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Prehľad plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí
Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi na rok 2022
_______________________________________________________________
Mestské kultúrne stredisko je organizácia zriadená na účely plnenia úloh pri vytváraní
podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie
kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít
pre široký okruh občanov.
Tvoria ho Mestská kniţnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Iţop, ďalej
Vlastivedný dom. Predmetom činnosti kultúrneho strediska je aj tvorba programov vo vlastnej
réţii, spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami, spolupráca s občianskymi
zdruţeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym
aktivitám.
Do činnosti kultúrneho strediska patrí aj organizovanie rôznych predstavení,
výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaţí a vzdelávacích aktivít počas celého roka.
Činnosť Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi bola samozrejme v
ostatných dvoch rokoch hlboko postihnutá situáciou spôsobenou šírením vírusu Covid 19,
početnými obdobiami karantén, obmedzeniami, uzavretím nášho strediska pre verejnosť a
pod. S tým však úzko súvisí aj základňa kultúrneho a umeleckého ţivota nášho mesta súbory, zbory, občianske zdruţenia, ktoré sa venujú spevu, tancu, hudbe, či inému umeniu,
či kultúrnemu vyţitiu sa tieţ nemohli stretávať, nemali priestor na ďalší umelecký rast,
moţnosť nácvikov, neorganizovali sa postupové súťaţe, následne odborné semináre,
vzdelávanie a tak ďalej.
V tomto roku plánujeme opätovne zaradiť všetky podujatia do nášho kalendára.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a s dodrţaním nariadení hygienikov, chceme vytvoriť všetky
moţnosti, aby kultúrne telesá nášho mesta mohli dobehnúť zameškané. Taktieţ máme
pripravený program pre umelecké vyţitie našich občanov či uţ v oblasti divadla, festivalov,
koncertov a pod.
I v tomto roku budeme spolupracovať s ostatnými subjektami, ktoré v tejto sfére
pôsobia v našom meste, v okrese, či tými, ktoré budú mať záujem obohatiť kultúrny ţivot
občanov nášho mesta. Dúfame, ţe aj situácia sa zlepší a znormalizuje a my budeme môcť
bohatý program na rok 2022 naplniť konkrétnymi aktivitami.
Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi na rok 2022 pripravuje podujatia:
1) ktoré pripravuje samostatne
2) pri ktorých je spoluorganizátorom
(spoločenské organizácie, školy, neziskové organizácie, cirkev)
3) podujatia, pre ktoré zabezpečuje miestnosť
4) pravidelné nácviky súborov a skupín ktorým sme zriaďovateľom
(FS Megyer Táncegyüttes, City Dance Club, miešaný spevácky zbor Lajosa
Bárdosa)
5) galerijná činnosť – inštalácia výstav
6) činnosť a aktivity Mestskej kniţnice
7) vzdelávacie a praktické aktivity formou kurzov
8) ľudovo-umelecké podujatia na dvore Vlastivedného domu
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Január
● Ţitnoostrovské pastelky 2021 – výstava obrazov z medzinárodnej súťaţe detí
predškolského veku
● Krásy Veľkého Medera – výstava fotografií z fotografickej súťaţe

Február
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – Dunajská Streda

Marec
● Výročná členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu MO Veľký Meder
● Spomienka a kladenie vencov -pri hrobe Józsefa Nagy Rátza
● Divadelné predstavenie divadla Bohém Társulat z MR - Babaváró party
● Deň učiteľov – slávnostné podujatie pri príleţitosti Dňa učiteľov s kultúrnym
programom
● Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov MsO a Mestského klubu
vo Veľkom Mederi spojená s posedením pri hudbe

Apríl
● Medzinárodný deň Rómov – IX. prehliadka rómskych talentov
● Vernisáţ okresnej výtvarnej súťaţe Farebný svet Rómov
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – Cífer
● Stretnutie so spisovateľom Gejzom Dunajszkým a prezentácia knihy na tému
vysídlenia obyvateľstva
● Vítanie jari - veľkonočné trhy spojené s kultúrnym programom
● X. Zlatá brána 2022 – okresná postupová súťaţ a prehliadka hudobného folklóru
detí, ľudovej hudby, speváckych skupín a inštrumentalistov
● XI. Tancuj, tancuj, vykrúcaj 2022 – okresná postupová súťaţ a prehliadka detských
folklórnych súborov
● Burza detského ošatenia a potrieb
● Deň tanca - prehliadka tanečných súborov moderného tanca
● Operetná gala - Te rongyos élet - predstavenie najznámejších operiet Maďarska
s hviezdami Operety Monarchia
● Ezoterická prednáška Bélu Villása
● Stavanie mája - tradičná ľudová slávnosť - podujatie na zachovanie tradičných
ľudových zvykov vo dvore vlastivedného domu

