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Mestom ocenená Pro Kultúra 
oslávi na jeseň storočnicu 
vzniku mužského speváckeho 
zboru vo Fiľakove.  4. strana

Mužský spevácky 
zbor oslavuje

Kvôli epidemiologickej situ-
ácii preložili mestské oslavy 
o  rok. O kultúrne vyžitie však 
ľudia úplne neprišli. 2. strana

Kultúrne dni na-
hradili Dni mesta

Počas Kultúrnych dní sa 
uskutočnilo slávnostné 
zasadnutie zastupiteľstva, na 
ktorom udelili ceny.  2. strana  

Mesto opäť udelilo 
viacero ocenení
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Zavŕšili päťročný projekt. V  piatok 14. augus-
ta v rámci osláv mestských slávností oficiálne 

odovzdali do užívania zrevitalizované podhradie 
Fiľakovského hradu. Vďaka rozsiahlemu cezhra-
ničnému projektu INTERREG pritieklo do mesta 
takmer milión eur.

Partnermi projektu, ktorého prípravy sa začali 
ešte v roku 2015, boli okrem Fiľakova obec Šiator-
ská Bukovinka, Riaditeľstvo národného parku Bükk 
a  mesto Bátonyterenye. Celkovo získali partneri 
dotáciu vo výške bezmála 2,2 milióna eur, z ktorých 
vyše 920-tisíc putovalo do Fiľakova. K  nim mesto 
priložilo približne 240-tisíc eur. „Je za nami obrovský 
kus práce. Po mnohých byrokratických ťažkostiach, kedy 
sme niektoré súťaže museli zopakovať aj štyrikrát, a vyše 
ročnom predĺžení projektu, dnes odovzdávame verejnosti 
toto dielo. Podarilo sa niečo, čo sa ešte pred niekoľkými 
rokmi zdalo nemožné. Lokalita, ktorá bola jednou zo 

Po piatich rokoch dokončili revitalizáciu podhradia

stigiem mesta, je dnes reprezentatívnym priestorom pre 
domácich i  turistov,“ vyjadril sa primátor Fiľakova 
Attila Agócs. 

Vďaka objemnej dotácii sa mestu podarilo zre-
konštruovať časti ulíc v  podhradí, dokončiť pešiu 
zónu, vybudovať moderné verejné toalety, postaviť 
parkovisko pre autá i  autobusy, zachrániť posled-
nú vežičku mestského opevnenia, zastrešiť a opraviť 
delovú baštu, vymeniť strechu na Bebekovej bašte, 
vydláždiť prístupovú cestu do hradu a zrekonštruo-
vať vínny domček, ktorý bude slúžiť najmä pre deti 
a  študentov. Podľa primátora bolo cieľom projek-
tu okrem podpory turizmu a zvýšenia estetického 
vzhľadu podhradia, aj rozprúdenie podnikateľskej 
činnosti v tejto lokalite. „Máme skúsenosť, že po rekon-
štrukcii Podhradskej ulice sa v nej rozbehol život – pod-
nikatelia skúpili jednotlivé domčeky a otvorili si tu svoje 
prevádzky. Veríme, že vďaka revitalizácii sa tak postupne 

stane aj v ostatných uličkách podhradia a i z tejto lokality 
sa stane fungujúci urbanistický prvok centra mesta,“ 
uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Samospráva si opäť vypočula názory svojich ob-
čanov. Počas júla zvolala občianske fórum pre 

obyvateľov bytoviek na Biskupickej ulici 23-29. Na 
fóre riešili problematiku bytov nižšieho štandardu 
nachádzajúcich sa v spoločnom dvore.

