Vyhodnotenie plnenie úloh a cieľov
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho –
Egressy Béni Városi Művelődési központ,
Hradná č. 1 Komárno
za rok 2019
A. Oblasť záujmovo-umeleckej činnosti
A.1 Všeobecná časť
Mestské kultúrne stredisko ako kultúrna inštitúcia bola zriadená za účelom vytvárania
podmienok pre rozvoj kultúrno-spoločenských
a výchovno-vzdelávacích potrieb
obyvateľstva. Jej poslaním je sprostredkovať kultúrne hodnoty a spoločenské vyžitie na báze
profesionálnych a amatérskych umeleckých telies a prispieť k organizovaniu kľúčových
celomestských kultúrnych podujatí. Jedným z cieľov MsKS je aj podpora rozvoja miestnej
tvorby, tradícií a vzdelávania v oblasti kultúry so zameraním na profesionálne a amatérske,
spoločenské, umelecké a technické aktivity, na tradičnú miestnu a regionálnu kultúru. V
MsKS sú sústredené rôzne umelecké žánre: folklór, spev, hudba, zborový spev, divadlo,
ľudový, moderný tanec a balet.
Počas jarných mesiacov MsKS bol spoluorganizátorom 28. ročníka Komárňanských
dní, 56. ročníka Jókaiho dní – celoslovenského festivalu maďarských amatérskych a
študentských
divadelných súborov. Folklórny súbor Dunaj sa pripravoval na
vystúpenie na obecných slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina
spieva a tancuje a nacvičovali novú choreografiu na vystúpenie v Chotíne dňa 13. júla
2019. Súbor moderného tanca Junior Club získal na súťažiach COM-DANCE (okresný
súťaž moderného tanca) 1. miesto. Spevácky zbor CONCORDIA pripravoval na rôzne
slávnostné koncerty a festivaly, medzi viacerými organizovali koncert z príležitosti 170.
výročia komárňanskej bitky, ktorá sa uskutoční 26. apríla v Podunajskom múzeu.
Gaudium zameriavali sa prevažne na piesne maďarských skladateľov, ale repertoár
doplňovali aj svetoznámymi hudobnými dielami, prepracovanými na zborový spev.
Komárňanský komorný orchester sa pripravuje nový program z diel Georga Phillippa
Telemanna a Wolfganga Amadeusa Mozarta. V školskom roku 2018/2019 pripravujú
novú inscenáciu – lyrické pásmo z ľúbostnej poézia maďarskej aj svetovej literatúry,
s ktorým sa chystajú na Celoslovenskú súťaž Mihálya Tompu do Rimavskej Soboty 25.27. apríla. Veľký GIMISZ od začiatku školského roku 2019/2020 pracovali na novej
inscenácii maďarského muzikálu s talianskymi piesňami od Katalin Vajda: Milenci
z Ancony.
Mestské kultúrne stredisko je zriaďovateľom takých kvalitných a hodnotných dlhoročne
činných súborov, zborov a krúžkov, ako je Komárňanský komorný orchester, miešané
spevácke zbory Concordia a Gaudium, Zbor veľkých a malých a ženský komorný zbor
Kantantína, folklórne súbory Komárňanská tanečná dielňa, Dunaj, Dunajíček a Mamičky od
Dunaja, úspešné divadelné súbory Gimisz, Divadelný krúžok, slovenský súbor Schod
a tanečné súbory Balettissimo a Junior klub. Pre verejnosť v kultúrnych domoch v Kave a v

