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Fiľakovský hrad - kľúč k banskej oblasti A füleki vár - a bányavárosok kulcsa

Na okraji chránenej krajinnej 
oblasti Cerová vrchovina, ktorá je 
najmladším vulkanickým pohorím 
na Slovensku, stoji jeden z naj
starších kamenných hradov krajiny, 
ktorý dal postaviť pravdepodobne 
rod Kacsicsovcov. V prvej písom
nej zmienke (1242) sa Fiľakovo 
uvádza medzi sedemnástimi hrad
mi, do ktorých sa uhorská šľachta 
mohla vtiahnuť pred Tatármi. 
Prvým známym majiteľom hradu 
bol lúpežný rytier Fulko, ktorý bol 
odsúdený na "nahý" súboj s obr
neným rytierom a zbavený svojich 
majetkov v r. 1246. Hrad vlastnil v 
XIV. stor. Matúš Csák Trenčiansky, 
fiľakovskými kastelánmi boli však 
v tomto storočí župani stolíc 
Borsod a Gemer. Veľkú modernizá
ciu hradu uskutočnil František
Bebek, k jeho menu sa viaže aj 
dnešná dominanta hradu, rene
sančná päťboká poschodová delová 
bašta. Slúžil tu v tom čase jeden 
zajatec, nazývaný v prameňoch 
Aethiops, ktorý si povšimol 
nestrážené okienko na hornom
hrade, ktoré slúžilo na vyhadzo- 

bega Hamzu na skutočnosť, že 
touto cestou by bolo možné hrad 
dobyť, čo sa im podarilo v r. 1554. 
Hrad sa stal na 39 rokov centrom

A Cseres-hegység Tájvédelmi 
Korzet szélén, Szlovákia legfiata
labb tűzhányóinak vidékén áll 
az ország egyik legrégibb kővá
ra, Fülek, melyet valószínűleg a 
Kacsics nemzetség építtetett. El
ső írásos emlékében (1242) Fü
leket azon 17 vár között említik, 
melyekbe a magyar nemesség be 
tudót húzódni a tatárok elől. El
ső ismert tulajdonosa Fulkó rab
lólovag volt, akit 1246-ban „me
zítelenül" vívandó lovagi viadal
ra ítéltek és megfosztottak birto
kaitól. A XIV. században birtoko
sai közt találjuk Trencséni Csák 
Mátét, várnagyai azonban ebben 
a században rendre Borsod és 
Gömör ispánjai voltak. A vár szé
les körű modernizációját Bebek 
Ferenc hajtotta végre, éppen 
ezért viseli ma nevét a várrom 
meghatározó épülete, a rene
szánsz ötszögű emeletes ágyúto
rony. Szolgált itt az ő idejében 
egy a forrásokban Aethiops né
ven emlegetett szolga, aki felfi
gyelt a fellegvárban egy őrizetlen 
ablakra, mely szemétledobálásra 
szolgált. Figyelmeztette a szé- 
csényi Hamza béget, hogy ezen 
keresztül a vár könnyen bevehe
tő. Tervét 1554-ben a török vég
hez is vitte. A vár így 39 évre az

najsevernejšieho sandžaku 
Osmanskej ríše a mesto jediným 
sandžakovým šidlom na území 
dnešného Slovenska. V prvej 
polovici XVII. storočia sa tu konali 
valné zhromaždenia troch a 
okolitých žúp, kapitánmi hradu boli 
v tom čase známe osobnosti 
uhorských dejín ako Tomáš 
Bosnyák, František Wesselényi a 
Štefan Koháry II. Turecký sultán 
poslal budínskeho pašu Ibrahima k 
Fiľakovu v r. 1682 so svojimi spo
jencami, sedmohradským s 
kniežaťom Michalom Apafym a 
vodcom kuruckých vôjsk 
Imrichom Thökölym. Definitívnu 
záhubu pevnosti spôsobilo pod- 
pálenie hradu, zruinovanie mest
ských hradieb a bášt na rozkaz ' 
pašu. Imrichovi Thökölymu pod ° 
Fiľakovom sultán ponúkol uhorskú . 
kráľovskú korunu, on ju však 
neprijal, stal sa iba kniežaťom 
horného Uhorska.

