Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
26. apríla 2016
___________________________________

Prítomní: Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová,
Vladimír Cirbus, Mgr. Marian Bozó, Mgr. Adrian Balog

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti
Mgr. Illés Kósik Andrea sa informovala prítomných o nasledovných
záležitostiach:
- Dňa 30.04.2016 od 15.00 hod. sa pred budovou Domu kultúry bude konať
v organizácii Matice Slovenskej Stavanie mája.
- 30.04.2016 MsKS organizuje program pri príležitosti medzinárodného dňa
tanca , v ktorom vystúpi približne 200 účinkujúcich.
- 21.05.2016 - v organizácii Hradného múzea sa bude konať Deň
biodiverzity a Noc múzeí a galérií
- V júni MsKS, HMF v spolupráci so školskými zariadeniami organizujú
Mestský deň detí v parku. Pre deti budú pripravené rôzne programy,
koncert, divadlo, ukážky hasičov, policajtov,...
- Mesto sa zapojilo do akcie „Muzsikál az erdő“. Organizátori by radi
usporiadali koncert niekde v lese. Naše súbory by v rámci tejto akcie
vystúpili v Maďarsku. Uvedené podujatie sa bude konať 2. júla.
- 9. - 10.07.2016 – MsKS plánuje usporiadať umelecký Workshop pre
básnikov, výtvarníkov, hudobníkov,... pravdepodobne vo dvore
vlastivedného múzea
- Predbežne program Palóckych dní je nasledovný:

12.8. v piatok – poobede program na námestí pred Klubom a v hradnom
areály koncert Demjén
13.8. v sobotu – doobeda rôzne programy pre deti v parku, poobede
vystúpenie hudobných skupín z Fiľakova a okolia v parku, dva koncerty na
hrade –Keresztes Ildikó a Peter Cmorík
Na sobotu je tiež naplánovaný program s rodákmi z Fiľakova a následne
ples v spoločenskej sále MsKS.
14.8. v nedeľu – divadelné predstavenie v MsKS, koncert Republic
v hradnom areály.
Pani predsedníčka ešte informovala prítomných, že sa dňa 21.04.2016 zúčastnila
slávnostného odovzdávania zrekonštruovanej budovy ZUŠ, kde bola prítomná
väčšina členov komisie pre kultúru.
K bodu č. 3) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pani predsedníčka vyhlásila
dnešné rokovanie za ukončené a poďakovala prítomným za účasť.

Margita Oroszová, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

