Hang születésnapi koncert, szeptember 9. 

- Bihari János-emlékest, szeptember 12. 

- Csallóközi Gála 

- Szent György Kórus születésnapi koncertje, október 2. 

- Koncz Zsuzsa koncert, október 25. 

- Nyárbúcsúztató, szeptember 18. 

- Nemzetközi Harmonikafesztivál, július 5-7. 

- Rúzsa Magdi koncert, július 21. 

- IV. Magyar Dal Napja, szeptember 5 

Koncert 

saját szervezéssel 

- Győri Filharmonikusok koncertje 

- Dunaszerdahelyi Nyár – koncertek, augusztus 

- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika 

Fesztivál 

- Dunaszerdahely Városi Gyereknap és Apák napja, június 26. 

- XV. Tarka Lepke Bábfesztivál, október 9. 

- Duna Menti Tavasz 

Egyéb 

- Tündérkert - Itt és most improvizációs est, június 23. 

- Ünnepélyes diplomaosztás – Szent Erzsébet Főiskola, július 10. 

- Alzheimer, Kollár István díjnyertes dokumentumfilmje,  

 szeptember 7. 

- VÁ Gimnázium végzőseinek szalagavatója, szeptember 14. 

- VándorLáss EST - Tévhitek a meditációról, szeptember 21. 

- Szërdehelyi sétatéren..., Csallóközi gyermeknéptánccsoportjainak     

 gálaműsora, szeptember 25. 

- VándorLáss EST - 11 csúcs non-stop, október 20. 

- A Dunaszerdahelyi Sakk-klub II. ligás mérkőzése, október 16-17. 

Tanfolyam - Mandalafestő tanfolyam: május, szeptember, november 

 

  

  

 

 

 

E. Beadott pályázatok 

 

 

Bethlen Gábor Alap  

– technikai eszköz beszerzésre, fejlesztésre  

2.754,59 € 

megítélt 

Dunaszerdahely Város Önkormányzata  

– rendezvény megvalósításra- odaítélt 

8.545,00 € 

megítélt 

Kultminor 

– rendezvény megvalósításra 

17.000,00 € 

megítélt 

Nagyszombat Megye 

– rendezvény megvalósításra 

1.000,00 € 

megítélt 

SZK Kulturális Minisztériuma 

– technikai eszköz beszerzésre, fejlesztésre 

200.000,00 € 

- elbírálás alatt 
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Öltöző – új terem (előtte/utána)      1 sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öltöző – új terem (előtte/utána)  
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