SPRÁVA O ČINNOSTI MsKS A GSMU
ROK – 2015
MsKS v centre mesta očakáva svojich návštevníkov pestrým kultúrnym programom. Pravidelne
organizujeme divadelné predstavenia, rôzne kultúrne a hudobné podujatia, klubové večierky, prednášky,
výstavy amatérskych a profesionálnych umelcov. Niektoré podujatia sa stali už tradičnými a sú veľmi
populárne a očakávané: Týždeň poézie (apríl), Podunajská jar (jún), Festival zdravia (október), Bábkový
festival Pestrý motýľ (október), Veselica na Martina (november), Vianočné oslavy pre mentálne
postihnutých (december), Rodinné nedele – domy hier: fašiangový, veľkonočný, Deň detí, jesenný
a vianočný.
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. 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 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.
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. Vedúcim niektorých skupín (Fókusz, Novus Ortus, Csallóközi,
Vox Camerata) poskytneme honorár za ich prácu. V MsKS pracujú amatérske súbory na vysokej
umeleckej úrovni: ženská spevácka skupina Tiszta Forrás, komorný spevácky zbor Vox Camerata, detský
bábkarský súbor Gézengúzok, bábkové divadlo Aranykert, detský tanečný súbor Nyuszihopp
a Csallóközi, tanečný súbor Csallóközi, Folklóna tvorivá dielňa Dunaág, detský a mládežnícky súbor
Fókusz, mládežnícky divadelný súbor Novus Ortus, divadlo Rivalda Színház, tanečná skupina vozíčkarov
Guruló trió a mládežnícka tanečná skupina. V MsKS pracujú rôzne kluby, ako napr. Klub motkáčikov
(pre rodičov na materskej dovolenke s deťmi), Klub zdravia (organizujú prednášky o správnej
životospráve, cvičia sa, snažia sa vyriešiť problémy s nadváhou a rôznymi zdravotnými problémami). Tí,
ktorí sa starajú aj o svoje zdravie, majú možnosť venovať sa joge, pilatesu, rehabilitačným cvičeniam,
kondicionálnym cvičeniam. 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.
MsKS zabezpečí priestory na pravidelné skúšky skupinám No Smoking a Koráb.
MsKS aktívne spolupracuje a významnou mierou napomáha pri realizácii kultúrno-spoločenských
podujatí škôl, občianskych združení a rôznych organizácií pôsobiacich na území mesta. Spolupracuje na
tvorbe a organizovaní viacerých benefícií a charitatívnych podujatí, stretnutí, rôznych školských
podujatí, akadémii a výchovno-vzdelávacích programov pre deti a mládež alebo divadelných
predstavení amatérskych telies. Naši zamestnanci sa na realizácii týchto podujatí podieľajú aj
organizačne, režijne, scenáristicky a hlavne priamou realizáciou na javisku. Zabezpečujú technické
vybavenie (ozvučovacia a svetelná technika) inštalujú javiskové kulisy, zabezpečujú uvádzacie a
požiarne služby pri vchode, vyrábajú ale aj zabezpečujú propagáciu viacerými formami, zhotovujú
fotografie. Zabezpečuje kompletnú prípravu podujatia organizačne aj technicky, pripadne umožnia
prenájmom priestorov a šatní. Mestský dom kultúry sa stal spoluorganizátorom veľkého množstva
podujatí.
MsKS na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2011 spravuje aj budovu
GSMU, impozantnú Vermesovu vilu. Odbornú prácu GSMU riadi nadácia, ktorá organizuje výstavy,
a garantuje vysokú umeleckú a odbornú úroveň výstav. Činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci Mestského
kultúrneho strediska. Popri výstav sa uskutočnia 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, stretnutia so spisovateľmi.

Na budove MsKS a Vermesova vila boli vykonané ďalšie rekonštrukčné práce. V roku 2016 treba
vykonať ďalšie nevyhnutné práce: obnova fasády MsKS, totiž stav už ohrozuje bezpečnosť chodcov,
obnova vykurovacieho systému v obidvoch objektoch, rekonštrukcia výťahu a ďalších miestností.
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.