Novej Stráži boli organizované kultúrno-spoločenské a športové podujatia a špeciálne pre deti
boli organizované podujatia pod názvom Dom hier.
A.1.1 28. KOMÁRŇANSKÉ DNI
Do 28. ročníka Komárňanských dní, ktoré prebiehali od 26. apríla do 1. mája, prispelo
Mestské kultúrne stredisko organizačne a tiež do programov, vystúpeniami vlastných
súborov. Programy KD boli oživené folklórom, vážnou hudbou, ktoré zároveň spestrili
a doplnili jednotlivé podujatia KD. Súčasťou programov bolo Vínne korzo, na ktorom
hudbou, spevom a tancom vyplnilo pohodu komárňanskej verejnosti a prítomných hostí,
vystúpenie folklórnych súborov Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja a mládežnícky súbor
cigánskej ľudovej hudby Priateľstvo. Milovníci vážnej hudby si mali možnosť na koncerte
miešaného speváckeho zboru Concordia spomínať v Podunajskom múzeu pri príležizosti 170.
výročia komárňanskej bitky.
A.1.2 56. ROČNÍK JÓKAIHO DNÍ
56. ročník Jókaiho dní trval od 11. až 16. júna. Maďarskí divadelní ochotníci z rôznych kútov
Slovenska a Maďarska sa stretli na pripravených javiskách, priestoroch a exteriéroch mesta
Komárna, aby sa ako nadšenci divadelného umenia stali súčasťou tohto veľkolepého
podujatia. Sprievodným programom podujatia boli odborné besedy a vystúpenia hosťujúcich
umeleckých súborov zo Slovenska, Maďarska aj Srbska. Festival sa zavŕšil vyhlásením
víťazov. Zúčastnilo sa ho 10 súťažiacich súborov, z toho 7 študentských a 3 dospelé. Zo
študentských kolektívov boli 3 súbory z Komárna. Tohoročné Jókaiho dni malo 250
účastníkov, ktorí sa počas celého festivalu podieľali na všetkých podujatiach v rámci JD.
Bohatý bol aj program Festivalového klubu a hosťujúcich súborov. Prehliadka JD, ktorá sa
každoročne uskutočňuje v Komárne od roku 1963, je venovaná pamiatke romantického
spisovateľa, Móra Jókaiho, ktorý sa narodil a tvoril v Komárne.
A.1.3 LETNÝ MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ TÁBOR
Mestské kultúrne stredisko v Komárne bolo spoluorganizátorom aj tento rok, teraz už
tradičného divadelného tábora pre členov študentských a mládežníckych amatérskych
divadiel. Aj toho roku sme uvedený tábor uskutočnili v Kravanoch nad Dunajom, v areáli
Strednej poľnohospodárskej školy od 2. do 11. augusta 2019. Študenti boli ubytovaní
v študentskom domove strednej poľnohospodárskej školy.
Tieto tábory sú veľmi populárne medzi členmi študentských divadelných súborov, zároveň aj
veľmi dôležité, pretože tu sa premieňajú študenti na budúcich amatérskych, a možno i
profesionálnych aktivistov divadelného života.
K realizácii tábora prispeli odborníci maďarského profesionálneho divadelníctva.
V tomto roku študenti pracovali v dvoch skupinách, ktoré viedli: Attila Matusek – herec
Divadla Sándora Weöresa zo Szombathely, Miklós Tóth – režisér, pedagóg dramatickej
výchovy, András Sereglei -– pedagóg dramatickej výchovy. Pri práci v skupinách mali ešte aj
hodiny javiskovej reči: Kriszta Hernádi; pohybu: Bianka Gyepes a Bence Hégli,
a kreatívnej hudby: Gábor Kalocsányi. Po deväťdňovej práci sa s realizovanými hrami
predstavili aj obecenstvu.
A.1.4 XXII. r. MEDZINÁRODNÝCH INTERPRETAČNÝCH KURZOV
KOMORNEJ HRY
22. ročník kurzov sa uskutočnil od 25. júla do 4. augusta 2019 v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska, Podunajského múzea, Dôstojníckeho pavilónu a Základnej umeleckej
školy v Komárne. Hudobníci nás navštívili skoro z celej Európy. Počas leta sme venovali dva
koncerty vážnej hudby širokej komárňanskej verejnosti.

