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Milí Fiľakovčania....

... ako sme v prázdninovom dvojčísle sľúbili, 
predstavujeme Vám ocenených občanov 
mesta a osobnosti, ktoré sú s Fiľakovom späté. 
Na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove dňa 28.6.2012 bolo schválené 
udelenie Ceny mesta a počas slávnostného 
otvorenia Dní mesta a XXII. Palóckych dní 
(10.8.2012) si ocenenie prevzali:
Somogyi Márta za dlhoročnú pedagogickú 
prácu a za aktívnu spoluprácu so Zborom pre 
občianske záležitosti.
Mgr. Szvorák Zsuszanna za záslužnú 
činnosť v prospech mesta na úseku kultúry.
Ing. Mária Veliká za oblasť sociálnych 
služieb, za vynikajúce výsledky vo verejnoprospešnej činnosti, za rozvoj 
a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste.
Mgr. Agócs Attila za záslužnú činnosť v prospech mesta na úseku 
kultúry.
MUDr. Štefan Gladiš - in memoriam za oblasť zdravotníctva, za 
dlhoročnú prácu v zdravotníctve a prácu poslanca a člena komisií MZ, 
(cenu prevzal jeho syn).
Tiež bolo udelené aj čestné občianstvo mesta Fiľakovo týmto bývalým 
Fiľakovčanom:
Dr. Molnárovi Zoltánovi - in memoriam uznávanému profesorovi 
fiľakovského gymnázia a zakladateľovi mestského múzea vo Fiľakove, 
(ocenenie prevzal jeho syn).
Frankovi Löwymu významnému podnikateľovi, žijúcemu v Austrálii, 
ktorý sa hrdo hlási k svojmu rodnému mestu Fiľakovo (cena už bola 
zaslaná).
Ďalším ocenením, o udelení ktorého rozhoduje primátor mesta, je Cena 
primátora mesta, ktorá sa udeľuje za záslužnú a úspešnú činnosť v 
prospech mesta. V rámci tejto právomoci sa primátor mesta rozhodol 
udeliť ceny primátora týmto občanom:
Mgr. Štefanovi Lanczovi za dlhoročnú aktívnu činnosť pedagóga a 
školského manažéra a za položenie základov počítačovej gramotnosti 
mládeže v meste Fiľakovo.
Alžbete Vargicovej za dlhoročné úspešné pôsobenie v mimoškolskej 
výchove a za obetavú starostlivosť o deti a mládež v oblasti telesnej 
kultúry.
Jánovi Kucharčíkovi - pátrovi Kamilovi za úspešnú pastoračnú 
starostlivosť o mládež a za aktívnu prácu pri obnovení františkánskeho 
kostola, (ceny posledným dvom boli odovzdané dodatočne).
Nuž a na záver, tak ako to odznelo aj v slávnostných príhovoroch, 
chceme aj touto cestou ešte raz zagratulovať všetkým oceneným a 
vysloviť želanie, že tieto ocenenia budú povzbudením pre ich ďalšiu 
záslužnú prácu v prospech mesta a inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa 
nejakým spôsobom angažujú v oblasti verejného života. 

-redakcia-

Tisztelt fülekiek!

Amint azt nyári dupla számunkban jeleztük, 
bemutatjuk a városhoz kötődő, kitüntetett 
p o l g á r o k a t  o l v a s ó i n k n a k .  A v á r o s i 
képvise lőtes tü le t  június  28- i  ü lésén 
jóváhagyta a város díjazottjainak névsorát. Az 
augusztusi Városnapok és XXII. Palóc 
Napok ünnepi megnyitóján vehette át „A 
Város Díja“ kitüntetést:
Somogyi Márta - sokéves pedagógiai 
munkásságáért és a polgári ügyek testületében 
végzett tevékenységéért
Mgr. Szvorák Zsuzsanna - a város kulturális 
életében végzett tevékenységéért
Mária Veliká, mérnök - a városban nyújtott 

