
SPRÁVA O ČINNOSTI  MsKS BENEDEKA CSAPLÁRA  A  GSMU 

ROK – 2017 

 

     MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede už 40 rokov očakáva svojich návštevníkov pestrým 

kultúrnym programom. V divadelnej sále pravidelne organizujú divadelné predstavenia, rôzne kultúrne a 

hudobné podujatia. Tradičné podujatia sú:  Týždeň poézie, Podunajská jar, Festival zdravia, Bábkový 

festival Pestrý motýľ, Veselica na Martina, Vianočný dom hier pre mentálne postihnutých,  klubové 

večierky, prednášky, výstavy amatérskych a profesionálnych umelcov. Veľmi populárne sú Rodinné 

nedele – domy hier. 

     V MsKS Benedeka Csaplára pracujú amatérske súbory na vysokej umeleckej úrovni: bábkarské 

súbory (detský a dospelý), divadelné súbory, tanečné súbory, spevácke skupiny a rôzne kluby, ako napr. 

Klub motkáčikov (pre rodičov na materskej dovolenke s deťmi), Klub vozičkárov, Klub zdravia 

(organizujú prednášky o správnej životospráve, snažia sa vyriešiť problémy s nadváhou a rôznymi 

zdravotnými problémami).  Tí, ktorí sa starajú aj o svoje zdravie, majú možnosť venovať sa joge a 

Pilatesu. 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 MsKS Benedeka Csaplára 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. Dôležitou 

úlohou je podpora občianskych združení,  civilných iniciatív, 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 Benedeka Csaplára im zabezpečíme vhodné priestory na 

pravidelné skúšky, naši technickí pracovníci im pomáhajú pri realizácii predstavení. 

     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 vybrali riaditelia škôl podľa  ponuky MsKS Benedeka Csaplára. 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, ich doprovodu 

poskytneme – podľa možnosti – ďalšiu zľavu. Okrem toho na základe Zásad vydania a používania 

Vernostnej 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, technicky zabezpečiť rôzne kultúrne podujatia v meste, či 

udržiavať dobré styky  s rôznymi inštitúciami, občianskymi združeniami a podľa možnosti podporiť ich 

činnosť. 

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

v DSTV, dunajskostredsko, 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. Webová stránka  mestského kultúrneho strediska je tiež stále pestrejšia, sú na nej vždy  

aktuálne ponuky.         

     V MsKS Benedeka Csaplára aj naďalej plánujeme organizovať prednášky na rôzne témy, výstavy, 

tvorivé dielne. 

     MsKS Benedeka Csaplára na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2011 

spravuje aj budovu GSMU, impozantnú Vermesovu vilu. 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. Každoročne podľa našich možností 

obnovujeme niektoré časti (teraz prebieha obnova elektroinštalácie a hromozvodu).  

 

 

     

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


 

     V hodnotenom období sme pokračovali rekonštrukčné práce v budove MsKS (servis javiskových 

zariadení, oprava a brúsenie podlahy javiska, maľba niektorých priestorov, obnova Culture Clubu 

v suteréne),  ktoré plánujeme pokračovať aj v roku 2018. Objednali sme cenovú ponuku na technické 

riešenie rekonštrukčných prác, cieľom prispôsobiť kinosálu na komorné divadlo. Objednali sme štúdium 

vetracieho a klimatizačného zariadenia MsKS a projekt rekonštrukčných prác cieľom vytvorenia nových 

kancelárií a nového skúšobného miestnosti. 

     

     

     

POČET  PODUJATÍ  A NÁVŠTEVNOSŤ V ROKU  2017 – MsKS 

 

                                                                             POČET  PODUJATÍ   POČET  NÁVŠTEVNÍKOV 

Podujatia v MsKS                                                 253                          73.000  

Podujatia v GSMU                                        29                 8.000 

S P O L U:                  282               81.000 

 

 

 

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 (škôlkari)  – 1-krát týždenne 

APRÓCSALLÓKÖZI (ročník 1 – 4)  – 1-krát týždenne 

KISCSALLÓKÖZI (ročník 5 – 9) – 1-krát týždenne 

CSALLÓKÖZI (dospelí)  – 2-krát týždenne 

FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA DUNAÁG (5 veková skupina)  – 3-krát týždenne  