Lektorské obsadenie a účastníci boli zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Nemecka
a Talianska. Vyučovalo sa v štyroch rečiach so štyrmi lektormi, s dvomi korepetítormi
a devätnástimi poslucháčmi, na hudobných nástrojoch: husle, flauta, klavír, violončelo
a operná spev. Umeleckým vedúcim podujatia bol František Török, ktorý sa zároveň venoval
výučbe hry na husliach a komornej hre, Zuzana Čižmarovičová vyučovala hru na klavíri
a komornú hru, Pavol Mucha vyučoval violončelo a komornú hru, Marta Braunsteinerová
flautu a komornú hru a Dagmar Livorová opernú spev. Korepetíciu prevádzali klaviristky
Alena Hučková a Andrea Bálešová. Kurzy sa ukončili dvomi koncertmi v Podunajskom
múzeu a Dôstojníckom pavilóne: 2. augusta a 3. augusta.. Koncertov sa zúčastnila široká
komárňanská verejnosť, návštevníci z okolia Komárna a tiež zo zahraničia.
A.2 FOLKLÓRNE SÚBORY
A.2.1 DFS DUNAJÍČEK
vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 2 x týždenne, počet členov: 14
Folklórny súbor Dunajíček v tomto období nacvičil tance Dupák a Myjavské tance. Naďalej
úzko spolupracoval s FS Dunaj a ŽFS Mamičky. Pripravovali sa na vystúpenie na obecných
slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina spieva a tancuje.
13. júla
Vystúpenie na akcii obecnej dni v Chotíne
14. septembra Vystúpenie - VII. Medový festival v Športovej hale

A.2.2 FS DUNAJ, FS MAMIČKY OD DUNAJA
vedúci: Ľudovít Gallovich
počet členov: 17 – tanečníci, hudobníci, speváci, nacvičujú 2x týždenne.
Súbor Dunaj bol zlúčený s členkami tanečnej a speváckej skupiny Mamičky od Dunaja. ŽFS
Mamičky, ktorý si doplnil svoj repertoár o ľudové piesne - Trávnice. Pripravovali sa na
vystúpenie na obecných slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina
spieva a tancuje.
13. júla
Vystúpenie na akcii obecnej dni v Chotíne
14. septembra Vystúpenie - VII. Medový festival v Športovej hale

A.3 SPEVÁCKE ZBORY
A.3.1 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CONCORDIA
vedúci: István Stubendek
nacvičujú 1x týždenne, počet členov: 40
Je najúspešnejším zborom – súborom MsKS v Komárne. Tradične vystupujú na rôznych
medzinárodných a domácich festivaloch, sú viacnásobnými držiteľmi titulu Zlaté pásmo. Od
založenia pracujú pod vedením pána dirigenta Istvána Stubendeka. Neustále tvrdo pracujú na
zvýšení úrovne speváckeho zboru. Toho času sa pripravujú na rôzne slávnostné koncerty
a festivaly, medzi viacerými organizujú koncert z príležitosti 170. výročia komárňanskej
bitky, ktorá sa uskutoční 26. apríla v Podunajskom múzeu.
21. februára - vystúpenie na slávnostnom koncerte výročia koncertovania Bélu Bartóka
v Podunajskom múzeu
15. marca
- vystúpenie na Námestí generála Klapku na mestskej spomienkovej slávnosti
revolúcie 1848/49
05. apríla
- účinkovanie na festivale Vox Humana v Dôstojníckom pavilóne v Komárne
26. apríla
- slávnostný koncert v Podunajsom múzeu pri príležizosti 170. výročia
komárňanskej bitky