szociális szolgáltatások javításáért, valamint eredményes közéleti 
munkájáért
Mgr. Agócs Attila -  a városi kulturális életben végzett munkájáért
MUDr. Štefan Gladiš (in memoriam) - sokéves orvosi munkájáért, 
valamint városi képviselőként végzett tevékenységéért (a kitüntetést fia 
vette át)
„Fülek Város Díszpolgára” kitüntetésben részesült:
Dr. Molnár Zoltán (in memoriam) - nagyra becsült gimnáziumi tanár, a 
Füleki Városi Múzeum megalapítója (a díjat fia vette át)
Löwy Frank - Ausztráliában élő, elismert vállalkozó, aki büszkén vallja 
magát fülekinek (a díjat elküldtük)
Fülek polgármestere saját hatáskörében „A város polgármesterének 
díja“ kitüntetést adományozta:
Mgr. Lancz Istvánnak - sokéves pedagógiai munkájáért, valamint a 
füleki gyerekek számítástechnikai képzésének elindításáért
Alžbeta Vargicovának - a gyerekek szabadidős és sporttevékenysége 
szervezéséért
Ján Kucharčíknak, Kamil atyának - az ifjúság körében végzett 
tevékenységéért valamint a ferences kolostor felújításáért
Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek, további sok sikert kívánunk 
nekik és mindazoknak, akik a város, valamint kisebb és nagyobb 
közösségek javára dolgoznak.            -szerkesztőség-

FIGYELEM !   VÁLTOZNAK AZ ILLETÉKEK !
A közigazgatási illetékekről szóló Tt. 145/1995. sz. törvény novellizálá-
sával 2012.10.1-jei hatállyal változnak az anyakönyvi okiratok kiadását, 
az apostilleket, legalizálásokat, aláírás hitelesítéseket, névváltoztatáso-
kat stb. érintő közigazgatási illetékek. A városi hivatal belügyi 
szakosztályának ügyvitelét főleg az alábbi illetékek érintik: 
- anyakönyvi kivonatok, írásbeli igazolások kiállítása az anyakönyvi 
hivatal által, kivéve a születési, házassági, elhalálozási anyakönyvből 
készült első hivatalos kivonatot - 5,00 € 
- az okiraton vagy annak másodlatán szereplő aláírás hitelesítése - 1,50  €
Emelve lett az összes építési hatósági illeték is. Az illeték összege az 
engedélyezett épületek beépített területétől és az egyes eljárásokon 
belül engedélyezett építmények számától függ.

(folytatás a 2. oldalon)

POZOR !   ZMENA POPLATKOV !
Prijatím novely Zákona č.145/1995 o správnych poplatkoch sa 
s účinnosťou od 1.10.2012 menia správne poplatky, ktoré sa týkajú aj 
vydávania matričných dokladov, apostíl, legalizácie, osvedčenia 
podpisu a zmeny mena a priezviska a pod.
Agendy oddelenia vnútornej správy sa týkajú hlavne tieto poplatky: 
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia 
matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev knihy úmrtí - 5,00 € 
- osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise - 1,50  €
Tiež sa zvýšili všetky poplatky na úseku stavebnej správy. Výška 
poplatku závisí od veľkosti obostavaného priestoru povoľovaných 
budov a počtu povoľovaných stavebných objektov v jednom konaní. 

(pokračovanie na strane č.2)
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XXII. Palóc Napok - Városnapok

