Komisia pre kultúru pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove

Zápisnica
zo sadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
10.02.2020

Prítomní :
Mgr.Dana Bozóová, Mgr.Illés Kósik Andrea, Mgr.Adrian Balog, Mgr. Gábor Fekete
Neprítomní: Margita Oroszová, Viktória Gyetvaiová
Program :
1., Otvorenie
2., Aktuálne záležitosti
3., Rôzne
4., Záver
K bodu č.1 :
Zasadnutie otvorila zapisovateľka Ing.Erika Ocsková. Predsedníčka kultúrnej komisie pani Margita
Oroszová sa ospravedlnila za neprítomnosť z dôvodu SONO vyšetrenia.
K bodu č.2 :
Komisii pre kultúru od Ing.arch.Eriky Anderkovej boli doručené materiály „Vyhodnotenie Programu
rozvoja mesta 2015-2023“ na prečítanie a pripomienkovanie . Členovia komisie materiály
prečítali, vyhodnotenie priebehu a výsledkov projektov rozvoja mesta preštudovali, nemali žiadne
pripomienky.
K bodu č.3
Mgr.Illés Kósik Andrea informovala o kultúrnych akciách mesta Fiľakovo v roku 2020 organizovaných
s MskS a členom komisie rozdala Kalendár významných kultúrnych podujatí mesta Fiľakovo na rok
2020. Ďalej informovala o dokončení obnovy divadelnej sály v budove MsKS a o prvých akciách v nej
– volebné kampane, divadelné predstavenia:
29.2.2020 – Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
3.3.2020 – Divadelné predstavenie Divadla Józsefa Kármána Lučenec
Plánované predstavenia: KUMŠT- Chlieb maslom, Musical – Légy jó mindhalálig, Divadlo Csavar
Plánované akcie: MDŽ – Jednota dôchodcov, Deň učiteľov
Mgr.Gábor Fekete informoval o akciách organizovaných s CSEMADOK:
Deň maďarskej kultúry, oslava 70.výročia CSEMADOK-u
Plánuje sa Ples 15.2.2020, Týždeň Koháryho – súťaže pre detí, Pamätné oslavy 15.marca
Mgr. Adrian Balog informoval o dokončení špeciálnej podlahy v ZUŠ Fiľakovo a o plánovanom
koncerte 20.2.2020.
Mgr.Dana Bozóová informovala o akciách základnej školy na Farskej lúke: Fašiangový karneval,
Divadelné predstavenie-Tri prasiatka, spoločné akcie s knižnicou v rámci akcie Mesiac kníh.

K bodu č.4
Zapisovateľka komisie Ing.Erika Ocsková poďakovala členom za účasť na zasadnutí a zároveň sa
dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia a to 09.03.2020 o 15,45 hod.
Po vyčerpaní programu bolo rokovanie ukončené.
Margita Oroszová
Predsedníčka komisie
Zapísala: Ing.Erika Ocsková
Zapisovateľka komisie