10. mája

- účinkovanie na slávnostnom koncert pri príležitosti 100. výročia narodenia
Jenőa Szíjjártóa v Želiezovciach
01. júna
-účinkovanie v Budapešti na podujatí Noc speváckych zborov
22. júla
- účinkovanie na natáčaní dokumentárneho záberu Mestskej televízie zo
Szolnoku o meste Komárno v Dôstojníckom pavilóne
28. augusta – 2. septembra
- účinkovanie na medzinárodnej speváckej súťaži Chorus Inside
v Rovinj v Chorvátsku – umiestnili sa v Zlatom pásme
06. októbra - účinkovanie na mestských spomienkových slávnostiach revolúcie
1848/49 na Klapkovom námestí
19. októbra - slávnostný koncert v Bazilike Sv. Ondreja so symfonickým
orchestrom MÁV z Budapešti
23. októbra - vystúpenie v katolíckom kostole v Komárome (MR) na pamätnom
koncerte revolúcie 1956
16. novembra - vystúpenie v MsKS Komárne na odovzdávaní hudobnej ceny
Harmónia
1. decembra - adventný koncert v obci Veľký Cetín
A.3.2 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR GAUDIUM
vedúci: Lajos Stirber
nacvičujú 2x týždenne, počet členov: 35
Členstvo tvoria bývalí žiaci, ktorí boli toho času členmi speváckych zborov na Základnej
škole Móra Jókaiho. Ako nadšenci pre zborový spev sa rozhodli nezanechať spoločný spev a
založiť nový zbor, teraz už z dospelých jedincov. Odvtedy úspešne účinkujú a vypĺňajú
kultúrne podujatia mesta a okolia. Zameriavali sa prevažne na piesne maďarských
skladateľov, ale repertoár doplňovali aj svetoznámymi hudobnými dielami, prepracovanými
na zborový spev.
Vystúpili:
22. februára
Ukážky novej knihy Lajosa Stirbera – „Minden, ami nevelés“
vystúpenie
14. marca
Slávnostný program – 15. marec maďarský národný sviatok revolúcie
29. marca
Jubilejná výstava – Viktor Krüger – vystúpenie
5. mája
Vox humana – Jarný koncert komárňanských speváckych zborov
24. mája
Otvorenie výstavy – galeria Limes
25. mája
Pápa – Pohostinné vystúpenie
22. júna
Zábavný program – Účinkovali: Ákos Dobi a spev. zbor Gaudium
6. decembra
Adventný koncert – GAUDIUM
A.3.3 DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR VEĽKÝCH A MALÝCH
dirigentky: Annamária Pfeiferlik a Mónika Orbán
nacvičujú 1x týždenne na ZŠ Móra Jókaiho v Komárne, počet členov: 55
Zbor sa úspešne vystúpil na okresnú súťaž detských speváckych zborov Deti deťom, ktorú
boli pozvaní. Zbor patrí medzi krúžky s najväčším počtom členov.
Účinkovali:
SPEVÁCKY ZBOR MALÝCH
18. marca
Deti deťom 2019 – súťažná prehliadka detských speváckych zborov
Zlaté pásmo
SPEVÁCKY ZBOR VEĽKÝCH
18. marca
Deti deťom 2019 – súťažná prehliadka detských speváckych zborov
Zlaté pásmo

A.3.4 ŽENSKÝ KOMORNÝ ZBOR KANTANTÍNA
vedúca - dirigentka: Katarína Čupková
nacvičujú 1x týždenne, počet členov: 10
Zbor od svojho založenia pracuje pod vedením dirigentky pani Kataríny Čupkovej. Súčasný
repertoár zboru je bohatý na piesne slovenských autorov, tiež na sakrálne a svetské skladby od
známych hudobných skladateľov. Momentálne organizujú jesenné koncertné turné
v Nitrianskom kraji.
6. januára
- novoročný koncert v kostole evanjelickej cirkvi v Hurbanove – Bohatej
5. apríla
- účinkovanie na festivale Vox Humana v Dôstojníckom pavilóne v Komárne
júl - august - letné prázdniny
7. septembra - účinkovanie na krajskej súťaži speváckych zborov Zlatý veniec 2019
v Topoľčanoch, získali Zlatý veniec
6. októbra
- účinkovanie na XXIV. ročníku hudobného festivalu Musica nobilis
v Spiškej Novej Vsi, na celoslovenskej postupovej súťaži Viva il Canto
umiestnili sa v Striebornom pásme
13. októbra - slávnostný koncert v Bazilike Sv. Ondreja
16. novembra - hosťujúce vystúpenie v Budapešti na pozvanie speváckeho zboru
Tavasz
6. decembra - vystúpenie na adventnom koncerte komárňanských speváckych
zborov v Dôstojníckom pavilóne