V auguste 2008 sprístupnili v 
Hradnom múzeu vo Fiľakove 
stálu expozíciu na troch spodných 
podlažiach päťposchodovej 
Bebekovej bašty. Návštevníkov • 
oboznamuje s históriou mesta a 
hradu a s najvzácnejšími archeo-' 
logickými nálezmi okolia Fiľakova 
(Prša, Radzovce, Hodejov). 

Oszmán Birodalom legészakibb 
szandzsákjának központja, a te
lepülés pedig a mai Szlovákia te
rületén az egyedüli ilyen szintű 
közigazgatási székhely lett. A 
XVII. sz. első felében itt tartotta 
nemesi közgyűléseit három kör
nyező vármegye is. A vár kapitá
nyai a magyar történelem ismert 
alakjai Bosnyák Tamás, Wesselé
nyi Ferenc és II. Koháry István 
voltak. 1682-ben a szultán budai 
Ibrahim pasát Apafy Mihály er
délyi fejedelemmel és Thököly 
Imre kuruc vezérrel küldte Fülek 
ellen. Az erődítmény végromlá
sát a pasa parancsára megkez
dett gyújtogatás, a városfal és a 
bástyák lerombolása okozta. Fü
lek alatt a szultán felkínálta Thö- 
kölynek a magyar királyi koro
nát, ő azonban csak a Felső-Ma- 
gyarország fejedelme címet fo
gadta el.

2008 augusztusában nyílt meg 
az ötemeletes reneszánsz ágyúto
rony - az ún. Bebek-torony - alsó 
három szintjén a Füleki Vármú
zeum állandó kiállítása. A látoga
tókat a város és a vár történetével, 
valamint Fülek környékének leg
értékesebb régészeti leleteivel 
(Perse, Várgede, Ragyolc) ismer
teti meg.
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Rímskokatolícky kostol 
Nanebovzatia Panny Márie 

a františkánsky kláštor
Popri hrade je ďalšou vzácnou 

národnou kultúrnou pamiatkou 
mesta rímskokatolícky kostol. 
Farnosť existovala vo Fiľakove už v 
XIV. storočí. Františkáni sa v meste 
usadili počas panovania kráľa 
Matiaša. Kostol a kláštor boli 
Turkami a protihabsburskými 
povstalcami viackrát vypálené. 
Stavba kostola sa začala v r. 1694 a 
bola podporovaná posledným 
kapitánom hradu - Štefanom 
Kohárym II., ktorý chcel takouto 
formou poďakovať Panne Márii, že 
ho vyslobodila z kuruckého zajatia. 
Kostol bol vysvätený v r. 1725, ale 
strecha po roku prepadla. Gróf ju 
dal opraviť vlastným majstrom. 
Práce sa dokončili až v r. 1728. 
Stavbu možno štýlovo zaradiť do 
talianskeho baroka (XVI.- 
XVUI.stor.). Sochárska a maliarska 
výzdoba budovy patrí medzi kvalit
né diela barokového slohu. V 
umeleckom programe hlavného 
oltára dostali dôležitú úlohu svätci 
ochraňujúci pred morom. Centrálny 
obraz hlavného oltára je dielom ta

lianskeho maliara Francesca Vidiho A vár mellett a város másik érté-
pracujúceho v meste Gyöngyös. 
Kostolná veža je pristavaná k 
severovýchodnej stene kostola, k 
budove sa z juhovýchodu pripája 
kaplnka Panny Márie (Koháryho 
kaplnka), pamiatková obnova ktorej 
sa skončila pred niekoľkými rokmi. 
V poschodovom kláštore pôdorysu 
tvaru U dodnes pôsobia františkáns- ■ 
ki mnísi.