Máj
● XV. Veľkomederské kultúrne dni Mateja Korvína
● Folklórne predstavenie tanečného divadla Ifjú Szívek
● Výročná členská schôdza ZO Csemadoku Veľký Meder spojená s posedením
pri hudbe
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – Špačince
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy obrazov
● Tanečný venček – ples absolventov kurzu spoločenského tanca a správania ZŠ
Bélu Bartóka s VJM
● Divadelné predstavenie Viki Rákovej – Mezei Mária: Szerelmim
● Výročná členská schôdza Slovenského zväzu včelárov ZO Veľký Meder
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Jún
● Deň detí - mestské podujatie
● Stretnutie speváckych zborov – prehliadka speváckych zborov s medzinárodnou
účasťou
● Okresný festival speváckych zborov a skupín seniorov - Jednota dôchodcov a klub
vo Veľkom Mederi
● Spomienka z príleţitosti Holokaustu - kladenie vencov pri pamätnej tabuli
● Prehliadka latinských tancov - ukáţky
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy
● Tanečný venček – ples absolventov kurzu spoločenského tanca a správania ZŠ
Bélu Bartóka s VJM
● Slávnostné vyznamenanie úspešných ţiakov v školskom roku 2021/2022
● Rozlúčka so ţiakmi 9. ročníka z príleţitosti ukončenia školského roka
● Slávnostné vyhodnotenie školského roka – hodnotiace podujatie výsledkov školy

Júl
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky

August
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky
● Tradičná súťaţ vo varení gulášu vo dvore kláštornej školy
● Veľkomederské Svätoštefanské dní - prehliadka ľudových remesiel a zručností
spojená s kultúrnymi podujatiami na promenáde termálneho kúpaliska
● Megyerock 2022 – vystúpenie rockových skupín

September
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy
● 30. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky – slávnostná akadémia
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky
● Jesenná burza ošatenia – Materské centrum Manóház

Október
● Ţitnoostrovské pastelky 2022 – výstava obrazov z medzinárodnej súťaţe detí
predškolského veku
● Divadelné predstavenie v rámci divadelnej sezóny
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy
● Divadelné predstavenie pre deti od predškolského veku po niţší stupeň
základných škôl
● Umelecké tvorivé dielne – stretnutie mentálne postihnutých ľudí s tvorivými lektormi
● Stretnutie dôchodcov – kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k
starším
● Spomienková slávnosť - Spomienka na martýrov z Aradu
● Ţitnoostrovský tanečný dom a veľkomederský folklórny festival
● Festival hudobného folklóru - okresná súťaţná prehliadka ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

November
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● Galaprogram folklórneho súboru Megyer pri príleţitosti 25. rokov zaloţenia a 15
rokov zaloţenia DFS Kis Megyer a Csilizke
● Spomienka na padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojny – kladenie vencov
● Divadelné predstavenie – divadelná sezóna
● Festival rómskeho umenia
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy
● 18. Veľkomederský ezoterický festival

December
● Galerijná činnosť – vernisáţ výstavy
● Vianočný adventný koncert speváckych zborov
● Čakanie na Mikuláša – spoločný kultúrny program detí MŠ a ZŠ
● Stuţková slávnosť – Súkromnej strednej odbornej školy Veľký Meder
● Stuţková slávnosť – OA Veľký Meder
● Vianoce pre osamelých - kultúrno-spoločenské posedenie s občerstvením a
programom - stretnutie s dôchodcami
● Vianočný výchovný koncert pre ZŠ
● Adventný koncert – ukončenie XIX. Kultúrnych dní Györgya Besnyeiho
● Výchovný koncert s enviromentálnym zameraním pre ţiakov ZŠ
● Mikulášske trhy
● Zapaľovanie sviečok na adventnom venci
● Slávnostné odovzdanie ceny Pro Urbe – kultúrno-spoločenská udalosť
● Vianoce pre osamelých – kultúrno-spoločenské posedenie s občerstvením
a programom
● Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO Veľký Meder
spojená s posedením pri hudbe
● Koncoročný beh pre radosť 2022
● Silvester 2022 - privítanie nového roka, ohňostroj
Programy hosťujúcich divadiel, koncerty skupín a iné podujatia budú zverejňované na
mesačných plagátoch a billboardov kultúrneho strediska, propagácia v okresných, mestských
novinách a kultúrnych informačných magazínoch, ako aj medializácia predstavenia cez
mestský rozhlas, mestskej káblovej televízii, cez facebook, internet a web stránke mesta –
www.velkymeder.sk
Skúšky a nácviky v pravidelných termínoch:


FS Megyer

- piatok



DFS Kis Megyer

- piatok



Spevácky zbor

- piatok



City Dance Club

- piatok



Zdravotné cvičenie

- streda



Kurz aerobicu

- pondelok



Kurz latinských tancov - utorok
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Plánované kultúrne podujatia sú organizované Mestským kultúrnym strediskom a
spoluorganizované mestom Veľký Meder.
Predbeţný návrh podujatí bol spracovaný na základe podkladov od škôl, zástupcov
civilných organizácii v obci a taktieţ všetky organizácie sa budú podľa potreby podieľať aj
na jeho realizácii.
Bliţšie informácie o podujatiach MsKS budú priebeţne dopĺňané na informačných
stránkach mesta a kultúrneho strediska.
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