Prehľad činnosti Domu kultúry za rok 2016
Január:
10. Novoročný operetný galakoncert
16. II. benefičný Mestský ples
20. Voľby školenie – Mestský úrad
21. Prednáška – Cepter s.r.o.
23. Ples rodičov ZŠ a Gymnázium s VJM
Január je mesiac, kedy sa začínajú fašiangy. Tí, ktorí sa radi zabávajú, dostávajú príležitosť
poriadne si to užiť. V tomto mesiaci bol organizovaný benefičný ples mesta Želiezovce a ples
rodičov – ZŠ a Gymnázia s VJM. Výťažok z benefičného mestského plesu bol použitý na
revitalizáciu verejnej zelene.
Už tretíkrát sme organizovali novoročný operetný galakoncert. Okrem iného zazneli melódie
Imreho Kálmána, Ferenca Lehára a publikum si mohlo vypočuť aj slávne muzikálové šlágre
v podaní Hajnalky Ress, Heleny Becse Szabó, Aladára Ocska, Gyorgya Derzsiho. Hudobne
ich prevádzal symfonický orchester z Vácu, na čele dirigentom Pálom Farkašom.
Dvojhodinový program zožal veľký úspech. Účinkujúcich umelcov za toto nádherné
prestavenie publikum odmenilo obrovským potleskom. Dúfame, že aj na budúci rok budeme
môcť v našom meste privítať týchto vynikajúcich umelcov z Interoperetu.

Február:
1. Výkup zlata
2. Fašiangy – Materská škola maďarská
4. Hudobná prednáška pre deti – Let Art
5. Študentský ples – Gymnázium
6. Fašiangový karneval pre deti
9. Voľby školenie – Mestský úrad
10. Schôdza – Jednota dôchodcov
10. Cirkus
12. Fašiangový ples pre ref. cirkev
13. Ples rodičov – ZŠ
15. Koncert Zoltána Mágu v rámci kampane MKP - SMK
18. Výročná schôdza Zväzu invalidov
19. Študentský fašiangový ples - ZŠ
21. „Mazsola és Tádé“ – hudobné bábkové divadlo
26. Fašiangová zábava – Občianske združenie Mikulčan
27. „Obeť sa vracia“ – Divadelný súbor notárov
Vo februári pokračovala plesová sezóna. V tomto mesiaci bol organizovaný fašiangový ples
reformovanej cirkvi, Ples rodičov ZŠ a fašiangová zábava OZ Mikulčan. Na študentskom
plese sa zabávali študenti z gymnázia, na fašiangovom karnevali zas deti z materskej školy.
Okrem plesov sa konali divadelné predstavenia či už detské alebo pre dospelých divákov. U
detí zožal veľký úspech hudobné bábkové divadlo „Mazsola a Tádé“. Divadelný súbor
notárov pozostávajúci z amatérskych hercov predviedol napínavý detektívny príbeh.

Marec
2. „Tompa Mihály“ - krajské kolo recitačnej súťaže
5. Parlamentné voľby 2016
9. Medzinárodný deň žien – Jednota dôchodcov
12. Venček – ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
16. Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
23. Predstavenie pre deti: „Aranyszőrű bárány“ – Magyar Népmese Színház
V marci sa konali krajské kolá recitačných súťaží „Tompa Mihály“ a „Hviezdoslavov
Kubín“. Interaktívne divadelné predstavenie „Aranyszőrű bárány“ bolo organizované pre
žiakov základnej školy maďarskej. Herci do diania zapojili aj deti, čo sa im nesmierne páčilo.
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Apríl
2. Výročná schôdza – Rybársky zväz Želiezovce
20. Klub dôchodcov
22. Divadelné predstavenie „Meno“ – Fluent Productions ( predstavenie bolo zrušené )
V apríli sa konali dve schôdzi. Koncom mesiaca sa malo uskutočniť aj divadelné
predstavenie „ Meno“, ktoré sme však museli zrušiť kvôli malému záujmu divákov.