Szűz Mária mennybevétele 
tiszteletére szentelt római katolikus 

templom és ferences kolostor

kés műemléke a római katolikus 
templom. Füleken plébánia már a 
XIV. században létezett. A ference
sek Mátyás király uralkodása ide
jén telepedtek meg a városban. A 
templomot és a kolostort a törö
kök, majd a Habsburg ellenes ne
mesi felkelők is többször feléget
ték. Az 1694-ben elkezdett temp
lom építését az utolsó várkapitány 

- II. Koháry István - támogatta, így 
köszönve meg Szűz Máriának, 
hogy kiszabadította a kuruc fog
ságból. Az épület felszentelésére 
1725-ben került sor, de a tető egy 
év elteltével beszakadt. A gróf saját 
mestereivel javíttatta meg azt. A 
munkálatokkal 1728-ra készültek 
el. Az épület a XVI-XV1II. századi 
itáliai barokk templomtípusba il
leszkedik. Az épület szobrászati és 
festészeti díszítése a barokk kor
szak színvonalas alkotásai közé 
tartozik. A főoltár művészi prog
ramjában nagy szerepet kaptak a 
pestis ellen védelmező szentek. A 
főoltárkép a Gyöngyösön tevé
kenykedő olasz festő - Francesco 
Vidi - alkotása. A templomtorony 
északkeleten ékelődik a templom 
és a kolostor közé, délkeletről az 
épülethez a Szűz Mária-kápolna 
(Koháry-kápolna) csatlakozik, 
melynek műemléki felújítása né
hány éve fejeződött be. Az U- 
alaprajzú emeletes kolostorban je
lenleg is ferences szerzetesek tevé
kenykednek.

Ďalšie pamätihodnosti Fiľakova Fülek további nevezetességei

Socha Svätej Anny Szent Anna szobra
Svätá Anna bola matkou Panny Márie. Jej socha z roku 1907, na ktorej Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt. 1907-ben állított szobra, ame- 

je zobrazená s malou Máriou, stoji na námestíčku pred františkánskym lyen a kis Máriával látható, a ferences rendi katolikus templom előtti téren 
katolíckym kostolom. található.

Socha Svätého Urbana Szent Orbán szobra
Socha Svätého Urbana, patróna vinohradníkov, bola postavená v roku Szent Orbánnak, a borosgazdák védőszentjének, 1796-ban állítottak 

1796 a stojí v mestskej časti pod vinicami smerom na obec Šíd. ; Füleken szobrot, amely a Síd község irányában húzódó szőlőhegy alatti
c városrészben található.

Kaštieľ Berchtoldovcov Berchiold-kastély
Barokovo-klasicistický kaštieľ, v ktorom dnes sidli gymnázium, bol Agimnáziumszékhelyeulszolgálobarokk-klassacistastílusúkastélyal8. 

postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda. Neskôr század végén épült, és eredetileg Berchtold gróf családi székhelye volt. A kas- 
kaštieľ zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herolď Po roku 1945 bol « tély később a Stephani és a Herold családok tulajdonába került. 1945 után a 
sídlom Okresného úradu vo Fiľakove, resp. v ňom pôsobila stavebná škola. Füleki Járási Hivatal épülete lett, illetve építészeti iskolaként szolgált. A 
Kaštieľ Berchtold - Herold - Stephani je ohraničený Námestím padlých hrdi- • Berchtold - Herold - Stephani kastélyt a Hősök tere és a városi park veszi kö- 
nov a mestským parkom, ktoré boli tiež zaradené medzi pamätihodnosti nil, amelyek úgyszintén Fülek nevezetességei közé tartoznak. A park helyén 
Fiľakova. Park vznikol z pôvodných tureckých záhrad, ktoré neskorší oby- eredetileg törökkertek voltak, amelyeket a kastély későbbi lakói angolparkká 
vatelia premenili na anglickú záhradu. Rozloha parku jc viac ako 8 hektárov változtattak. A több mint 8 hektáron elterülő parkban értékes külhoni fák is ta- 
a nachádzajú sa tu aj vzácne i/iu-xi. j.
cudzokrajné stromy. Kedysi tu 
voľne žili jelene a srnčia zver a 
na jazierku plávali labute. 
Dnes tu víta návštevníkov 
fiľakovské minizoo.