POČET PODUJATÍ A NÁVŠTEVNOSŤ V ROKU 2015 – MsKS
NÁZOV PODUJATIA
POČET PODUJATÍ POČET NÁVŠTEVNÍKOV
MsKS – ako organizátor, spoluorganizátor
210
66.930
Ostatné podujatia uskutočnené v MsKS
15
3.800
Výstavy
11
4.500
Ostatné podujatia uskutočnené v GSMU
24
2.500
S P O L U:
260
77.730

STÁLE PROGRAMY – KURZY A SKÚŠKY VLASTNÝCH SKUPÍN
Ženská spevácka skupina TISZTA FORRÁS
Komorný spevácky zbor VOX CAMERATA
Detský bábkarský súbor GÉZENGÚZOK
Bábkové divadlo ARANYKERT (učiteľky MŠ)
Detské tanečný súbor NYUSZIHOPP
Detský tanečný súbor CSALLÓKÖZI GYERMEKNÉPTÁNCCSOPORT
Tanečný súbor CSALLÓKÖZI
FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA DUNAÁG
Detský divadelný súbor FÓKUSZ
Mládežnícky divadelný súbor FÓKUSZ
Mládežnícky divadelný súbor NOVUS ORTUS
Divadlo RIVALDA SZÍNHÁZ
Klub motkáčikov
Klub zdravia
Náuka spevu
Kurz jogy
Kondicionálne cvičenia
Cvičenie členov klubu zdravia
Cvičenie s Renátou
Pilates
GURULÓ TRIÓ
Mládežnícka tanečná skupina
A – Klub
Šachový krúžok
Krúžok filatelistov
Skúška skupiny KORÁB
Skúška skupiny NO SMOKING

1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-krát týždenne
3-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
5-krát týždenne
2-krát týždenne
1-krát týždenne
2-krát týždenne
1-krát týždenne
2-krát týždenne
3-kát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-krát týždenne
1-krát týždenne
2-krát týždenne
1-krát mesačne
2-krát dvojtýždenne
2-krát dvojtýždenne

ČINNOSŤ AMATÉRSKYCH SÚBOROV PRI MsKS
ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA TISZTA FORRÁS
Spevácka skupina počas celého roka sa pravidelne pripravuje na ročné vystúpenia, festivaly a súťaže. Ich
činnosť vychádza z prirodzenej potreby podporiť ľudové umenie v záujme zachovania ľudových piesní.
Súbor sa zúčastnil na celoštátnom súťaži Tavaszi Szél, porota ocenila súbor s najvyššou cenou.
Vystúpenia:
31. júl 2015: Medzinárodný festival ľudovej hudby – Dolný Štál
12. september 2015: Medzinárodný festival ľudovej hudby – Mad
19. september 2015: Medzinárodný festival Dedičstvo otcov – Ohrady
19. september 2015: Ľudové zvyky – Mad
3–5 november 2015: Sústredenie – Dunajská Streda
7. november 2015: Veselica na Martina – Dunajská Streda
14. november 2015: Medzinárodný festival – Vrakúň
6. december 2015: Vianočné trhy – Dunajská Streda
Jolán Szabó

SPEVÁCKY ZBOR VOX CAMERATA
Zbor má 20 členov. Zbor vedie Barbora Némethová, na klavíri sprevádza Andrea Fitosová.
Vystúpenia:
15. marec 2015: vystúpenie pri slávnostnom kladení vencov v Dunajskej Strede
10. máj 2015: vystúpenie v reformovanom kostole
24. máj 2015: koncert na Turíce vo Veľkom Mederi v katolíckom kostole
20. jún 2015: krajská zborová súťaž v Dunajskej Strede – zlaté pásmo s postupom
16–18. október 2015: celoštátna zborová súťaž Košice – bronzové pásmo
29. október 2015: vystúpenie v MsKS na dobročinnom koncerte
7. december 2015: vystúpenie na zahájení vianočného trhu
11. december 2015: Vianočný koncert v reformovanom kostole
27. december 2015: Vianočný koncert v Orechovej Potôni v katolíckom kostole
Barbora Némethová

CSALLÓKÖZI
Tanečný súbor Csallóközi v roku 2015 dosiahol významné úspechy. Počas roka 2015 predstavil súbor
dve celovečerné predstavenia, a popri mnohých vystúpeniach bol organizátorom viacerých kultúrnych
podujatí.
Súbor oslávil v roku 2015 šesťdesiate výročie svojho založenia, výročie dalo podnet na organizovanie
viacerých programov.
26. novembra 2015 bol predstavený dokumentárny film o bývalých a súčasných tvorcoch a choreografoch
tanečného súboru Csallóközi. Ten istý deň bola otvorená výstava nábytku a fotografií.