A.4 HUDOBNÉ SÚBORY
A.4.1 KOMÁRŇANSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
dirigent: Szabolcs Medveczky, tajomník: Rudolf Harmat
počet členov: 18, nacvičujú 2 x mesačne
Pripravujú nový program z diel Georga Phillippa Telemanna a Wolfganga Amadeusa
Mozarta.
06. januára Novoročný koncert – Komárno
09. januára Novoročný koncert – Dunajská Streda
26. apríla
Koncert – Komárňanské dni
A.5 TANEČNÉ SÚBORY
A.5.1 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Základná škola 1-4. ročník (od 2. septembra 2019)
Vedúci: Gálik Gábor a Gálik Klaudia
Počet členov: 39, nacvičujú 2x týždenne
Cieľom detského folklórneho súboru je oboznámiť deti s ľudovým tancom, ľudovou hudbou a
ľudovými tradíciami, ktoré majú dôležitú úlohu aj vo formovaní kolektívu a posilňovaní
identity.
A.5.2 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Základná škola 5-9. ročník (od 2. septembra 2019)
Vedúci: Gálik Gábor a Gálik Klaudia
Počet členov: 10, nacvičujú 2x týždenne
Sú to hlavne školáci základných škôl, a hlavným cieľom je aby zabezpečili ďalšiu generáciu
tanečníkov pre veľký súbor. Súbor sa v roku 2019 zaoberá s jedným tanečným materiálom, a
to sú tance z Žitného ostrova.
A.5.3 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Ľudový tanec pre mládež a dospelých (od 2. septembra 2019)

Vedúci: Gálik Gábor a Gálik Klaudia
Počet členov: 30, nacvičujú 2x týždenne
Skúšky sa skladajú s 2 častý. Súbor sa v roku 2019 zaoberá s dvoma tanečnými materiálmi.
Prvý je vlastný s okolia Komárna, a ten druhí je zo Sedmohracka, aby tanečníci čo
najrýchlejšie spoznali aj iný tip tanečnej kultúry.
A.5.4 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Folklórny súbor Árpád Feszty (od 2. septembra 2019)
Vedúci: György Korpás
Lektori: Gémesi Zoltán, Marika Horváth
Počet členov: 22, nacvičujú 2x týždenne
Nacvičovali nové choreografie: Tance z Sedmohradska („Mezőkölpény”), tance z oblasti
Rábaköz a Buza.
A.5.5 JUNIOR CLUB
vedúca: Bronislava Bočáneková
počet členov: 11, nacvičujú 2x týždenne
Súbor, pozostávajúci z pohybovo nadaných dievčat, sa pripravoval na pravidelných nácvikoch
na účasť na súťažiach v moderných tancoch. Ich repertoár je bohatý a pozostáva zo všetkých
druhov moderných tancov súčasnosti. Súbor patrí medzi veľmi úspešné neprofesionálne
súbory tohto druhu na Slovensku.
Vystúpili:
06. marca
COM-DANCE – 4. r. Okresnej súťaže moderného a módneho tanca:
II. miesto: Michaela Lénártová
II. miesto: Jázmin Zongor
15. marca
Súťaž zlatý kľúčik – Nové Zámky
II. miesto
16. marca
23. Festival pohybových skladieb 2019
Kategória SENIORI A: FREE TEAM – strieborná medaila
Run me like a river – strieborná medaila
Kategória SENIORI B: Graias –zlatá medaila
6.-7. apríla
Levice: Kvalifikačná súťaž:
- Zlaté umiestnenie
- 1. Miesto – pouličné tance /Dospelí 18-35 rokov/
- 2. Miesto – pouličné tance /13-17 rokov/
- Zlaté umiestnenie –Umelecké výrazové tance /Dospelí 18-35 rokov/
- Zlaté umiestnenie – Trio /36+ rokov/
26. apríla
Ukážka tanečníkov Junior Clubu
10.-12. mája
Levice: Grand finále:
- Zlaté umiestnenie – Showtime dance /18-35 rokov/
- Zlaté umiestnenie – Open senior /36+ rokov/
- Zlaté umiestnenie – Pouličné tance /18-35 rokov/
- Zlaté umiestnenie – Umelecké výrazové tance /18-35 rokov/
18. mája
Pribinov pohár
- II. MIESTO
- III. MIESTO
A.5.6. KURZ DETSKÉHO BALETU BALETTISSIMO
Vedúci: PhD, Süll Tamás (od 2. septembra 2019)
Počet členov: 21, nacvičujú 2x týždenne