Obyvatelia bytoviek na Biskupickej ulici v  mi-
nulosti spísali petíciu proti priľahlým bytovým 
jednotkám nižšieho štandardu, miestnymi nazýva-
ných „Depo“. Namietali neprispôsobivé správanie 
susedov, neplatenie za služby, hluk či neporiadok. 
Mesto problematiku intenzívne riešilo dlhší čas 
a  pre obyvateľov Depa hľadalo náhradné bývanie. 
Podľa zástupcov mesta sa väčšinu ľudí podarilo od-
sťahovať, obývaný ostáva len posledný byt. Mesto 
zároveň zvolalo občianske fórum, kde dalo priestor 
podnikateľovi, ktorý má investičné plány s pozem-
kom, na ktorom sa v súčasnosti Depo nachádza, aby 

Na občianskom fóre riešili budúcnosť „Depa“
ich predostrel obyvateľom a  vypočul si ich názor. 

„Obyvateľom sme zreferovali všetky naše doterajšie kroky 
v  sociálnej oblasti, ktoré sme na vyriešenie problemati-
ky podnikli. Zároveň im spomínaný podnikateľ povedal 
o svojich plánoch s pozemkom, nakoľko sme boli zvedaví 
na ich názor. Obyvateľom sa zámer páčil, preto ideme 
v rokovaniach pokračovať,“ vyjadril sa primátor Attila 
Agócs s tým, že od tohto zámeru očakáva vyriešenie 
napätia medzi obyvateľmi a zároveň podporu roz-
voja miestneho podnikateľského prostredia. 

Obyvateľov bytoviek pozvanie samosprávy pote-
šilo a  s  načrtnutým riešením situácie súhlasia. „Už 
dlho hľadáme nejaké riešenie, preto sme sa obrátili na 
mesto. Sme radi, že nás sem pozvali, informovali nás 
a zaujímal ich náš názor,“ vyjadrila sa po stretnutí zá-
stupkyňa obyvateľov Ildikó Bodnárová.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Ofi ciálne odovzdanie zrevitalizovaného podhradia. FOTKY - Zoltán Schnelczer

Na fóre našlo vedenie mesta s obyvateľmi zhodu. FOTO - ic
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Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 13. augusta
Po oficiálnom otvorení zasadnutia, doplnení bo-
dov programu rokovania, voľbe návrhovej komisie, 
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, boli prvým 
bodom rokovania interpelácie poslancov. V  rám-
ci nich nemali poslanci žiadne podnety. V  ďalšom 
bode poslanci schválili spolufinancovanie k  pro-
jektom MAS na zriadenie odborných učební na 
troch miestnych základných školách (o projektoch 
sme podrobne informovali na titulnej strane júlového 
čísla Fiľakovských zvestí, pozn. autora). Nasledoval bod, 
v ktorom poslanci odhlasovali predĺženie splatnosti 
preklenovacieho úveru prijatého na revitalizáciu 
podhradia, a to do konca februára 2021. Dôvodom 
mali byť byrokratické komplikácie a  predĺženie 
verejného obstarávania o 19 mesiacov, tým aj ne-
skoršie ukončenie projektu a zároveň aj refundácia 
oprávnených nákladov, ktoré budú použité na spla-
tenie úveru. Vzali tiež na vedomie rozpočtové opat-
renie v rozpočte MŠ na Daxnerovej ulici, kde boli 
potrebné len formálne úpravy. Konečný rozpočet 
sa vo výdavkovej ani príjmovej časti nemenil. 