Detský divadelný súbor FÓKUSZ – 1-krát týždenne 

Mládežnícky divadelný súbor FÓKUSZ – 1-krát týždenne 

Mládežnícky divadelný súbor NOVUS ORTUS – 1-krát týždenne 

Divadlo RIVALDA SZÍNHÁZ – 5-krát týždenne 

Moderný tanec – 1-krát týždenne                                 

Klub motkáčikov – 2-krát týždenne 

Spoločnosť Hudba znie pre všetkých! – 2-krát týždenne 

Kondicionálne cvičenia – 2-krát týždenne 

Cvičenie členov klubu zdravia – 4-krát týždenne 

Tanečná skupina vozíčkarov GURULÓ TRIÓ – 1-krát týždenne 

A – Klub – 1-krát týždenne 

Šachový krúžok – 1-krát týždenne 

Klub filatelistov – 1-krát mesačne 

Skúška skupiny KORÁB – 1-krát týždenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČINNOSŤ AMATÉRSKYCH SÚBOROV PRI  MsKS 

 

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA TISZTA FORRÁS 

 

Spevácka skupina Tiszta Forrás aj v roku 2017 vystupovala na rôznych kultúrno-spoločenských 

podujatiach mesta, na rôznych folklórnych súťažiach, reprezentovala mesto i celý región doma i v 

zahraničí. Vystupovali sme: na slávnostnom programe z príležitosti 40. výročia Ženskej speváckej 

skupiny Ohrady, ďalej vo Vrakúni, v Kartali (Maďarsko), vo Veľkých Dvorníkoch. V dňoch 9 – 10. 

novembra 2017 Ženská spevácka Tiszta Forrás, Ženská spevácka skupina Ohrady a ľudová kapela 

Pántlika  absolvovali sústredenie v kultúrnom dome v Ohradoch. Cieľom bola príprava na vystúpenie v 

nasledujúcich programoch: Veselica na Martina (11.11.2017), Vianočný jarmok v rámci mestských 

adventských programov (10.12.2017), slávnostný program z príležitosti 40. výročia MsKS Benedeka 

Csaplára (16.12.2017) a  živé vysielanie v Rozhlase Pátria  (26.12.2017).  

 

                                                                                                                           Jolán Szabó 

 

 

SPEVÁCKY ZBOR VOX CAMERATA 

 

Zbor má 20 členov. Zbor vedie Mgr. Ágnes Gaál Zöld.  

 

Vystúpenia: 

 22.01.2017            Vystúpenie na Dňoch maďarskej kultúry 

 22.02.2017            Vystúpenie na uzávierke roka  – Csemadok 

 11.03.2017            Slávnostný program z príležitosti 15. marca – Malé Dvorníky 

 12.03.2017            Slávnostný program z príležitosti 15. marca – Kráľovičové  Kračany 

 26 – 28.05.2017    Kodályové dni – Galanta 

 09.09.2017            Vystúpenie na svadbe v Orechovej Potôni 

 17.11.2017            Nahrávka zvukového nosiča (vianočné CD) 

 09.12.2017            Vianočný koncert v Ohradoch (rímskokatolický kostol) 

 10.12.2017            Benefičný vianočný koncert v Holiciach (rímskokatolický kostol) 

 16.12.2017            VMK 40! Zúčastnenie sa na jubilejnom galaprograme 

 17.12.2017            Svetielka nádeje (evanjelický kostol) 

 17.12.2017            Vystúpenie pri zapálení adventnej sviečky v Dunajskej Strede 

 17.12.2017            Vianočný koncert v Kostolných Kračanoch (rímskokatolický kostol)                

 18.12.2017            Vianočný koncert speváckeho zboru Vox Camerata vo Vermešovej vile 

 22.12.2017            Rozhovor v rozhlase Pátria Rádió  

 30.12.2017            Vianočný koncert v Hornej Kráľovej 

                                                                                                                        Mgr. Ágnes Gaál Zöld 

 

 

 

CSALLÓKÖZI 

 

Pre tanečný súbor  Csallóközi bol rok 2017 úspešným rokom.  Počet vystúpení v roku 2017 bolo 30 s 

predstaveniami Tánctörténeti Tanóra – Škola tanca, Használjon – Nech nám slúži, A MI ERDÉLYÜNK – 

Naše Sedmohradsko. Na celoslovenskej súťaži ľudového tanca Tancuj, tancuj... v Liptovskom Mikuláši 

sme získali zlaté pásmo. 

 



 

DETSKÉ TANEČNÉ SÚBORY  

 KISCSALLÓKÖZI  

APRÓCSALLÓKÖZI 

 

 

Vedúcimi súborov sú Renáta Fecske a Attila Oláh.  

V súbore Aprócsallóközi pracujú deti od 6 do 10 rokov. V hodnotenom období pribudli noví členovia, je 

ich 40. V roku 2017 sme pripravili novú choreografiu a mali sme 12 vystúpení a jeden galaprogram spolu 

so skupinou Kiscsallóközi. 

