
                       Komisia pre kultúru pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa 

15. októbra 2019 

Prítomní :  

Margita Oroszová,  Mgr.Dana Bozóová,  Gyetvaiová Viktória, Mgr.Illés Kósik Andrea, 

Mgr.Adrián Balog 

 

Neprítomní :                                              

Mgr. Gábor Fekete. 

Program :  

1) Otvorenie  

2) Aktuálne záležitosti 

3) Rôzne 

4) Záver 

 

K bodu č.1 : 

Zasadnutie otvorila predsedníčka kultúrnej komisie pani Margita Oroszová.  

K bodu č.2 :  

Komisii bol doručený zoznam kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta Fiľakovo.  

Po prerokovaní v kultúrnej komisii členovia navrhujú poskytnutie dotácie nasledovne :  

Ženský spevácky zbor Melódia                                                                   vo výške  2100,- € 

Mužský spevácky zbor Pro Kultúra  (2100 + 1000)                                    vo výške  3100,- € 

Divadelný súbor Zsákszínház                                                                      vo výške  1000,- € 

Folklórny súbor Jánošík  a detský folklórny súbor Malý Jánošík               vo výške  1500,- € 

Folklórny súbor Rakonca a detský folklórny súbor Malá Rakonca             vo výške  2900,- € 

Ľudová hudba File Banda                                                                            vo výške    500,- €. 

Riaditeľka MsKS vo Fiľakove Mgr.Andrea Illés Kósik informovala členov komisie 

o nasledovných skutočnostiach:  

Mužský spevácky zbor Pro Kultúra oslavuje 100.výročie svojho založenia, preto sa navrhuje 

zvýšenie jeho dotácie na rok 2020 o 1000,- € na pokrytie výdavkov spojených s jubilejnými 

oslavami. 

Zaradenie kultúrneho súboru File Banda do zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich 

s podporou mesta sa navrhuje, nakoľko činnosť súboru sa zameriava na doteraz chýbajúcu 

oblasť tradičnej kultúry, t.j. na oblasť ľudovej hudby, pričom zabezpečuje hodnotnú záujmovú 

umeleckú činnosť pre deti a mládež. Súbor vznikol v roku 2018. Lektorom a odborným 



garantom pravidelnej a odbornej výuky maďarskej sláčikovej ľudovej hudby je primáš ľudovej 

hudby Dobrota, János Gelencsér. Detská ľudová hudba File Banda sa zúčastňuje hlavne 

miestnych vystúpení, navštevujú rôzne kurzy a semináre ľudovej hudby a zapojili sa aj do 

celoslovenskej súťaže ľudovej hudby pod názvom „Krásna purpurová ruža“ , kde sa prebojovali 

do finále. Na financovanie činnosti súboru v roku 2020 potrebujú dotáciu na nákup strún, 

opravu hudobných nástrojov a hradenie poplatkov spojených s kurzami a súťažami v tomto 

odbore. 

K bodu č.3 : 

Mgr. Illés Kósik Andrea informovala o tom, že kolaudácia budovy MsKS bola uskutočnená 

8.októbra 2019, boli zistené menšie nedostatky, ktoré do 14.októbra 2019 boli odstránené.  

K bodu č.4 : 

Predsedníčka komisie pani Oroszová poďakovala členom za účasť na zasadnutí a zároveň sa 

dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia a to  18.11.2019 o 15,45 hod. 

Po vyčerpaní programu bolo rokovanie ukončené. 

 
 
 
                                                                                                Margita Oroszová v.r. 

                                                                                                predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala : Eva Vassová 

                 zapisovateľka komisie 