Máj
1. Deň matiek – program ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
3. „Vnútorná žiara“ – výstava patchworkových prác skupiny Quilticon
14. „Mirandolina, ty drahá“ – komédia Divadla Thália z Košíc
18. Schôdza – Jednota dôchodcov
20. Rozlúčka – Gymnázium s VJM
22. „Tri prasiatka“ – bábkové divadlo Divadla Jókaiho z Komárna
30. Koncert – Základná umelecká škola
Mesiac máj sa v Dome kultúry začal s krásnou výstavou patchworkových prác umelcov
textilnej skupiny Quilticon. 14. mája sa uskutočnila hudobná komédia divadla Thália pod
názvom „Mirandolina, ty drahá“. Najúspešnejším kultúrnym podujatím v tomto mesiaci bolo
bábkové divadlo pre deti, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu do obeda.

Jún
10. „Fölszállott a páva“ – regionálne kolo folklórnej súťaže z Budapešti
10-12. 50. Celoštátny ľudovo – umelecký festival
13. Výstava výtvarných prác Richarda Kovácsa a Kataríny Kováčovej
22. „Alica v krajine zázrakov“ – muzikálové predstavenie žiakov ZUŠ Želiezovce
23. „Alica v krajine zázrakov“ – muzikálové predstavenie žiakov ZUŠ Želiezovce
24. Rozlúčka so škôlkou – Materská škola Lienka
25. Venček – ZŠ
28. Rozlúčka so škôlkou – Materská škola Cimbora s vyučovacím jazykom maďarským
29. Ukončenie školského roka – ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Druhý júnový víkend sa v meste Želiezovce konal 50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival.
Festival trval 3 dni, vystúpili profesionálny hudobníci i tanečníci, svoj talent predviedli aj
detské či mládežnícke folklórne skupiny. V detskom svete si každé dieťa mohlo nájsť to
svoje, čo ho najviac zaujíma. Cez deň si mohli záujemci zakúpiť rôzne ručné práce, po
nociach sa zas konali tanečné domy, ktoré trvali až do rána.
Po tom čo sa skončil úspešný festival, v Dome kultúry nasledovala výstava dvoch mladých
talentovaných výtvarníkov. Koncom mesiaca predviedli žiaci Základnej umeleckej školy
muzikál pod názvom „Alica v krajine zázrakov“, na ktorom pracovali dlhé mesiace. Muzikál
si mohli doobeda pozrieť deti zo škôl, poobedňajšie predstavenie bolo pre širokú verejnosť.

Júl
7. Schôdza – Jednota dôchodcov
20. Expozícia exotických plazov
V mesiaci júl sa konala schôdza členov Jednoty dôchodcov, a záujemci si mohli pozrieť aj
expozíciu exotických plazov.

August
8 – 12. „Ledvačakám“ – XIII. ročník ľudovo – umeleckého tábora
15. Prednáška o pracovnej príležitosti v regióne
Rekonštrukcia obnovy zariadenia mechanickej časti javiskovej techniky
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Od 8-ho do 12-ho augusta sa v miestnostiach Domu kultúry konal už v poradí XIII. ročník
ľudovo-umeleckého tábora „ Ledvačakám/ Aligvárom“. Účastníkmi boli predovšetkým
tanečníci detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső, ale prišli aj deti z obce
Salka.
V letnom mesiaci bola obnovená javisková technika. V rámci obnovy zariadenia prebehla
čiastočná výmena mechanickej časti javiskovej techniky. Vďaka rekonštrukcií teraz
javisková technika vyhovuje aktuálnym štandardom a požiadavkám a tak umožní pracovať aj
ťažšími scénickými dekoráciami.

September
5. Začiatok školského roka – ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
6. Schôdza – Jednota dôchodcov
16. Pamätná výstava Viliama Guliša v rámci Mestských dní 2016
17. VIII. Pohronská verbovačka
20. Darovanie krvi
21. Výkup zlata
29. Schubert Fest - Koncert klasickej hudby
16-17 septembra sa konali Mestské dni v rámci, ktorých sa usporiadala i pamätná výstava
bývalého riaditeľa Domu kultúry, Viliama Guliša. V sobotu sa usporiadal už VIII. ročník
Pohronskej verbovačky. Poobede sa konal krojovaný sprievod, po ktorom nasledoval
galaprogram. Po pohronskej verbovačke nasledovali ďalšie programy mestských dní. Kvôli
zlému počasiu sa koncerty Aladára Ocsku či rockovej skupiny Elán4ever konali v priestoroch
Domu kultúry.

