Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
08. júna 2018
___________________________________

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

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti
Členovia komisie kultúry navrhli na udelenie ocenenia – Cenou mesta za
rok 2018 dirigentku ženského speváckeho zboru Makainé Simon Katalin.
Odôvodnenie:
- Katalin Makai Simon je od roku 2008 – presne 10 rokov – zbormajsterkou
Ženského speváckeho zboru Melódia
- Ženský spevácky zbor Melódia oslavuje v tomto roku 40. výročie založenia
súboru
- V tomto roku sa realizuje 10. ročník stretnutia speváckych zborov pod názvom
Na krídlach medzinárodných melódií, ktorého organizátorom je OZ Melódia
Katalin Makai Simon ako zbormajsterka Ženského speváckeho zboru Melódia
svojou činnosťou sa významným spôsobom pričinila o kultúrny rozvoj mesta,
jeho propagáciu doma a v zahraničí. Počas jej pôsobenia a umeleckej činnosti
spevácky zbor dosiahol vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky.
Profesijný životopis a úspechy umeleckej činnosti

Katalin Makai Simon navštevovala gymnázium a odbornú školu, kde študovala
hudobný odbor a spev (Szántó Kovács János Gimnázium és Szakközépiskola –
Balassagyarmat, Zeneművészeti Szakközépiskola – Vác), neskôr získala diplom
učiteľky spevu (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet –
Miskolc). V roku 1994 začala učiť ako učiteľka spevu (Váczi Gyula Alapfokú
MűvészetoktatásiIntézmény).
So speváckym zborom Melódia prvýkrát spolupracovala v roku 2005, ktorá spolu
s MsKS vo Fiľakove a so Symfonickým orchestrom zo Šalgótarjánu usporiadali
Vianočný koncert. Na ďalších ročníkoch tejto série podujatia vystupovala
viackrát ako speváčka, sólistka. So speváckym zborom prvýkrát vystúpila v roku
2008 v Galante na podujatí XIV. Kodályové dni. Od augusta roku 2008 pôsobí
v zbore ako zbormajsterka. Spevácky zbor Melódia sa pravidelne zúčastňuje na
podujatí Kodályové dni, kde viackrát získali strieborné a bronzové ocenenie,
v roku 2008 sa umiestnili v zlatom pásme a v roku 2017 sa vrátili domov so
„strieborným vencom“. Na stredoslovenskej súťaži speváckych zborov
v cirkevnom speve sa umiestnili v zlatom a strieborno pásme. Výsledkom ich
spoločnej práce je aj prvé CD speváckeho zboru. V uplynulých rokoch spevácky
zbor získal Cenu mesta a Cenu pre kultúrny rozvoj Novohradu. Spevácky zbor
pod vedením Katalin Makai Simon sa stal jedným z reprezentatívnych súborov
mesta Fiľakovo, čoho dôkazom je pozvánka na účinkovanie v Parlamente
v Budapešti alebo na súťaži organizovanej pri príležitosti pamätného roku Zoltána
Kodálya. Súbor sa zúčastňuje na rôznych festivaloch a koncertoch, získal rôzne
ocenenia na viacerých súťažiach a pravidelne ho pozývajú na zahraničné
a medzinárodné podujatia. Rok 2018 začal pre súbor významným vystúpením.
V Budapešti v sieni Nádor sa predstavili 6 zborovými skladbami zo zbierky
slovenských ľudoviek Bélu Bartóka na základe spracovania Miklósa
Cserniczkého.
Katalin Makai Simon za svoju činnosť získala 14. augusta 2013 Cenu primátora
mesta. Jej 10 ročné pôsobenie v speváckom zbore ako zbormajsterka a významné
úspechy dosiahnuté počas tej doby sú dôkazom na jej profesionálnu zdatnosť.
Na základe týchto úspechov navrhuje Komisia pre kultúru pri MZ Cenu mesta
udeliť zbormajsterke speváckeho zboru Katalin Makai Simon.
Ženský spevácky zbor Melódia počas podujatia XXVIII. Palócke dni a Dni mesta
Fiľakovo a slávnostného odovzdávania cien bude na zahraničnom vystúpení.
Udelenie prípadnej ceny bude možné na podujatí X. Na krídlach medzinárodných
melódií – Stretnutie speváckych zborov organizovanej pri príležitosti 40. výročia
založenia súboru dňa 22.09.2018 v Rímskokatolíckom kostole.

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