Námestie padlých hrdi
nov bolo kedysi tiež súčasťou 
parku. V súčasnosti sa tu 
nachádzajú pomníky padlým 
v prvej a druhej svetovej 
vojne, ako, aj novopostavený 
pamätný stĺp 44 fiľakovských 
iionvédov z revolúcie 
1848/1849.

lálhatók. Valamikor szabadon 
éllek itt a szarvasok és őzek, a 
tavon pedig hattyúk úszkál
tak. Ma a füleki kisállatkert 
várja itt a látogatókat.

A Hősök tere valaha szin
tén a park része volt. Jelen
leg az első és második világ
háborús emlékművek 
szomszédságában  egy újabb 
emlékoszlop is megtekint
hető itt, amely az 
1848/1949-es szabadság
harcban résztvevő 44 füleki 
honvédnek állít emléket.
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Z našej ponuky Kínálatunkból
Palócka Veľká noc Palóc húsvét

Podujatie sa uskutočňuje v hradnom areáli vo veľkonočný pondelok. A rendezvény a várudvarban zajlik, húsvéthétfőn. A látogatókat 
Návštevníkov očakávajú ukážky ľudového umenia, tvorivé dielne, pro- " kézművesbemutatók, alkotóműhely, gyermekprogramok, helyi nép-

gram pre deti, ponuka občerstvenia a tradičných koláčov (medovníky, tánccsoportok fellépései, a füleki „szarvasűzők” íjászbemutatói, ugyan- 
mlynársky koláč), predstavenie miestnych folklórnych tanečných akkor mézeskalács, molnárkalács és egyéb ételkülönlegességek, frissí- 
súborov, lukostrelcov, spúšťanie sa na lane z múrov hradu. tők várják. A bátrabbak kötélhágcsón ereszkedhetnek le a várfalon.

Noc múzeí
Hradné múzeum vo Fiľakove sa od roku 2008 zapája do celoeurópskej 

iniciatívy "Noc múzeí a galérií". Podujatie sa koná vždy v sobotu

Múzeumok Éjszakája
A füleki Vármúzeum 2008 óta rendszeresen bekapcsolódik a „Mú

zeumok és Galériák Éjszakája” cím alatt megvalósuló összeurópai 
kezdeményezésbe. A rendezvény mindig a Múzeumok Nemzetközi 
Napjához (május 18.) legközelebb eső szombati napon zajlik. Ilyen
kor ingyenesen tekinthető meg a múzeum állandó kiállítása, és új 
kiállítás megnyitójára, illetve kísérő kultúrprogramra is sor kerül.

Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál
Rendszerint július utolsó hétvégéjéje esik. A régióban élő nemze

tek, a szlovákok és a magyarok, kultúrájának és hagyományainak öt
vözését hivatott szolgálni. Ugyanakkor a nógrádi térség hagyomá
nyait is bemutatja. Hazai és külföldi néptánccsoportok lépnek fel a 
várudvarban. A rendezvényt táncház zárja.

NEMZETKÖZI

najbližšiu k medzinárodnému dňu múzeí (18. máj). Príležitostne sa zadar
mo sprístupňuje expozícia inštitúcie. Koná sa vernisáž aktuálnej výstavy 
so sprievodným kultúrnym programom.

Medzinárodný novohradský folklórny festival
Festival sa obvykle uskutočňuje v posledný júlový víkend. Spája 

kultúru a tradície dvoch národov, Maďarov a Slovákov. Prezentuje tradí
cie novohradského regiónu. Predstavia sa domáce a zahraničné folklórne 
tanečné súbory, záverečným programom je dom tanca v areáli hradu.

auguszti
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Fiľakovské his
Podujatie sa uskutočňuje v 

posledný júnový víkend v hrad
nom areáli Fiľakovského 
hradu. Program 2-dňových 
slávnosti pozostáva zo súťaže 
v historickej lukostreľbe o 
titul "Lukostrelec Novohradu" 
a o hodnosť "Obranca 
Fiľakovského hradu", z ukážok 
ľudových a historických reme
siel, programov pre deti, pred
stavení historického šermu, 
žonglérov, sokoliarov, streľby z 
dela.