Október
3. Výstava ručných prác – Miestny odbor Matice slovenskej
7. „Čakry“ – prednáška Attilu „Etil“ Budaiho
18. Schôdza – Jednota dôchodcov
23. Svadobná výstava – Hajnalka Szikela
24. „Csavar-gó Feszt“ – divadelné predstavenia divadla Csavar pre deti
Opravárske a rekonštrukčné práce vo veľkej sále
V mesiaci október sme usporiadali aj dve výstavy, pričom svadobná výstava trvala len jeden
deň ale i tak mala úspech. Na prednášku Attilu Budaiho zavítalo množstvo záujemcov, mala
sála bola preplnená. V tomto mesiaci prebehli opravárske a rekonštrukčné práce vo veľkej
sále. Bola uskutočnená generálna oprava múrov, vysprávky a opravy omietok, obnova špaliet
okolo okien a miestnosť dostala novú maľovku. Prefarbené boli aj drevené súčasti, kryty
radiátorov ale aj radiátory. Práce pokračovali aj vo vstupnej hale Domu kultúry, kde okrem
povrchových úprav stien prebehli aj opravy elektrických vedení.

November
11. Stužková – Gymnázium s VJM
13. „Obroda“ – komédia divadla Jókaiho z Komárna
15. „Čarovná príroda“ – výstava Márii Pálovej, Anny Maďarovej a Alexandra Začku
18. „Ach Júlia“ – komédia Uma and Productions
19. Retro ples
25. Katarínsky ples – Csemadok Želiezovce
30. Privítanie Mikuláša – pre obyvateľov zariadenia sociálnych služieb „ Perla“
Dva víkendy v novembri patrili divadelným predstaveniam, prvý bol určený predovšetkým
pre maďarských divákov, druhé predstavenie bolo slovenské. Koncom mesiaca sa konal
tradičný Katarínsky ples, a v tomto mesiaci privítali Mikuláša obyvatelia zariadenia „Perla“.

December
1. Literárna kaviareň – Mestská knižnica Želiezovce
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2. „Ki a vagány a vidéken“ ( Via Nova )– talentová súťaž pre žiakov ZŠ
2. „Od pôstu do pôstu“ – tanečné predstavenie tanečnej skupiny Háromszék
3. „Csillagváró“ – podujatie reformovanej cirkvi
9. Stretnutie s Mikulášom – ÚTVAR Želiezovce
11. Cirkus Varieté
14. Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Źeliezovce
15. Vianočné stretnutie členov Jednoty dôchodcov
17. Predvianočný ples – Szúnyog Csárda
20. Vianočná besiedka – ZŠ
21. Vianočný program žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
22. Vianočný program žiakov Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
Prvý decembrový víkend bol plný kultúrnych udalostí. Piatok sa uskutočnila talentová súťaž,
ktorú každoročne usporiadajú členovia Via Nova ICS. Javisko patrilo piatok večer tanečnej
skupiny Háromszék z Rumunska, ktorí predviedli famózne predstavenie. December v
kultúrnom dome patrilo vianočným programom, koncertom, besiedkam.
Aj v roku 2016 sme umožnili nácviky nasledujúcim skupinám:
1. Miešaný zbor F. Schuberta pod vedením RNDr Gejza Horvátha pôsobiaci pod OZ
Želiezovské Hlasy
2. Šachový krúžok pod vedením MUDr. Dušana Forbaka
3. Nácvik ľudového tanca Apró Kincső, Kincső pod vedením Estery a Alexandra Juhásza
pôsobiace pod Čistý prameň – Tiszta Forrás, n.f.
4. Spevokol Matice slovenskej pod vedením Magdalény Holkovej
5. Spevokol „Fiaľky“ pod vedením Juliany Macákovej
6. Nácvik ZUMBA ( nepravidelný ) pod vedením Magdalény Novákovej
7. Nácvik JÓGA ( nepravidelný ) pod vedením Estery Néveriovej
8. Rocková skupina NAUTILUS pod vedením Romana Jóbu
9. Hudobná skupina pod vedením Imricha Markovicsa

