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Prehľad plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí
Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi na rok 2019
_______________________________________________________________
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 knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej
Vlastivedný dom. Predmetom činnosti kultúrneho strediska je aj tvorba programov vo vlastnej
réžii, spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami, spolupráca s občianskymi
združeniami 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, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka.
Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi na rok 2019 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) inštalácia výstav – galerijná činnosť
6) činnosť a aktivity Mestskej knižnice
7) vzdelávacie a praktické aktivity formou kurzov
8) ľudovo-umelecké podujatia na dvore Vlastivedného domu

Január
● Privítanie Nového roku 2019 – mestská silvestrovská zábava
● Divadelná sezóna 2018/2019 – novoročná operetná gala
● Naša republika má narodeniny - slávnostná akadémia k 26. výročiu vzniku SR,
a na počesť 75. výročia odboja proti fašizmu SNP
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – Potônska veža C
● Študentský ples Obchodnej akadémie Veľký Meder
● Výročná členská schôdza Slovenského červeného kríža ZO Veľký Meder spojená
s posedením pri hudbe
● Výročná členská schôdza Slovenského zväzu včelárov ZO Veľký Meder

Február
● Prezentácia knihy - Kórósi-Varga-Mikóczy: Tavasztól hervadásig
● Folklórny Žitný ostrov - okresná súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – Dolná Krupá
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● Výročná členská schôdza Mestského klubu dôchodcov vo Veľkom Mederi spojená
s posedením pri hudbe
● Výročná členská schôdza MO Csemadok-u vo Veľkom Mederi
● Fašiangový maškarný ples ZŠ Bélu Bartóka s VJM – spoločenská zábava
● Výročná členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu MO Veľký Meder
● Variete Carlson – cirkusové vystúpenie pre deti, výstava exotických plazov
● Prednáška Marianny Lippai na tému: „Életkedv“

Marec
● Okresná súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov
● Majstrovstvá kraja v šachu - 4. liga – MŠK Veľký Meder – ŠK Dun. Streda C
● Ekotopfilm-Envirofilm - enviro vzdelávacie aktivity pre deti ZŠ a SŠ spolu s filmovou
projekciou a pre verejnosť
● Divadelná sezóna 2018/2019 – Ray Cooney - John Chapmann: „Ne most, drágám!“
- divadelné predstavenie divadla Veres 1 Színház z MR
● Výročná členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov ZO Veľký Meder spojená s posedením pri hudbe
● Odovzdanie cien Ex Libris - podujatie ZO Csemadoku -Veľký Meder
● Deň žien – kultúrno-spoločenské podujatie klubu dôchodcov vo Veľkom Mederi
● Slávnostný program ZŠ Bélu Bartóka pri príležitosti maďarskej revolúcie v roku 1848/49
● Spomienka a kladenie vencov -pri hrobe Józsefa Nagy Rátza
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy obrazov Gavara Ségára s názvom
„Kép - Kivágás“
● Obchodná akadémia - oslavy 40. výročia založenia školy
● V. Bartók Emléknap - spomienkový program pri príležitosti 138. výročia narodenia
Bélu Bartóka
● Stretnutie so spisovateľom Istvánom Z. Némethom a prezentácia knihy
● Tanečný dom so sedliackou hudbou Pósfa - FS Megyer
● Deň učiteľov – slávnostné podujatie s kultúrnym programom
● Divadelná sezóna 2018/2019 – Hunyady Sándor: „Lovagias ügy“ – divadelné
predstavenie divadla Zenthe Ferenc Színház z MR
● Rodinná burza ošatenia – Materské centrum Manóház

Apríl
● Medzinárodný deň Rómov – IX. prehliadka rómskych talentov
● Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov
● Osmijanko – celoslovenská čitateľská súťaž pre I. stupeň ZŠ slov.
● Deň tanca 2019 – festival tanca folklórnych a nefolklórnych tanečných súborov
● Oblastná výstava vín 2019 – za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov
ZO Veľký Meder
● Stavanie mája - tradičná ľudová slávnosť - podujatie na zachovanie tradičných
ľudových zvykov vo dvore vlastivedného domu
● XII. Veľkomederské kultúrne dni Mateja Korvína