Újra kedveztek az égiek a fülekiek háromnapos rendezvénysorozatának, 
az augusztusi Városnapoknak és a hagyományos XXII. Palóc Napoknak. 
Péntek délután a polgármester és alpolgármester urak ünnepi köszöntőit 
követően változatos műsor vette kezdetét a Városi  Művelődési Központ 
épülete előtt. A fiatalok és idősek, népi együttesek, szólisták és kórusok 
műsorszámait látványos tűz-show zárta a késő esti órákban. A VMK 
előtti tér szombat délelőtt gyermekműsorok színhelye volt, míg a város 
Fő utcáján kirakodó vásár zajlott, ahol a helybeliek és vendégek 
szemlélődhettek, vásárolhattak és finom ételeket fogyaszthattak. 
Délután nagysikerű találkozó volt a VMK-ban a palóc régió íróival, 
költőivel. Ez a nap pop-  és  rock- együttesek várudvarbeli koncertjével 
ért véget. A harmadik nap idén is a hívőké volt, akik szeretettel fogadták 
az Ungvárból érkezett Majnek Antal püspök atyát (a szlovák és magyar 
szentmisét egyaránt ő celebrálta). A vasárnapi Nagyboldogasszonyi  
templomi körmenet a szokásos útvonalon haladt: idősek és fiatalok 
ünnepi öltözékben, népviseletben, a cserkészek vitték templomunk 
főoltárának szentképét, a kicsik virágot hintettek. E három-napos 
változatos rendezvény-sorozatot a délutáni labdarúgó-mérkőzés 
valamint a VMK színháztermében a Luxemburg grófja operett zárta a 
Teátrum Színház előadásában.
Köszönetet érdemelnek a szervezők, rendezők lelkes és kitartó 
munkájukért valamint a támogatók pénzbeli segítségükért, amiből  
bővebben juttathatnának a nemzetiségi kultúrára.

Szabó Irén

Rakonca hosťovala v Bulharsku

Mládežnícky folklórny súbor Rakonca, 
pôsobiaci pod záštitou Centra voľného 
času Iuvenes, vďaka dlhoročným 
d o b r ý m  v z ť a h o m  s  a g e n t ú r o u 
Festcompas opätovne dostal pozvanie 
do zahraničia. V tomto roku, od 1. do 7. 
augusta, sa zúčastnil festivalu pod 
názvom Nestia Interforums Of Arts 
2012 v Bulharsku. Centrom festivalu 
bolo mestečko Albena, vyhľadávaná 
turistická destinácia tohto regiónu, ktoré 
vďaka svojej prímorskej polohe počas 
dvoch mesiacov poskytla impozantné 
prostredie tomuto podujatiu. Počas 
piatich dní ich pobytu, okrem možností 
ktoré ponúkalo čiernomorské pobrežie, 
sa v rámci vystúpenia v obci Gurkovo 
m l a d ý m  f o l k l o r i s t o m  n a s k y t l a 
príležitosť na spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry Južnej Dobrudže a 
v rámci fakultatívneho výletu do Varny zas mohli spoznať 
pamätihodnosti tzv. „pobrežného hlavného mesta“ Bulharska. Dúfame, 
že aj tento krát spoznaná kultúrna rôznorodosť sveta ešte viac prehĺbi v 
tanečníkoch myšlienku, podľa ktorej je dôležité aby sme spoznávali 
kultúru iných národov, no tú svoju si musíme vážiť a zachovávať.

- cvč - 

Bulgáriában vendégszerepelt a Rakonca

A Iuvenes Szabadidőközpont mellett 
m ű k ö d ő  R a k o n c a  I f j ú s á g i 
Nép táncegyü t t e s  a  Fes t compas 
fesztiválszervező irodával ápolt hosszú 
távú kapcsolatának köszönhetően ismét 
m e g h í v á s t  n y e r t  e g y  k ü l f ö l d i 
vendégszereplésre. Idei uticéljuk az 
augusztus 1-7. között megrendezésre 
kerülő Nestia Interforums Of Arts 2012 
elnevezésű fesztivál volt, Bulgáriában. 
A fesztivál központja a régió turisztikai 
paradicsomának számító Albena volt, 
mely tengerparti fekvéséből kifolyólag 
két hónapon keresztül biztosított 
impozáns helyszínt e rendezvénynek. Az 
itt eltöltött öt nap alatt a tengerpart 
nyújtotta lehetőségeken kívül az 
együttes táncosai Gurkovo falujában tett 

fellépésük alkalmával megismerkedtek Dél-Dobrudzsa hagyományos 
népi kultúrájával, illetve egy fakultatív kirándulás során ellátogattak 
Bulgária „tengerparti fővárosába”, Várnába. Remélhetőleg az ezúttal is 
megtapasztalt kulturális sokszínűség még jobban megerősítette a fiatal 
néptáncosokat abban a tudatban, mely szerint mások kultúráját 
megismerni, a sajátunkat pedig szeretni és ápolni kell.