V  majetkovoprávnych záležitostiach mesta 
poslanci odsúhlasili zverejnenie zámeru na odpre-
daj časti mestského pozemku pre obec Bulhary, kto-
rá o odkúpenie požiadala kvôli plánu vybudovania 
vodomernej a armatúrnej šachty pre plánovaný 
verejný obecný vodovod. V  tomto bode poslanci 
schválili aj prevod správy nových verejných toaliet 
pod hradom na VPS Fiľakovo. Rozhodovali tiež 
o  žiadosti piatich miestnych podnikateľov, ktorí 
mesto požiadali o zníženie alebo zrušenie mesačné-
ho nájomného počas trvania koronakrízy, nakoľko 
sa im výrazne znížili tržby. Štyrom podnikateľom 
jednotlivo schválili zníženie nájomného o  50 
a o 100 percent na obdobie 5 a 10 týždňov, počas 
ktorých bola ich prevádzka kvôli nariadeniu 
vlády čiastočne alebo úplne uzatvorená. V prípade 
piateho podnikateľa žiadosť zamietli, nakoľko ten 
nemá s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu, platí 
len daň za užívanie verejného priestranstva. Za-
stupiteľstvo následne vzalo na vedomie výsledok 
obchodnej verejnej súťaže, v  rámci ktorej mesto 
vysúťažilo deväť pozemkov určených na výstavbu 
garáží na Železničnej ulici. Schválili tiež vypísanie 
ďalšieho kola súťaže, v ktorom vyhlási súťaž o zvyš-
né tri pozemky za uvoľnených podmienok, t.j. záu-
jemca už nebude musieť mať trvalý pobyt v blízkom 
okolí predmetných parciel. V  poslednom bode za-
sadnutia vzali poslanci na vedomie výsledky kon-
troly hlavnej kontrolórky, ktorá sa týkala evidencie 
hrobových miest na mestskom cintoríne.   

Primátor následne poďakoval za účasť a ukončil 
zasadnutie, zároveň prítomných pozval na nadchá-
dzajúce mestské oslavy. 

Všetky uznesenia, materiály k rokovaniu, ako aj 
neskrátený videozáznam, nájdete na stránke www.
� lakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Tlačová oprava
V júnovom vydaní Fiľakovských zvestí v článku 

„Vedeli ste, že...?“ autor na základe pôvodného zdro-
ja uviedol priezvisko jedných z darcov v tvare Pet-
rik, pričom neuviedol historický prameň ako zdroj 
článku. Správne meno a priezvisko znie nasledov-
ne: József Petik. Za chybu sa čitateľom aj dotknu-
tým ospravedlňujeme.

Redakcia

Počas Kultúrnych dní odovzdalo vedenie mesta 
ocenenia piatim laureátom. Ocenenia získali 

zástupcovia kultúrnej i športovej obce mesta.
Hoci sa v tomto roku kvôli koronavírusu tradičné 

Palócke dni a Dni mesta nekonali, mestské kultúr-
ne stredisko namiesto nich zorganizovalo Kultúrne 
dni. V programe nechýbalo ani slávnostné mestské 
zastupiteľstvo, v rámci ktorého odovzdalo vedenie 
mesta dve Ceny mesta a tri Ceny primátora. Cenu 
mesta získali nožiar Stefan Albert a zbor Pro Kultú-
ra, oslavujúci sto rokov od založenia mužského spe-
váckeho zboru vo Fiľakove. Primátor Attila Agócs 
udelil Cenu primátora Imrichovi Széplakymu, Ele-
ne Lipničkovej a Kristiánovi Dememu.

„Bol som už ocenený na viacerých miestach sveta, ale 
byť ocenený doma, medzi svojimi, je úplne niečo iné. Som 
poctený,“ povedal Stefan Albert. „Nie sme zvyknutí na 
to, aby obecenstvo vítalo nás. Obvykle svojím programom 
vítame my ich. Je to veľký zážitok, dostať uznanie od 
vlastného domova. Sme veľmi vďační, ďakujeme,“ reago-
vali členovia zboru Pro Kultúra.                                        

Aj v tomto roku udelilo vedenie mesta ocenenia

Cena mesta 2020:

Stefan Albert - za zviditeľnenie a šírenie dobrého mena 
mesta Fiľakovo a profesionálne úspechy dosiahnuté  v ob-
lasti umeleckého nožiarstva.
PRO KULTÚRA Füleki Férfikar - pri príležitosti 
osláv 100. výročia založenia speváckeho zboru. Za výni-
močný prínos v  umeleckej oblasti, reprezentáciu a dosa-
hovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslo-
venských súťažiach, šírenie dobrého mena mesta Fiľakovo 
v Slovenskej republike i v zahraničí.