Kurzy s malými a väčšími deťmi prebiehal pravidelne v utorok a štvrtok pod vedením
baletmajstra. Cviky sú na zemi v ľahu a v sede, pri žrdi postojom k stene. Veľký priestor
dostáva improvizácia tanca, ako ju samé deti prežívajú. Hlavným cieľom je, aby deti prežívali
radosť z pohybu a hudby, aby sa ich záujem a tanec prehĺbil, a boli motivované v ďalších
rokoch o vážnu prácu s pohybom a tancom. Mesačne raz je hodina na javisku, aby sa deti
oboznámili a spriatelili sa s javiskom, a pocitom na javisku. Na záver prvého polroka máme v
pláne pozvať rodičov na jeden malý uzavretý prednes tancov, ktoré počas roka nacvičujeme.
Koncert pre verejnosť máme naplánovaný na koniec školského roka.
26. júna
Ľadové kráľovstvo – Koncoročné baletné vystúpenie

A.6 DIVADELNÉ SÚBORY
A.6.1 ŠTUDENTSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR GIMISZ
Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Študentský divadelný súbor je spoločným súborom MsKS a Gymnázia Hansa Selyeho
v Komárne. Vedúca súboru pracuje s dvomi vekovými kategóriami študentov gymnázia. Boli
založení v roku 1993. Prvé predstavenie pod názvom „Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról“ mali v roku 1993. Od tej doby uviedli viac úspešných premiér, prevažne
muzikálov a hudobné komédie. Každý rok vystupujú na viacerých predstaveniach doma i
v zahraničí.
A.6.2 STREDNÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: 37, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 15 do 18 rokov (I.-III. ročník). V školskom roku 2016/2017
pripravili dve nové inscenácie. Od začiatku školského roka 2019/2020 pracujú súčasne na
dvoch divadelných inscenáciách, ktorých premiéry plánujú na rok 2020.
26. apríla
- účinkovanie na Celoslovenskom festivale Mihálya Tompu v Rimavskej
Sobote – umiestnili sa v stiebornom pásme
10. júna
- premiéra inscenácie „Mátyás a szerelmes“ (Matej zamilovaný)
13. júna
- úcinkovanie na festivale 56. Jókaiho dni – zvláštna cena poroty
A.6.3 VEĽKÝ GIMISZ
Vedúca súboru: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: 31, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 18 do 19 rokov, štvrtý ročník gymnázia. V školskom roku
2018/2019 pripravili premiéru svetoznámeho muzikálu Fidlikant na streche. Od začiatku
školského roku 2019/2020 pracovali na novej inscenácii maďarského muzikálu s talianskymi
piesňami od Katalin Vajda: Milenci z Ancony.
29. januára - 2 vystúpenia s muzikálom pre základné a stredné školy okresu a mesta
Komárno
29. januára - večerné vystúpenie pre verejnosť s muzikálom
30. januára - 2 vystúpenia s muzikálom pre základné a stredné školy okresu a mesta
Komárno
2. decembra - generálka divadelnej hry pre študentov Gymnázia Hansa Selyeho
2. decembra - premiéra divadelnej hry pre širokú verejnosť
7. decembra - vystúpenie s divadelnou hrou na stužkovej slávnosti Gymnázia Hansa Selyeho
A.6.4