- cévécsé -

Pozor ! 
Termín úhrady 2. splátky miestneho poplatku za 
komunálne odpady už uplynul 31. augusta 2012 !

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým poplatníkom, že dňa 31. augusta 
2012 už uplynul termín 2. splátky úhrady miestneho poplatku za 
komunálne odpady a preto žiada tých poplatníkov, ktorí ešte dodnes 
nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubený 
poplatok môžu poplatníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na 
mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu poplatku.

V prípade nezaplatenia nedoplatku správca poplatku zaháji exekučné 
konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.

-msu-

Figyelem !
A kommunális hulladékért járó illeték 2. részletének 

befizetési határideje 2012. augusztus 31-én lejárt!

Fülek Városa értesíti az illetékfizetöket, hogy a kommunális hulladékért 
járó illeték 2. részletének befizetési határideje 2012. augusztus 31-én 
lejárt. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kérjük azon illetékfizetőket, akik 
még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a várossal szemben, 
hogy azt minél előbb teljesítsék. Az illetékfizetőknek lehetőségük van a 
kiszabott illeték kézpénzbeli kifizetésére munkanapokon a városi 
hivatalban vagy pedig banki átutalással a illeték gondnokának a 
számlájára. Ha az illeték nem kerül befizetésre, akkor az illetékgondnok 
annak behajtására végrehajtást kezdeményez a jelenlegi érvényben levö 
jogszabályok értelmében.

-vh-

XXII. Palócke dni a Dni mesta

Fiľakovčania, návštevníci mesta i bývalí rodáci majú za sebou množstvo 
podujatí počas trojdňových augustových osláv Dní mesta a 
XXII. Palóckych dní. Slávnostnými príhovormi ich v piatok popoludní 
na pódiu pred domom kultúry otvorili primátor mesta a jeho zástupca. 
Početné publikum, mladí i starší, mali možnosť sledovať pestrý program 
folklórnych súborov, sólistov, speváckych zborov a ďalších 
účinkujúcich, aby napokon veľkolepou ohňovou šou program skončil 
neskoro večer. V sobotňajšie dopoludnie už tento priestor patril deťom, 
kým na Hlavnej ulici prebiehal jarmok, kde mali jeho účastníci na výber 
množstvo rôzneho tovaru a občerstvenia. Popoludní malo mimoriadny 
úspech stretnutie palóckych spisovateľov v mestskom kultúrnom 
stredisku na besede s občanmi. Sobota vyvrcholila rockovo-popovým 
koncertom na hradnom nádvorí. Tretí deň aj tento rok patril tradične 
veriacim. Tých potešila účasť biskupa Antala Majneka, ktorý celebroval 
aj obe sväté omše. Aj slávnostná svätá procesia mala svoj tradičný ráz - 
veľa účastníkov, mladých i starých, poobliekaných sviatočne, v krojoch 
a rovnošatách. Skauti niesli svätý obraz, drobci rozsýpali lupienky ruží. 
Súčasťou trojdňových osláv bol samozrejme aj futbalový zápas a 
napokon ich ukončilo vystúpenie divadla Teátrum s operetou Gróf 
Luxemburg v divadelnej sále MsKS. 
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a účinkujúcim za 
oduševnenú a neúnavnú prácu a tiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým 
je naša národnostná kultúra bohatšia. 