Cena primátora 2020:

Imrich Széplaky - za dlhoročnú obetavú prácu v pro-
spech rozvoja fiľakovského futbalu a  aktívnu činnosť 
v spoločenskom živote mesta.
Elena Lipničková - za aktívnu a obetavú prácu vo ve-
dení Klubu dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove a pri rozvíjaní  
kultúrneho a spoločenského vyžitia seniorov v meste.
Kristián Deme - za úspešnú reprezentáciu mesta Fiľa-
kovo na miestnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni  
v silovom trojboji v roku 2019.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Dni mesta v tomto roku nahradili Kultúrne dni
Mesto sa v tomto roku rozhodlo kvôli epidemiologickej situácii preložiť jubilejné 30. Palócke dni na budúci rok. Nahradilo ich 
Kultúrnymi dňami, ktoré poskytli Fiľakovčanom niekoľkodňový program v menšom meradle. Záujem ľudí bol nad očakávania.

Tradičnou súčasťou každých kultúrnych slávností v meste je 
folklór. FOTKY - Zoltán Schnelczer, Emese Szvorák, text - kmk

OZ Pivničný rad opäť zorganizovalo ochutnávku miestnych vín 
a prehliadku pivníc, ktorých sa zúčastnili desiatky záujemcov.

Počas soboty slávnostne vysvätili kríž na Ratkarskom kopci, kto-
rý mesto spoločne s farnosťou dali po jeho poškodení opraviť.

Súčasťou programu bola aj vernisáž fotografi ckej výstavy, 
ktorá mapuje rekonštrukciu miestneho kostola.

Tohtoroční ocenení. FOTO - Zoltán Schnelczer
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Vedeli ste, že....?
v roku 1924 sa vo Fiľakove prvýkrát objavilo pestovanie melónov? Na pri-
ľahlých poliach v chotári mesta, približne na 40 – 50 holdoch zeme, sa po 
prvýkrát pestovali melóny. Podľa správy uverejnenej v novinách „Prágai 
Magyar Hírlap” 21. augusta, produkcia zásobovala vynikajúcimi melónmi, 
ktorých cena sa pohybovala medzi 0,80 – 1 korunou za kilogram, nielen 
blízke, ale aj vzdialenejšie okolie. Nie je vylúčené, že úspešnú produkciu 
podnietila júnová povodeň, ktorá vo Fiľakove dostala pod vodu ešte aj 
lúky pod Vereškou. 

 Vladimír Cirbus
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Tiráž

Mesto Fiľakovo
oznamuje všetkým obyvateľom mesta s trvalým pobytom vo Fiľakove, 
že v termíne od 14. 08. 2020 do 16. 09. 2020 prebieha obchodná verejná 
súťaž formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj 3 mestských pozemkov osobitne o výmere po 25 m2 
na výstavbu garáží v lokalite radových garáží na Železničnej ulici. Pod-
robné podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta www.filakovo.sk.

MsÚ

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v septembri 2020

do 
23. 10.

Fotografická výstava dokumentujúca rozsiahlu rekon-
štrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove 
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Františkánsky kláštor vo Fiľakove

17. 09. 

Predstavenie knihy Tibora Szomolaiho s názvom „Klan 
(Mafia a politika na Slovensku)”
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:30

18. 09.  

Pivný festival
Miesto: Nám. slobody
Organizátor: OZ KultFeszt
Spoluorganizátori: OZ Iuvenis Neogradiensis, Filleck Knights, 
Pivotéka Fiľakovo

10:00

19. 09.    

Na krídlach medzinárodných melódií – Kohézna sila 
spievania a hudby  
Miesto: Rímskokatolícky kostol
Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

16:30 

26. 09.  

Jókaiho divadlo v Komárne: Kabaret (muzikál)
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

18:00 

26. 09. 

27. 09. 

XXI. Fiľakovské hradné hry – Dejiny Fiľakova a okolia od 
praveku  po stredovek
XIV. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe
Miesto: Fiľakovský hrad, hradné nádvorie
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove a OZ Fiľakovskí vlci
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národ-
nostných menšín a mesta Fiľakovo.

14:00

08:00 

02. 10.  

Hudobné ročné obdobia – Jesenný koncert klasickej 
hudby: Miki Skuta (klavír)
Miesto: Základná umelecká škola
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: ZUŠ – MAI vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

18:30

03. 10. 