V súbore Kiscsallóközi pracujú deti od 11 do 14 rokov a  má 42 členov. Popri 14 vystúpeniam sme 

organizovali svoj tanečný tábor. Predstavili sme celovečerný program Szërdehelyi sétatéren – Na 

dunajskostredskom korze. S veľkým úspechom sme vystúpili aj vo Viedni.  

 

                                                                                                                         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 viac ako 90 členov, s nimi pracujeme v 5 rôznych skupinách. Pri 

práci s najstaršími nám pomôžu aj tie najnadanejšie tanečníci, ako asistenti Görcs Tamás a Görcs Linda, 

ako pozvaný odborník Národného tanečného divadla z Budapesti (Nemzeti Táncegyüttes, Budapest)  

Hajdú Flórián. V roku 2017 naše súbory mali 38 vystúpení. Okrem toho naši tanečníci boli na viacerých 

odborných programoch, festivaloch a pravidelných tanečných domoch. 

 
Naše najdôležitejšie vystúpenia, programy, ocenenia v roku 2017: 

 27 – 29.01.2017    Komárno – Matičný dom – antológia pre dospelých a dorastových  

                              tanečníkov Maďarov na Slovensku – Strieborné pásmo 

 09.02.2017            Medveďov – Vystúpenie  pre mentálne postichnutích 

 17.02.2017            Dunajská Streda – vystúpenie na plese v ZŠ Gyulu Szabóa 

 15.03.2017            Dunajská Streda – slávnostný program z príležitosti 15. marca 

 07.04.2017            Križovany – Šaffova ostroha – župné výberové konanie  

                              Strieborné pásmo: Németh Levente – Molnár Veronika 

                                                            Németh Máté – Polák Zoé Eszter 

 27.04.2017            Trnava – Vystúpenie na otváraní Župnej olympiády študentov 

 08.05.2017            Dunajská Streda – Rodinný deň v ZŠ Gyulu Szabóa 

 08 – 11.06.2017    Želiezovce – Celoštátny festival ľudovej kultúry  

                              režisérka detského programu: Nagy Melinda 

 23 – 25.06.2017    Kriváň, Hriňová, Látky – Medzinárodný folklórny festival detských tanečných  

                              súborov DETI POD POĽANOU 

 9 – 16.08.2017      Vajdaszentivány, Nyárádselye (Rumunsko) – Medzinárodný tanečný tábor  

                              a festival tanečných súborov  

 22.09.2017            Dunajská Streda – vystúpenie v programe Žitnoostrovského jarmoku 

 11.11.2017            MsKS Dunajská Streda – vystúpenie v programe MsKS Veselica na Martina 

 08.12.2017            Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda – Záverečné vianočné predstavenie  

                              súboru Dunaág a tanečný dom 

 16.12.2017            MsKS Dunajská Streda – vystúpenie v jubilejnom programe MsKS 40 



 20 – 22.12.2017    Základná umelecká škola Dunajská Streda  

                              premiéra obnoveného predstavenia Kocúr v čižmách – koprodukcia  

                              Tanečnej dielne Dunaág a Divadla Rivalda – 3 predstavenie 

 

                                                                                                                      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 sme s rozprávkou s názvom Varjútestvérek. Z okresného kola, 

ktorá sa konala v Topoľníkoch, sme prestúpili do celoštátnej súťaže bábkarských súborov. Získali  sme 

strieborné pásmo.  

V mesiacoch september a október sme sa pripravovali na bábkarský festival Pestrý motýľ, potom sme 

začali prácu s novou ľudovou rozprávkou.   

 

Vystúpenia: 

 04.04.2017                  Rozprávkový festival – Orechová Potôň  

 18.05.2017                  Podunajská jar – Topoľníky 

 30.05. – 02.06.2017    Podunajská jar – Dunajská Streda 

 10.06.2017                  Bábkarský festival – Halászi (Maďarsko) 

 15.06.2017                  Deň detí – Malé Dvorníky 

 16.06.2017                  MsKS – Dunajská Streda 

 23.09.2017                  Žitnoostrovský jarmok – Dunajská Streda 

 24.09.2017                  Charitatívny deň – Veľké Blahovo 

 30.09.2017                  Bábkarský festival – Jahodná 

 07.10.2017                  Pestrý motýľ – Dunajská Streda 

 14.10.2017                  Festival „ Kemence“ – Komárom (Maďarsko) 

 05.12.2017                  Príde Mikuláš – Mestský úrad, Dunajská Streda 

 15.12.2017                  Predvianočný dom hier – Podunajské Biskupice 

 16.12.2017                  Slávnostný program z príležitosti 40. výročia MsKS Benedeka Csaplára  

 18.12.2017                  Predvianočný dom hier – Malé Dvorníky 

 18.12.2017                  Predvianočný dom hier – Povoda 

 

                                                                                                                   Tünde Csörgei      

 

 

 

 

MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR NOVUS ORTUS 
 

Mládežnícky súbor od roku 2004 systematicky pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka 

Csaplára pod vedením Tímei Takács. Od založenia súbor vystúpil na rôznych slovenských a zahraničných 

festivaloch a prehliadok,  kde získal mnoho významných ocenení.  