Irena Szabová

A Füleki PRO KULTÚRA férfikar sikerei

Ebben az évben a kórus újra tanúbizonyságot tett arról,hogy megfelelő 
szakmai irányítás mellett képes maximumot nyújtani a kitűzött céljai 
elérésében. Egy cseppet sem könnyű feladat ez, ha figyelembe vesszük a 
taglétszám csökkenését és a kórus átlagéletkorának az emelkedését. 
Ennek ellenére a magyar ajkú kórusok országos minősítő versenyén 
Fehér Miklós karnagy irányításával és a kórustagok becsületes 
helytállásával bebizonyítottuk felkészültségünket és immár egymást 
követően hatodszor is elnyertük az aranykoszorús minősítést a 
XV. Galántai Kodály Napokon. Az ezt követő időszak újabb 
kórusművek tanulásával és a meghívásokat követő szereplésekkel telt el. 
Ezek közül is a legjelentősebb esemény a füleki római katolikus 
templomban megtartott szentmisével egybekötött koncert volt, melynek 
keretében a budafoki baráti kórussal megemlékeztünk az elhúnyt 
kórustagjainkról.

A nyári szünet után szorgalmasan folytattuk a felkészülést a további 
szerepléseinkre. Két ízben fellépünk Ózdon, ahol részt veszünk egy 
nemzetközi kórustalálkozón, majd ezt követően egy segély koncerten. 
Meginvitáltak bennünket a 2012.október 12-i XII.Rozsnyói Nemzetközi 
Kórustalálkozóra is.

Az idei év legrangosabb szereplésére 2012. szeptember 21-23 került sor. 
Meghívást kaptunk és így szereplői voltunk a XVI. Európai 
Bordalfesztiválnak, amely Magyarország legrégibb egyetemi városában 
Pécsett és a borairól méltán híres Villányi Borvidéken került 
megrendezésre. Pécs, a Dél-Dunántúl patinás és mindegyre megújuló 
városa 1993 óta rendezi meg Európa, s talán az egész világ egyetlen 
,kizárólag férfikarok számára meghirdetett fesztiválját. Bor és dal 
minden kultúrában együtt jár, de ”bordala“ csak a magyarnak van. 
A fesztivál eddigi történetéből kiderül, hogy páratlan az a zenei kincs, 
amelyet a szőlő s a bor ihletett rokon, kultúrákon és földrészeken 
keresztül. Ez a felismerés,valamint az a tény, hogy a férfikari éneklés 
világszerte bátorításra szorul,hozta a gondolatot, majd az elhatározást, 
hogy a kórusversenyeken díjnyertes híres Pannon Volán Zrt. Bartók Béla 
kórus évente Pécsre és Baranyába hívja Európa és a világ férfikarait, 
népzenei előadóit.

Így vettünk részt 2000-ben a II. Világ- Bordalfesztiválon és most így 
kaptunk meghívást a XVI. Európai Bordalfesztiválra. Önálló 
programunkon túl részt vettünk a nemzetközi és magyar borirodalom 
remekeinek közös kari bemutatóján. A megnyitó a varázslatos hangú 
Batthyányi Pincében ,a gálakoncert a Pécsi Kodály Központban volt 
megtartva. A Széchenyi téren tartott műsorunk után az összes kb. 250 
énekes előadásában szólaltak meg a zeneirodalom legszebb dalai. 
Büszkeséggel töltött el bennünket az a tudat,hogy immár másodízben 
képviselhettük városunkat Füleket, régiónkat és hazánkat Szlovákiát 
ezen a jelentős nemzetközi kulturális rendezvényen. A XVI. Európai 
Bordalfesztiválon való részvételünk nem jöhetett volna létre, ha nem 
kaptunk volna támogatást a Szlovák Kulturális Minisztériumtól, a 
Besz tercebányai  Megyei  Önkormányzat tó l ,  Fülek  város 
önkormányzatától, a Bethlen Gábor Alapítványtól és a füleki 
Thormasmalt,Ekoltech, valamint az Estap cégektől. Ezúttal fejezzük ki 
köszönetünket minden támogatónknak, mert a segítségük nélkül nem 
képviselhettük volna egyedüli szlovákiai kórusként hazánkat ezen az 
európai méretű fesztiválon.