Oslavy 100. výročia založenia mužského speváckeho zboru 
vo Fiľakove
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: OZ PRO KULTÚRA – mužský spevácky zbor
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15:30

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
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Spevácky zbor fungujúci už 100 
rokov je najstarším umeleckým 

zoskupením v regióne a v kultúr-
nom živote Fiľakova má významné 
miesto. Zborový spev má v meste hl-
boké tradície. Predchodca mužského 
speváckeho zboru, fungujúci pri Prie-
myselnom združení Fiľakovo, bol za-
ložený okolo roku 1883. V roku 1920 
vznikol Maďarský spevácky krúžok, 
ktorý neskôr nasledovali Robotnícky 
spevokol, Robotnícky zbor fungujúci 
pri Csemadoku a Závodnom klube 
Kovosmalt, Mužský spevácky zbor 
Fiľakovo a napokon v súčasnosti 
fungujúci Mužský spevácky zbor Pro 
Kultúra Fiľakovo. 

V živote zboru nastal veľký zlom 
v roku 1992, kedy neskorší vedúci 
zboru Štefan Reszutyík požiadal Mi-
kuláša Fehéra o odborné vedenie spe-

váckeho zboru. Hudobne vzdelaný 
zbormajster výnimočných schopností 
pozdvihol zbor na takmer profesio-
nálnu úroveň. V roku 1993 bol v Ga-
lante ocenený strieborným vencom, 
následne na Dňoch Kodálya pravi-
delne získaval hodnotenie zlatý ve-
niec, a to dvakrát s pochvalou poroty, 
v jednom prípade ako absolútny víťaz 
s najväčším počtom bodov. Zväčšil 
sa počet domácich aj zahraničných 
vystúpení. V tomto období vznikla 
úzka spolupráca s Miešaným zborom 
Lampart z Budafoku, so Ženským 
speváckym zborom Melódia Fiľakovo, 
so Ženským zborom Pered, s Pedago-
gickým zborom Šalgotarján a s  Muž-
ským zborom Lieksai z Fínska. 

Zbor má za sebou nespočetné 
množstvo prestížnych vystúpe-
ní, spievali už v Peštianskej Redute, 

v   sídle Maďarskej kultúrnej nadácie, 
na Hudobnej akadémii, vo Veľkom  
reformovanom kostole v Debrecí-
ne, na  stretnutí speváckych zborov 
s názvom „Éneklő Magyarország“ 
v  Jágri, na BNV (Budapeštiansky 
medzinárodný veľtrh), na festivaloch 
v Pécsi a Budafoku, v Helsinkách, 
v  sedmohradských mestách Sep-
siszentgyörgy, Gyergyószentmiklós 
a  nezabudnuteľné zostanú aj kon-
certné vystúpenia vo Fínsku. Viac-
krát účinkovali na stretnutiach spe-
váckych zborov v Rožňave, Tornali, 
Rimavskej Sobote, Budafoku, Ózde 
a v Jászberényi, ale radi vystúpia aj 
na rôznych kultúrnych podujatiach  
okolitých obcí, ako aj vo Fiľakove. Re-
pertoár zboru obsahuje spracovania 
ľudových piesní, historické piesne, 
maďarské i cirkevné piesne, ako aj 

diela minulých a súčasných sklada-
teľov.

V súčasnosti pôsobí mužský spe-
vácky zbor pod patronátom  ob-
čianskeho  združenia Pro Kultúra 
a   Mestského kultúrneho strediska 
vo Fiľakove , patrí medzi súbory s pre-
ferovanou podporou mesta. Cenu 
mesta Fiľakovo získal spevácky zbor 
v   roku 2010, následne v roku 2015 
bola prisúdená zbormajstrovi Miku-
lášovi Fehérovi. Pri príležitosti 100. 
výročia vzniku mužského speváckeho 
krúžku vo Fiľakove bola Mužskému 
speváckemu zboru Pro Kultúra Fiľa-
kovo ako uznanie jeho zásluh opäť 
udelená Cena mesta Fiľakovo, ktorá 
mu bola odovzdaná v rámci Kultúr-
nych dní mesta 14. augusta 2020.
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MUŽSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRO KULTÚRA FIĽAKOVO