Palócke dni
Je to trojdňový program na 

hody vo Fiľakove (v polovici 
mesiaca august). Zahŕňa 
divadelné predstavenia miest
nych aj zahraničných divadel
ných súborov, program pre deti, 
tvorivú dielňu, koncerty domá
cich a hlavne zahraničných 
skupín a umelcov.

Novohrad - Nógrád 
geopark

Novohrad - Nógrád geopark 
sa rozprestiera na území dvoch 
štátov, SR a MR. Zahŕňa 28 
obci na slovenskej strane a 63 
obci na maďarskej strane. 
Geopark je územie bohaté na 
výnimočné a jedinečné geolo
gické hodnoty, kde sa môže 
uskutočniť ekoturizmus bez 
pôsobenia negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. 
O atrakciách, najvyhľadávanej
ších turistických cieľoch a 
náučných chodníkoch geopar- 
ku získate bližšie informácie v 
Novohradskom turisticko- 
informačnom centre na 
Podhradskej ulici.

i Várjátékok
A rendezvény minden év

ben a júniusi hónap utolsó 
hétvégéjén valósul meg, hely
színe a várudvar. A kétnapos 
program állandó részét képe
zi a „Nógrád íjásza” címért és 
„A Füleki Vár Védője” rangért 
folytatott íjászverseny. Ezen
kívül kézművesvásár és - 
bemutatók, zászlóforgatók és 
-dobálók, solymászok fellépé
sei, bajvívás és lovas vitézi já
tékok, ágyúlövések teszik tel
jesebbé a programot.

Palóc Napok
Háromnapos programso

rozat, amely a füleki vendég
ség (búcsú) idején, augusz
tus hónap közepén zajlik. 
Helyi és külföldi színjátszók 
fellépéseit, gyermekprogra
mokat, játszóházat és alkotó
műhelyt, hazai és külföldi 
előadók és együttesek kon
certjeit foglalja magában.

Novohrad - Nógrád 
Geopark

A Novohrad-Nógrád Geo
park Szlovákia és Magyaror
szág területén helyezkedik el. 
28 szlovákiai települést és 63 
magyarországi települést foglal 
magába. A geopark olyan kü
lönleges és egyedülálló földta
ni értékekben gazdag terület, 
amely lehetőséget nyújt a kör
nyezetbarát ökoturizmus meg
valósításához. Geoparkunk 
attrakciói, a legkeresettebb tu
ristacélok és tanösvények felől 
közelebbi információk a 
Várfelső utcában székelő Nóg
rádi Turisztikai és Informáci
ós Központban szerezhetők.
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Fülek további nevezetességei

Kaštieľ Cebriánovcov Cebrián-kastély
Rodina Cebriánovcov pochádzala zo Španielska. Ich fiľakovské šidlo na A Cebrián család Spanyolországból származott Klasszicista stílusú 

dnešnej Lučeneckej ceste dal postaviť v klasicistickom štýle v roku 1847 * füleki székhelyüket - a mai Losonci úton - Cebrián Ferenc építette 1847- 
František Cebrián. Od roku 1956 bola v budove poliklinika. V roku 2006 ben. 1956-tól az épületben már rendelőintézet volt. 2006-ban a kastély a 
prešiel kaštieľ aj s okolitým parkom do súkromného vlastníctva. j környező parkkal együtt magánkézbe került.

Vigadó Vigadó

Aj v súčasnosti je dôležitým miestom spoločenského života mesta tzv. A 19. század végéről származó, eklektikus homlokzatú Vigadó 
Vigadó. Budova pochádza z konca 19. storočia, má eklektickú fasádu. - épülete a város közösségi életének ma is meghatározó színtere. Mű- 
Fungovalo v nej už kasíno, neskôr bolo známe ako miesto stretávania sa * ködött már benne kaszinó, mint az egyesületek és iparosok találko- 
spoíkov a remeselníkov, hostinec, škola; Novohradské múzeum a knižnica. V zóhelye, fogadó, iskola, Nógrádi Múzeum és könyvtár is. Jelenleg a 
súčasnosti je tu mestské kultúrne stredisko a v jeho priestoroch je umiest- Városi Művelődési Központnak és a Városi Honismereti Múzeum- 
nené aj mestské vlastivedné múzeum. nak ad helyet.