MALÝ GIMISZ

Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: Veková kategória členov je od 11 do14 rokov (I.-IV. ročník osemročného gymnázia). Od
začiatku školského roka 2019/2020 skupina pauzuje z dôvodu malého počtu prihlásených
žiakov.
A.6.5 DIVADELNÝ KRÚŽOK
Vedúci: Róbert Laboda (od 2. septembra 2019)
Počet členov: 17, nacvičujú 1x týždenne
Cieľom krúžku je rozvíjať hudobno-pohybový prejav detí, kultúru rečového prejavu
a podieľať sa na príprave kultúrnych programov, dramatických pásiem, rozhlasových relácií.
A.6.6 SLOVENSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR SCHOD
Vedúca súboru: Mária Krasková
Režisérka: Simona Nyitraiová
Počet členov: 8, nacvičujú 1x týždenne v pondelok
Súbor si do repertoáru zaradil novú hru – klasiku: „Ženský zákon“ od Jozefa Gregora
Tajovského. Hra analyzuje ľudské životy a preniká do prítomnosti života súčasníka. Výber
novej divadelnej hry.
B. KULTÚRNY DOM KAVA
Zodpovedná vedúca: Trestyánsky Vojtech
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov obce Kava na realizáciu
kultúrno-spoločenských podujatí. V kultúrnom dome v Kave, ktorý je stánok pre všetky
druhy kultúrneho vyžitia a niektoré športy, prebiehala nasledovná pravidelná činnosť:
Január: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Február: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
16. februára
„Ne most, avagy viszem a bankot!“ – Veselohra v maďarskom jazyku
08. marca
Oslavy MĎŽ
09. marca
Diskotéka: DJ Benes
Marec: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
16-30. marca
Prezidentské voľby
Máj: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
4. mája
Majáles – zábavný program
25. mája
Voľby do európskeho parlamentu
Jún: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
8. júna
Medzinárodný deň deti – zábavný program
11. júna
Privítanie jubilantov
23. júna
Občianske fórum
September: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Október: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
November: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
December: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis

C. KULTÚRNY DOM NOVÁ STRÁŽ
Zodpovedná vedúca: Julianna Bedecsová
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov Novej Stráže a okolia na
realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí. V kultúrnom prebiehala vopred naplánovaná
pohybová a divadelná činnosť, ktorá sa opakovala:
Týždenne:

pondelok, utorok:
streda, piatok

aerobic žien
skúška DS ÉS?!-Színház

Ostatné aktivity:
05. januára
25. januára
01. februára
08. februára
10. februára
16. februára
23. februára
01. marca
10. marca
16. marca
31. marca

Rozobranie adventského venca na dvore kultúrneho domu
Dom hier pre deti
Dom hier pre deti
Stretnutie s novinármi
Divadelné predstavenie: Nagy csehszlovákiai gulyásparti
Ples športovcov
Zabíjačka – stretnutie divadelníkov
Dom hier pre deti
Večera operety - vystúpenie herca Tamás Bernáth
Retro-disco Party
Dom hier pre deti

D. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
MsKS bolo organizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
29. januára
30. januára
19. februára
05. apríla
05. mája
26. júna
27. októbra
02. decembra

