Apríl - Április 2017
Program MsKS – VMK műsora
piatok 7. apríl 2017 o 10.00 hod. – divadelná sála MsKS
Trnavský samosprávny kraj, ŽOS Dunajská Streda, MsKS Veľký Meder

Medzinárodný deň Rómov
XII. prehliadka rómskych talentov
Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov

Nemzetközi Romanap
Roma tehetségek XII. seregszemléje,
a Romák színes világa
című járási képzőművészeti verseny rajzainak kiértékelése
a Nagyszombati Önkormányzati Kerület a Csallóközi Népművelési Központ
és a Nagymegyeri VMK rendezésében

2017. április 7-én (péntek) 10.00 órakor
a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ színháztermében

štvrtok 20. apríl 2017 o 18.30 hod. – pamätník deportovaných

Spomienka na deportáciu
spomienka a kladenie vencov pri pamätníku deportovaných

Megemlékezés a kitelepítésről
és a deportálásról
mécsesgyújtással egybekötött megemlékezés
a deportált lakosok emlékművénél

2017. április 20-án (csütörtök) 18.30 órakor
_____________________________________________________________
sobota 22. apríl 2017 o 18.00 hod. – divadelná sála MsKS

Deň zeme
Fotovýstava, prednáška a premietanie dokumentárneho filmu Pred potopou

Föld napja
Fotokiállítás megnyitó, beszélgetés Paxián Erikkel, és az Özönvíz előtt című
dokumentumfilm vetítése a Nagymegyeri Filmklub rendezésében

2017. április 22-én (szombat) 18.00 órakor
a Nagymegyeri VMK színháztermében
_____________________________________________________________

štvrtok 27. apríl 2017 o 10.00 hod. – Mestská knižnica Veľký Meder

Vyhodnotenie súťaže v kreslení na literárnu tému

Piszén pisze kölyökmackó
Kormos István író halálának 40. évfordulójára emlékezve meghirdetett
könyvtári rajzpályázat kiértékelése

2017. április 27-én (csütörtök) 10.00 órakor
a Nagymegyeri Városi Könyvtárban
_____________________________________________________________
piatok 28. apríl 2017 o 19.00 hod. – divadelná sála MsKS

Tanečný večierok
usporiadaný v rámci sviatku tanca

Táncest
a Tánc Világnapja alkalmából a City Dance Club rendezésében

2017. április 28-án (péntek) 19.00 órakor
a Nagymegyeri VMK színháztermében
_____________________________________________________________
piatok - nedeľa 28 - 30. apríl 2017 – Vlastivedný dom, prírodné javisko promenády

X. Veľkomederské dni Mateja Korvína
X. Nagymegyeri Corvin Mátyás Napok
2017. április 28 - 30-án

(péntek/szombat/vasárnap)

a Tájház udvarán és a sétány szabadtéri színpadán
____________________________________________________________
nedeľa 30. apríl 2017 o 15.00 hod. – Vlastivedný dom

Stavanie mája
podujatie na zachovanie tradičných ľudových zvykov

Májusfaállítás
Népművészeti délután – kézi mesterségek bemutatója, népi művészeti
csoportok fellépése a Városi Tájház udvarán
2017. április 30-án (vasárnap) 15.00 órakor
_____________________________________________________________
Nagymegyeri Városi Könyvtár
Nyitvatartási rend:
hétfő - csütörtök
8.00 – 16.00 óra között

Mestská knižnica Veľký Meder
Výpožičná doba:
pondelok - štvrtok
8.00 – 16.00 hod.

péntek

piatok

8.00 – 18.00 óra között

8.00 – 18.00 hod.