Rok 2020 je v živote fiľakovského muž-
ského speváckeho zboru nielen rokom 

jednoduchého výročia, ale rovno storočnice. 
Rozprávali sme sa s Attilom Magom, vedú-
cim Mužského speváckeho zboru Pro Kul-
túra Fiľakovo, ktorý si v tomto roku už po 
druhýkrát vyslúžil Cenu mesta Fiľakovo, 
a tiež s jeho dirigentom Miklósom Fehérom.

Vzhľadom na storočné jubileum muž-
ského speváckeho zboru musí byť veľ-
kou cťou  v ňom spievať. Máte medzi 
súčasnými členmi takých, ktorých 
predkovia sa tiež zaslúžene podieľali 
na činnosti zboru?
Attila Mag: Spievanie je vždy veľký 
zážitok, spev mužského zboru má 
osobité čaro a spievanie v zbore so 
storočnou tradíciou je naozaj veľkole-
pý pocit. Najmä pod vedením takého 
skúseného a  odborne vysoko eru-
dovaného dirigenta, akým je Miklós 
Fehér, ktorý nás veľmi dobre pozná 
a  už takmer 28 rokov sa podieľa na 
úspechoch mužského zboru. Cena 
mesta, za ktorú v  mene mužského 
zboru opätovne ďakujem, nepatrí 
iba súčasným členom, ale aj našim 
predchodcom, ktorí napriek rôznym 
nepriaznivým okolnostiam vytrvali 
a tradíciu mužského spevokolu vo 
Fiľakove za posledných 100 rokov 
zachovali a niesli dobré meno mesta 
do sveta. Medzi súčasnými členmi nie 
je taký, ktorého predkovia by v  mi-
nulosti  v  zbore pôsobili. Starý otec 
nášho bývalého primátora, Jozefa 
Agócsa (členom zboru bol v  rokoch 
1978–1997), bol zakladajúcim členom 
spevokolu.
Napriek tomu, že nemáte � ľakovské 
korene, ste už vyše 20 rokov umelec-
kým vedúcim a  dirigentom súboru. 
V  čom spočíva to tajomstvo, že máte 

Fiľakovský mužský spevácky zbor oslaávi v tomto roku storočnicu
energiu a  čas viesť mužský zbor ne-
ustále vpred?
Miklós Fehér: Korene nenápadne 
rastú. V  prvých rokoch naozaj ne-
boli, ale teraz majú už tri desaťročia. 
Tajomstvo spočíva pravdepodobne 
v  tom, že ma s  Fiľakovom nespája 
len spevácky zbor. Krátko po zís-
kaní postu dirigenta zboru som sa 
stal riaditeľom Krajskej knižnice 
v  Šalgotarjáne. V tom čase som mo-
hol veľa spraviť v  oblasti kultúrnych 
vzťahov oboch miest, pre fiľakovskú 
knižnicu, pre gymnázium, pre stredo-
školákov, pre spoločné novohradské 
čitateľské tábory, pre predstavenie 
fiľakovských umelcov v Šalgotarjáne. 
Kultúrne bohatstvo Fiľakova (ľudové 
tance, divadlo, uchovávanie tradícií, 
múzeum, cirkevné korene, ženský 
spevácky zbor, fiľakovskí umelci, čin-
nosť miestneho Csemadoku) bolo tým, 
čo ma naozaj nadchlo. Dnes už žijem 
v  Budapešti, ale ani vzdialenosťou 
táto väzba nepovolila. 
Sto rokov zaväzuje. V  tejto súvislosti, 
ako i v spojitosti s Dňami Kodálya, na-
stavíte tento rok latku ešte vyššie?
M.F.: Keď sa dvadsať, dvadsaťpäť 
ľudí stretáva pri spoločnej umeleckej 
činnosti takmer tridsať rokov, poro-
zumejú si z  drobných náznakov, po-
hybov. U profesionálnych súborov sa 
spája prirodzená krása spoločného 
spevu a často veľmi namáhavá práca, 
ktorú táto umelecká úroveň vyžaduje. 
Keď kladieme latku vysoko, zároveň 
tým hovoríme, že nás čaká veľa na-
máhavých skúšok a únavných cvičení. 
Našťastie, vždy vyčítam z očí svojich 
druhov odkaz, že aj to ďalšie vystúpe-
nie zvládneme. Javisko je veľký kúzel-
ník. Úspech nám vynahradí každú 