Máj
● Deň matiek – slávnostný program ku dňu matiek - spoločný program detí MŠ,
ZŠ a ZUŠ
● Majáles dôchodcov - kultúrno-spoločenské podujatie klubu dôchodcov vo Veľkom
Mederi
● Humorfest - majáles pre obyvateľov Domova sociálnych služieb pre dospelých vo
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Veľkom Mederi -Ižop
● Stand up comedy Sándora badára
● Privítanie novonarodených detí za rok 2018
● Divadelná sezóna 2018/2019 – divadelné predstavenie Jókaiho divadla Komárno –
Presser-Sztevanovity-Horváth: Povala (A padlás)
● Kto, čo vie? - oblastná súťaž seniorov
● Tanečný venček – ples absolventov kurzu spoločenského tanca a správania ZŠ
Bélu Bartóka s VJM

Jún
● Stretnutie speváckych zbororv – prehliadka speváckych zborov s medzinárodnou
účasťou
● Spomienka z príležitosti Holokaustu - kladenie vencov pri pamätnej tabuli
● Recitačná súťaž Jenőa Farkasa
● Juniáles - stretnutie dôchodcov
● Šachový turnaj mládeže a detí o pohár riaditeľa MsKS – 8. ročník
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy
● Slávnostné vyznamenanie úspešných žiakov v školskom roku 2018/2019
● Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka z príležitosti ukončenia školského roka
● Slávnostné vyhodnotenie školského roka – hodnotiace podujatie výsledkov školy
● Veľkomederské tradičné jedlá - III. ročník – podujatie na zachovanie tradičných
ľudových zvykov

Júl
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky
● Medzinárodný šachový turnaj seniorov

August
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky
● Tradičná súťaž vo varení gulášu vo dvore kláštornej školy
● XXIX. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní - prehliadka ľudových remesiel
a zručností spojená s kultúrnymi podujatiami
● Megyerock 2019 – vystúpenie rockových skupín

September
● XXII. Oblastná výstava výpestkov – za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov
ZO Veľký Meder
● Rozlúčka s letom - VII. Lečofest – kultúrno-zábavný program
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy
● Okresný festival speváckych skupín seniorov
● 27. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky – slávnostná akadémia
● Vlastivedný dom - výstava exponátov z miestnej zbierky
● Jesenná burza ošatenia – Materské centrum Manóház

Október
● Žitnoostrovské pastelky 2019 – výstava obrazov z medzinárodnej súťaže detí
predškolského veku
● Divadelné predstavenie v rámci divadelnej sezóny na 2019/2020
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy
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● Divadelné predstavenie pre deti od predškolského veku po nižší 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
● Žitnoostrovský tanečný dom a veľkomederský folklórny festival
● Festival hudobného folklóru - okresná súťažná prehliadka ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

November
● Spomienka na padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojny – kladenie vencov
● Divadelné predstavenie – divadelná sezóna 2019/2020
● Imatrikulácia prvákov - Ples bocianov - OA Veľký Meder
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy
● XIX. Kultúrne dni Györgya Besnyeiho – kultúrne podujatia, výstavy, vystúpenie
hudobných telies, tanečných súborov a speváckych zborov
● Výchovný koncert - hodina hudobnej výchovy,
● 15. Veľkomederský ezoterický festival
● Benefičná výstava na podporu detí postihnutých onkologickými chorobami –
Nadácia Geriho zázračná lampa

December
● Galerijná činnosť – vernisáž výstavy
● Vianočný adventný koncert speváckych zborov
● Čakanie na Mikuláša – spoločný kultúrny program detí MŠ a ZŠ
● Stužková slávnosť – Súkromnej strednej odbornej školy Veľký Meder
● Stužková 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 žiakov 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
● Koncoročný beh pre radosť 2019
● Silvester 2020 - 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
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•

DFS Apró Megyer

- štvrtok

•

DFS Kis Megyer

- štvrtok

•

Spevácky zbor

- piatok

•

City Dance Club

- sobota

•

Detský balett

- štvrtok, sobota

•

Zdravotné cvičenie

- utorok

Plánované kultúrne podujatia sú organizované Mestským kultúrnym strediskom a
spoluorganizované mestom Veľký Meder.
Predbežný návrh podujatí bol spracovaný na základe podkladov od škôl, zástupcov
civilných organizácii v obci a taktiež všetky organizácie sa budú podľa potreby podieľať aj
na jeho realizácii.
Bližšie informácie o podujatiach MsKS budú priebežne dopĺňané na informačných
stránkach mesta a kultúrneho strediska.
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