28. novembra 2015 bol predstavený slávnostný galaprogram. V prvej časti bola premiéra nového
programu s názvom „Használjon”. V druhej časti vystúpili bývalí členovia súboru s odlišnými
choreografiami, ktoré odzrkadľovali jednotlivé významné obdobia súboru.
Od mája 2015 súbor pravidelne organizuje tanečné domy pre deti i dospelých.
V Jahodnej bol organizovaný 9 – 11. júla prvý tanečný tábor.
Vystúpenia:
7. február 2015: Vrakúň
8. február 2015: Trstice
14. február 2015: Ples mesta Dunajská Streda
8. marec 2015: Tanečný dom v Budapešti
1. máj 2015: Mediawave, Komárom
2. máj 2015: Komárno
6. jún 2015: Základná škola Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede
1. jún 2015: Základná škola Zoltána Kodálya v Dunajskej Strede
13. jún 2015: Jahodná
19. jún 2015: Premiéra programu „Tánctörténeti tanóra”
20. jún 2015: Folklórny festival v Myjave
27. jún 2015: Trstice
4. júl 2015: Vrakúň
6. august 2015: Festival RÉV
5. september 2015: Košúty
23. september 2015: Trstice
7. október 2015: Dunajská Streda
7. november 2015: Dunajská Streda
28. november 2015: Premiéra programu „Használjon”
Okrem predstavení sme zabezpečili ďalšie kroje a technické vybavenie súboru.

DETSKÝ TANEČNÝ SÚBOR CSALLÓKÖZI
Detský tanečný súbor je vedený od začiatku roka spolu s Renátou Fecske. Súbor má v súčasnosti 37
členov, a neustále prichádzajú noví členovia. V tomto roku boli pripravené 3 choreografie.
Vystúpenia:
16. máj 2015: Trhová Hradská
4. jún 2015: Dunajská Streda
13. jún 2015: Hamuliakovo
19. jún 2015: Dunajská Streda, na premiére programu „Tánctörténeti tanóra”
4. júl 2015: Vrakúň
8. júl 2015: Jahodná
18. júl 2015: Padáň
7. október 2015: Dunajská Streda
Attila Oláh

FOLKLÓRNA TVORIVÁ DIELŇA DUNAÁG
DETSKÝ TANEČNÝ SÚBOR ÁGACSKA
FOLKLÓRNY TANEČNÝ SÚBOR DUNAÁG
KOMORNÝ SÚBOR ARANYÁSZ
TANEČNÝ KLUB DUNAÁG
11. apríl 2015: MsKS Dunajská Streda – „Asszonysorsok, férfimulatságok” – premiéra celovečerného
predstavenia Dunaág Néptáncműhely, z príležitosti otvorenia XXIV. Dunajskostredských
hudobných dní
16. apríl 2015: MsKS Dunajská Streda – vystúpenie so slávnou maďarskou kapelou Hot Jazz Band
24. máj 2015: Pápa – Semifinálové kolo televíznej súťaže talentov v ľudových umení
„Fölszállott a páva”, s Detský folklórnym súborom Ágacska – súbor získal cenu víťaza
v kategórií súborov
10. jún 2015: ZUŠ Dunajská Streda – súťaž Talent roka – 2015
Získané ceny našich tanečníkov:
I. kategória:
Cena Talent roka: Németh Levente – Molnár Veronika
Cena riaditeľa: Németh Máté – Szabó Barbara
Cena poroty: Cséfalvay Franciska
Zvláštna cena: Méri Emma
II. kategória:
Cena Talent roka: Leczkési László – Cződör Krisztina
Cena riaditeľa: Szalai Péter – Vajda Rebeka
Cena poroty: Csonga Nóra
Zvláštna cena: Leczkési László – Cződör Krisztina
III. kategória – komorný tanec:
Cena riaditeľa: dél-alföldi táncok
Cena poroty: Choreografia Lindy hop
Zvláštna cena: Choreografia Lindy hop
20. jún 2015: Jahodná – Koncoročné záverečné predstavenie Tvorivej folklórnej dielne Dunaág
13–20. august 2015: Alcsút (Maďarsko) – Tábor jazzových tancov
19. august 2015: Parlament, Budapest – Slávnostné odovzdanie štátneho ocenenia predsedu vlády
Maďarskej Republiky „Külhoni Magyarságért”
19–27. august 2015: Norma (Taliansko) – Medzinárodný folklórny festival
28. august – 1. september 2015: Jahodná – VII. Žitnoostrovský tanečný tábor Aranyász
12. september 2015: Veľké Blahovo – IV. hudobné dni Bihariho
11–14. december 2015: Divadlo Jókaiho, Komárom – V. celoštátna súťaž choreografií Tanečného fóra
– účasť v galaprograme celoštátnej súťaže
22. december 2015: ZUŠ Dunajská Streda – „Csizmás kandúr” (Kocúr v čižmách) – premiéra nového
predstavenia Dunaág Néptáncműhely, koprodukcie s Divadlom Rivalda
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. Tento krát sme vystúpili s rozprávkou s názvom Pom Pom meséi. Z okresného
kola, ktorá sa konala v Šamoríne, sme prestúpili do celoštátnej súťaže bábkarských súborov. Za účasť
sme dostali striebornú kvalifikáciu.
V mesiacoch september a október sme sa pripravili na bábkarský festival Pestrý motýľ.