Koháryho kúria Koháry-kúria
Kúriu Koháryovcov - na dnešnej Lučeneckej ceste, skoro oproti Azún.Koháry-kúriát-amaiLosonciúton.majdnemaCebrián-kastéllyal  

kaštieľu Cebriánovcov - dal postaviť v dvadsiatych rokoch 18. storočia . szemben - O. Koháry István füleki várkapitány építtette a 18. század húszas 
gróf Stefan Koháry II, kapitán fiľakovského hradu, na starších základoch • éveiben egy 17. századi Báthory-kúria régebbi alapjaira. A19. század elején 
kúrie Báthoiyovcov zo 17. storočia. Začiatkom 19._storočia kúria prešla a kúria a Coburg család tulajdonába került. A Coburgok akkoriban a leggaz- 
do vlastníctva rodiny Coburgovcov, ktorá v tom čase patrila k najzá- dagabb nemesek közé tartoztak. Később a barokk stílusú kúria klasszicista 
možnejšim šľachticom. Baroková kúria neskôr prešla klasicistickými, változásokon esett át. A kúria területén három gazdasági épület áll, hatalmas 
úpravami Po prvej svetovej vojne prešiel tento majetok do vlastníctva -> udvar és kert is tartozik hozzá. Az első világháború után a vagyon a helyi la- 
miestnych obyvatel ov. V súčasnosti jeho majetkovo-práync otázky me ■ kosság tulajdonába ment át. Jelenleg a vagyonjogi kérdései tisztázatlanok, 
záhrady0"3^"™6 °draŽa aj "a momentalnom stave buclov’ dvora a amit tükröz az épületek, udvar és kert pillanatnyi állapota is.

*•» . z . . , zsidó temetőZidovskv cintorín Zsidó temetőZo stredoveku sa o fiľakoWcíňidoch zľcho” li iba sporadické údaje, * fÄÄ® 

podľa ktorých sa zaoberali obchodnictvom. Židovskú obec - Svätú spoločnosť Chevra Kadischa - vo Fiľakove založili v r. 1820av r. 1873-74* koí?^get - Chevra Kad scha Szentegylet- 1820-ban alapítottak meg, és 
postavili aj svoju synagógu, ktoré dnes už neexistuje. Na prelome XX. í ?? éVxkb5IifeLe^íté^-:??1flaS^uk?Jt neiPpostavili aj svoju synagógu, ktoré dnes už neexistuje. Na prelome XX. 
storočia žilo vo Fiľakove 175 Židov. Od r. 1938 zakázali Židom usadiť sa v 
meste. Roku 1944 ich zobrali do lučeneckého geta a odtiaľ boli odvlečení do 
koncentračných táborov. Holokaust z nich prežilo iba veľmi_málo.

Na zriadenie vlastného cintonna na kraji mesta, na Šávoľskej ceste ’ 
dostali fiľakovski Židia povolenie ešte v r. 1820. Cintorin bol v roku 1998 
obnovený z finančných prostriedkov rodiny Lőwy, ktoré žije v Sydney ■ 
Austrálii.

létezik. A XX. század fordulóján Füleken 175 zsidó élt. 1938-tól tilos volt 
' a zsidóknak a városban letelepedni. 1944-ben a losonci gettóba vitték 
- őket, s onnan koncentrációs táborokba kerültek. A holokausztot csak ke

vesen élték túl.
Saját temetőjük létrehozására még 1820-ban kaptáit engedélyt. A város 

„ szélén, a Sávolyi úton található zsidó temető 1998-ban fel lett újítva az 
ausztráliai Sydneyben élő Lőwy család költségein.
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Fülek további nevezetességei