Názov
GIMISZ: Hegedűs a háztetőn – program pre ZŠ
GIMISZ: Hegedűs a háztetőn – program pre ZŠ
Bóbita: Lúdas Matyi – detský program
VOX HUMANA
Jarný koncert komárňanských speváckych zborov
XI. Medzinárodná operetná spevácka súťaž Franza Lehára
Finále a galakoncert
Ľadové kráľovstvo – Classica balet
/Koncoročné baletné vystúpenie/
Divadlo Boka Gábor: Hodnoverný príbeh Jánosa Vitéza
prerozprávaní obrázkami
GIMISZ: Milenci z Ancony – program pre ZŠ

MsKS bolo spoluorganizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
20. januára
16. februára
20. februára
21. februára
01. marca
06. marca
08. marca
10. marca
14. marca
18. marca
19. marca
30. marca
02. apríla

Názov
Novoročný operetný koncert
Kicsi gesztenye klub
Zorán - koncert
Bartók 95 pamiatkový
Made in Hungária –
Com Dance – 4 ročný okresný súťaž modern. tanca
Nicsak, ki lakik itt?! – veselohra
Slávnostný galakoncert
Pamiatkový večer 1848-49
Deti deťom – súťažná prehliadka
Okresná recitačná súťaž
Alma együttes – koncert pre deti
ROZVIESŤ MODRÚ! Koncert na deň autizmu

Barkó Sára, Hosť: Gergő Teleki /klavírista/ v DP
05. apríla
Komárňanské FOTO Spektrum 2019 – Okresná súťaž
11. apríla
KONCZ ZSUZSA – koncert
15. apríla
Slávnostný benefičný večer – Fond Doroty Kanthovej
07. mája
44. Podunajská jar - Oblastné kolo celoštátnej prehliadky
detských div. a bábkarských súborov v maďarskom jazyku
11-16. júna
56. JÓKAIHO DNI – Celoslovenský festival maďarských
študentských a amatérskych divadelných súborov
20. júna
LÚČNICA – Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
25. júla–4. augusta XXII. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov
komornej hudby
31. augusta
Ocko, ak zomrie – Premiéra predstavenia
19. septembra
Szabó Péter – prednáška v maďarskom jazyku
30. septembra
PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSI
Medzinárodný hudobný festival
5. októbra
Maďarský štátny ľudový súbor: „Megidézett Kárpátalja“
11. októbra
Benefičný koncert na podporu stredoškolákov zo
sociálneznevýhodneného prostredia
12. októbra
Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup
Šansóny a iné piesne
14. októbra
Pál Ferenc – prednáška v maďarskom jazyku
17. októbra
Lokaj Hyppolit – Hudobná veselohra v maďarskom jazyku
25. októbra
Wass Albert: Čarodejnice Funtinel
6. novembra
SĽUK: Triptych
15. novembra
VIII. festival Fonográf: Lajkó Félix – koncert
16. novembra
Harmónia – Cena maďarskej hudby na Slovensku
Hosť: Balázs Fecó
21. novembra
Rúzsa Magdi – Nebo a zem (koncert)
22. novembra
Berecz András – koncert
23. novembra
Vadkerti Imre Quartett – koncert
24. novembra
Kaláka – koncert pre deti
26. novembra
Örömlányok végnapjai: Divadelné predstavenie v maď. jazyku
28. novembra
KOR-ZÁR – Jubilejný koncert
04. decembra
Predstavím ťa oteckovi – komédia
05. decembra
Csernus Imre: Lopott idő – prednáška v maďarskom jazyku
05. decembra
Karácsony János Quartett – Obľúbenci inak
06. decembra
Adventný koncert – GAUDIUM
08. decembra
Dolhai Attila a Janza Kata: Vianočný koncert
14. decembra
Komorný orchester Beliczay – Benefičný koncert
15. decembra
Kicsi Gesztenye Klub – Hudobná rozprávková hra
18. decembra
Szarka Tamás & GHYMES – Vianočný benefičný koncert