väčšiu námahu. Preto vieme latku 
držať vysoko.
Jubileum zaväzuje aj k  tomu, aby sa 
Fiľakovčania dozvedeli viac o  minu-
losti aj prítomnosti zborového spevu 
v  meste. Čo všetko chystáte v  tomto 
jubilejnom roku? Ako oslávi spevácky 
zbor storočnicu?
M.A.: Pri tejto príležitosti sa pripra-
vuje vydanie obsiahlej publikácie 
obohatenej  mnohými fotografiami 
s  názvom „Egy (több mint) 100 éves 
énekkar története”, v preklade „Prí-
beh (viac ako) 100-ročného spevác-
keho zboru“, ktorej autormi sú Jozef 
Puntigán a  Jozef Jakab. Ďakujeme 
autorom, že vyhľadali,   zozbierali 
a  spracovali všetky známe písomné 
záznamy a  vecné pamiatky o  zbore, 
ako aj o  jeho predchodcovi. Knihu 
predstavíme obecenstvu na výročnej 
slávnosti 3. októbra. Na jubilejnom 
koncerte budú našimi hosťami Mie-
šaný zbor Lampart Budafok, Mužský 
zbor Tiszaföldvár, Ženský spevácky 
zbor Melódia z Fiľakova a  Ženský 
spevácky zbor Jázmin z  Radzoviec. 
V  septembri si budú môcť diváci TV 
LocAll a  Regio TV pozrieť krátky 
film o  každodennom   živote zboru. 
Od začiatku novembra do polovice 
decembra sa budú môcť záujemcovia 
oboznámiť s  minulosťou zboru 
v mestskom múzeu. 

V súvislosti s väčším jubileom sa vyná-
ra otázka potreby  pokračovania, plá-
novanie budúcnosti a tvorba stratégie. 
Čo všetko by potreboval mužský zbor 
na svoju budúcu činnosť, kto všetko by 
mohol pomôcť a ako?
M.A.: Bez sponzorov by asi sotva 
mohol zbor pôsobiť sto rokov, preto 
patrí naša veľká vďaka všetkým, ktorí 
teraz i v minulosti pomohli finančne, 
morálne a  všemožne inak, aby zbor 
úspešne fungoval. Umelecká činnosť 
na úrovni je nepredstaviteľná bez 
vysoko odborne zdatného,  erudo-
vaného dirigenta. Náš zbor má to 
šťastie, že ho vedie taký  dirigent už 
takmer tridsať rokov. Vytrvalosť a tr-
pezlivosť Miklósa Fehéra je príkladná 
a mohla by sa vyučovať. Medzi nami 
je málo učených hudobníkov, navyše 
sa učíme pomaly a zabúdame rýchlo. 
Napriek tomu je nás Miklós schop-
ný svojou nekonečnou trpezlivosťou, 
s mnohými opakovaniami, skúšaním, 
neprehliadnuc žiadny detail, naučiť 
viachlasé diela na umeleckej úrovni.  
Aj z  tohto je vidieť, že nie je potreb-
né umelecké vzdelanie k  tomu, aby 
niekto začal spievať v  mužskom spe-
váckom zbore, stačí, keď rád spieva. 
Preto prosím Pána Boha, aby ešte 
dlho udržal nášho dirigenta pri sile 
a v dobrom zdraví pre náš zbor. 

Illés Kósik Andrea, preklad: dszl
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