Radnica Városháza

Medzi zaujímavé budovy vo Fiľakove patri aj súčasná budova mestského A mai Városi Hivatal építését 1911 áprilisában kezdte el Schmidt
úradu. Radnicu začal stavať v secesnom štýle v roku 1911 lučenský staviteľ Pál Pál losonci építész az ugyancsak losonci Jakab Pál tervei alapján. Az 
Schmidt podľa plánov ďalšieho Lučenčana Pála Jakaba. Stavba bola dokončená ' épületet 1912. június 29-én, a névnapjukon adták át. Eredetileg itt ka- 
v deň ich menta 29. júna 1912. V budove pôvodne sídlil aj zbor požiarnikov, pott helyet a tűzoltók szervezete is. Az épület jellegzetessége a tűzfi- 
Pozorovateľňa hasičskej stráže v strešnej časti radnice sa dodnes zachovala. » gyelő torony, amelyből belátható volt a város.

Mauzóleum rodiny Stephani A Stephani család mauzóleuma
Hrobka posledných majiteľov kaštieľa (dnes gymnázium) sa nachádza A kastély (mai gimnázium) utolsó tulajdonosainak nyugvóhelye a 

neďaleko železničnej stanice na malom vŕšku nazývanom Malý cintorín, nagyállomás közelében lévő, Kistemetőnek nevezett dombon talál- 
Mauzóleum bolo postavené koncom 19. storočia. Tu sú uložené aj telesné • ható. A mauzóleum a 19. század végén épült. Itt lettek elhelyezve 
pozostatky Ľudovíta Stephaniho, ktorý v roku 1897 získal od kráľa šľachtický ■ Stephani Lajos testi maradványai is, aki 1897-ben a királytól elnyerte 
prívlastok "Fiľakovský". Zomrel v Budapešti, jeho telesné pozostatky boli do ° a „Füleki" nemesi előnevet. S bár Budapesten hunyt el, testi marad- 
Fiľakova prevezené vlakom. V súčasnosti sa rodinná krypta Stephaniovcov , ványait vonattal Fülekre szállították. Jelenleg a Stephani család krip- 
nachádza v schátranom stave a potrebovala by súrnu rekonštrukciu. L tája lepusztult állapotban található, és sürgős felújításra vár. A mau- 
Vlastmkom mauzólea je evanjelická cirkev ausburgského vyznania. Na - zóleum tulajdonosa az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház. A rej- 
tajomnom vŕšku sa nachádzal aj cintorín, o čom svedčia aj fragmenty télyes dombon valaha temető is volt, amiről néhány fennmaradt sír- 
niekoľkých náhrobkov. Na jednom z nich možno rozlúštiť dátum 1882. * kő is tanúskodik. Az egyiken az 1882-es évszám olvasható.

Veľký kríž Nagy kereszt
Fiľakovo má viacero cirkevných pamiatok, medzi nimi aj niekoľko krížov. Fülek több egyházi emlékkel, köztük néhány kereszttel is rendelke-

z ktorých jeden - Veľký kríž na cintoríne - bol na základe uznesenia zik, amelyek közül egy- a köztemető Nagykeresztje -Fülek Város Kép- 
Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 20. decembra 2007 zaradený viselő-testületének 2007. december 20-án hozott határozata alapján fel- 
do zoznamu pamätihodnosti mesta. Veľký kríž bol postavený na mestskom került a város nevezetességeinek listájára. A Nagykeresztet 1895-ben 
cintoríne v roku 1895, a ako nápis na kríži uvádza, bol v roku 1929 obnovený , állították a városi temetőben, s amint az a rajta található feliratból is ki- 
z peňazí dobrosrdečných ľudí. derül, 1929-ben az „a jószívűek költségén újítatott".

Vychádza poslednú stredu v mesiaci, redakčná uzávierka 25. deň v mesiaci. Megjelenik a hónap utolsó szerdáján; lapzárta a hónap25. napján, kýdáva - kiadja: Mesto Fiľakovo Város, Radničná 25, 
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Radničná 25 v počte 1100 výtlačkov -1100 példányban, bezplatne - ingyenesen; Reg. č. MK SR - SZK KM reg. sz.: EV 3379709. Autoské práva vyhradené. Szerzői jog fenntartva. ISSN 1336 6521
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