Naučili sme sa správnu prácu s bábkami s dôkazom na peknú reč.
Prácu sme začínali s novou sikuľskou ľudovou rozprávkou s názvom A makrancos asszony és az ördög.
Vystúpenia:
4. máj 2015: Podunajská jar – Šamorín
2–5. jún 2015: Podunajská jar – Dunajská Streda
29. jún 2015: MsKS – Dunajská Streda
3. október 2015: Bábkarsky festival – Jahodná
10. október 2015: Pestrý motýľ – Dunajská Streda
12. december 2015: Predvianočný dom hier – Padáň
15. december 2015: Vianoce pre mentálne postihnutých – Dunajská Streda
Tünde Csörgei

MLÁDEŽNICKÝ DIVADELNÝ SÚBOR NOVUS ORTUS
Mládežnícky súbor s vedením Tímei Takács pracuje systematicky od roku 2004 pri Mestskom kultúrnom
stredisku a odvtedy vystúpil na viacerých slovenských a zahraničných festivaloch a prehliadok, kde
získal mnoho významných ocenení.
Členovia súboru sú stredoškolskí študenti, ktorí navštevujú pravidelne divadelný súbor Novus Ortus v
piatok od 16:30 do 20:30 hod.
V roku 2014 oslávil súbor svoje 10. výročie svojho vzniku a prácu pokračovali aj v roku 2015. Cieľom
súboru v roku 2015 bol získať nových členov a zúčastniť sa na podujatí: XVII. Celoslovenský divadelný
festival Egressy Béni – Moldava nad Bodvou. 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 voľno časových
návykov.
V roku 2015 súbor hľadal novú inscenáciu, ktorú by mohol uviesť a predstaviť obecenstvu v roku 2016.
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

DIVADLO FÓKUSZ
DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR FÓKUSZ
MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR FÓKUSZ
Divadlo Fókusz v roku 2015 rozvíjalo divadelnú činnosť s tromi skupinami, z toho: 2 detské a jeden
mládežnícky súbor sa pripravoval svoj program na rôzne divadelné festivaly.
I. Detský divadelný súbor , ktorý navštevujú deti od 6 do 12 rokov , nacvičoval divadelnú hru : Naša
rozprávka. II. Detský divadelný súbor, školáci od 11 – 15 rokov, zas nacvičovali literárnu zostavu

s názvom: Hovoríme o nás. Mládežnícky súbor , ktorého navštevujú stredoškoláci, pripravili inscenáciu
s názvom: Kto je mačka?. Hore uvedené divadelné predstavenia režírovala Gabriella Jarábik. Pri
dramaturgii pomáhal spisovateľ Zoltán Szászi.
Divadelné súbory vystúpili na viacerých festivaloch, kde so svojimi úspešnými vystúpeniami šírili dobrú
povesť nášho mesta. Kde vystúpili, všade ocenili ich veľmi dobrý divadelný výkon. V Maďarsku na
festivale v meste Mosonmagyaróvár bol najúspešnejší mládežnícky súbor, ktorý vyhral hlavnú cenu
festivalu, ako aj cenu za režírovanie hry Kto je mačka? Detské súbory boli taktiež ocenené za najlepšiu
kolektívnu hru a za najkrajšiu výslovnosť počas hry. Mládežnícky súbor bol pozvaný do Budapešti a do
Vasváru na festival. Detské súbory sa zúčastnili celoslovenského festivalu Podunajská jar, kde získali
bronzové a strieborné pásmo. V Rimavskej Sobote na festivale získali zlaté pásmo. Divadelné hry mohli
vidieť viackrát aj v Dunajskej Strede, mali sme vystúpenia aj v Šamoríne a v Galante. V decembri všetky
skupiny sa zúčastnili podujatia Fókusz 45, s vystúpeniami oslavovali spolu s bývalými členmi 45.
výročie založenia súboru.
Aj touto cestou ďakujeme mestskému kultúrnemu stredisku a mestskému zastupiteľstvu za ich podporu.
Gabriella Jarábik