Členovia súboru sú študenti ZŠ a SŠ, ktorí navštevujú pravidelne divadelný súbor Novus Ortus, každý  

piatok od 16:30 do 21:00 hod.  

Mládežnícky divadelný súbor Novus Ortus má za sebou veľmi úspešný rok 2017. 

 

Nová inscenácia súboru od Franka Wedekinda: A Tavasz ébredése získala uznanie od publika a od  

odbornej poroty, ktorá bola odmenená týmito cenami: 

XVII. Moson Megye Színjátszó Találkozó 



 Cena herečky: Emma Szabó a Laura Karácsony 

 Kolektívna cena hry 

 Strieborná kvalifikácia 

54. Jókaiho Dni – Komárno  

 Zvláštna cena za hudbu 

XIX. Divadelný festival Béniho Egressyho 

 Víťaz ceny 

 Cena pre najsľubnejší talent: Emma Szabó 

 Cena MsKS mesta Moldava nad Bodvou – za spracovanie vekových problémov. 

Členovia súboru na festivale získali skúsenosti neformálneho vzdelávania v oblasti súčasného divadla, 

získali odborné poznatky z oblasti divadelného umenia a divadelnej tvorby. Umožnil im tiež získať 

praktické skúsenosti z oblasti divadelnej tvorby a aplikovať teoretické poznatky v praxi.  Cieľom bolo 

motivovať členov súboru k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a 

kultúrnych aktivitách. Aktívna účasť v súboru podporuje tiež schopnosť formulovať a prezentovať 

vlastný názor, vnímať a akceptovať kultúrnu rôznorodosť, ako aj osvojiť si estetické a mravné hodnoty. 

Zároveň vytvára pre členov podmienky a možnosti na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času a 

pestovanie pozitívnych voľnočasových návykov. 

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

a pracovníkom MsKS BCS,  primátorovi mesta, poslancom  Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a 

riaditeľom škôl za  všestrannú pomoc a spoluprácu.  

 

                                                                                                                     Tímea Takács 

 

 

 

DETSKÝ  DIVADELNÝ  SÚBOR FÓKUSZ 
                                 MLÁDEŽNÍCKY  DIVADELNÝ  SÚBOR FÓKUSZ 

 

Detský a mládežnícky súbor Fókusz vykonáva svoju činnosť už 48. Rok pri Mestskom kultúrnom 

stredisku Benedeka Csaplára  a pri Mestskej organizácii Csemadoku Ármina Vámberyho pod vedením 

Gabrielly Jarábik a Katalin Kuklis. 

V roku 2017  tí členovia, ktorí  dovŕšili 14 rokov prestúpili do mládežníckeho súboru a do detského 

súboru nastúpili noví členovia od 6 do 12 rokov. Nový mládežnícky súbor ešte vystúpil aj s vlaňajším 

programom s názvom Árvácska v Budapešti, ale pritom nacvičovali aj noví program s názvom  

Sebakontrola, s ktorým sa predstavili v Komárne na Jókaiho dňoch a mali vystúpenia aj na festivaloch 

v Budapešti a v meste Mosonmagyaróvár   v Maďarsku. 

Aj detský súbor si rozvíjal ďalej divadelnú činnosť. Nacvičovali nový program, ktorý bol zostavený 

z básní. S novým programom sa zúčastnili aj oni  festivalu v Mosonmagyaróvár, v Budapešti a boli aj na 

Podunajskej jari, kde mali veľký úspech. S programom s názvom Škovránok/ A fülemile  od Jánosa 

Aranya vystúpili v Dolnej Strehovej a v Csesztve na Madáchových dňoch. 

Obidva súbory ukončili rok 2017 veľmi úspešne . Aj touto cestou by som chcela poďakovať riaditeľom 

dunajskostredských škôl ich ústretovosť,  rodičom za ich pomoc a finančnú podporu samospráve 

v Dunajskej Strede.  

 

                                                                                                                         Gabriella Jarábik 

 

 

                                                    

 

    