Jakab József

Úspechy mužského speváckeho zboru Pro Kultúra

V tomto roku náš zbor znova dokázal, že jeho smerovanie a odborné 
kvality sú na ceste za dosiahnutím cieľov na vysokej úrovni. Nie je to 
vôbec jednoduché, keď vezmeme do úvahy, že sa nám zmenšil počet 
členov a priemerný vek stúpa. Napriek tomu sme dokázali, že 
zodpovednou prípravou pod vedením dirigenta Miklósa Fehéra patríme 
medzi špičku maďarsky spievajúcich zborov na Slovensku a po šiesty 
krát získali zlaté pásmo na XV. Kodályiho dňoch v Galante. Je to výzva, 
aby sme sa s plným nasadením pustili do ďalšej prípravy na nové 
vystúpenia. Príležitostí máme dosť. Medzi tie najväčšie patrilo 
vystúpenie vo fiľakovskom Rímsko-katolíckom kostole, kde sme po 
svätej omši predviedli spolu s našimi hosťami z Budafoku krásny 
spomienkový koncert na našich už zosnulých členov.

Po letnej prestávke už pracujeme na príprave nových vystúpení. Dve 
príležitosti budú onedlho na medzinárodnom koncerte zborov v Ózde a 
následne aj na charitatívnom koncerte. Pozvanie sme dostali tiež na XII. 
Medzinárodné stretnutie zborov v Rožňave už 12.októbra 2012. Medzi 
tie najprestížnejšie tohtoročné účinkovania však patrí  účasť na XVI. 
Európskom festivale vína v dňoch 21.-23. septembra v Pécsi, v meste, 
ktoré je najstarším univerzitným mestom v Maďarsku a významným 
centrom vinárstva. A tiež jediným miestom v Európe a pravdepodobne aj 
vo svete, kde sa takéto, mužom určené, festivaly konajú už od roku 1993. 
Víno a spev sa viažu spolu asi v každej kultúre, ale typické vinárske 
pesničky majú len Maďari. Z doterajšej histórie festivalu vyplýva, že 
táto hudobná studnica inšpirovaná hroznom a vínom jedinečne zbližuje 
kultúry národov.

To bolo podnetom na to, že vznikla myšlienka usporiadať pre mužské 
zbory  a interpretov ľudovej hudby z celého sveta aj súťažný festival a 
známy spevácky zbor Pannon Volán Zrt. Bartók Béla ho každoročne 
organizuje v Pécsi a v Barányi.

Tak sme sa aj my zúčastnili v r.2000 na II. Svetovom festivale vína a teraz 
sme dostali aj pozvanie na XVI. Európsky festival vína. Okrem 
samostatného vystúpenia sme sa zapojili aj do spoločného predstavenia 
zborov. Otvorenie sa konalo v v Kodályiho centre v Pécsi a malo 
magickú atmosféru vďaka výnimočnej akustike. Po ňom v podaní asi 
250 členov všetkých zborov zneli krásne piesne aj Szécsényským 
námestím. Aj my sme boli hrdí na to, že už po druhý krát, ako jediný 
slovenský účastník festivalu,  môžeme reprezentovať naše Fiľakovo, 
región i Slovensko na tak významnom medzinárodnom podujatí.  Nešlo 
by  to  však  bez  výraznej  podpory  Minis ters tva  kul túry, 
Banskobystrického samosprávneho kraja, Fiľakovskej samosprávy, 
Nadácie Gábora Bethlena a fiľakovských firiem Thormasmalt, Ekoltech 
a Estap, za ktorú im ešte raz chceme vyjadriť svoju vďaku.

Jozef Jakab

(pokračovanie)
Uvádzame niektoré správne poplatky - základné sadzby za povolenie 
najčastejších stavieb pre fyzické osoby.
Žiadosť o stavebné povolenie: napr. na stavbu rodinného domu od 33 
eur, na stavby na individuálnu rekreáciu od 23 eur, na stavbu garáže 
(max. 2 miesta) 30 eur, stavby s doplnkovými funkciami k rodinným 
domom 30 eur.
Žiadosti o povolenie zmeny rodinného domu, zmeny stavby pre 
individuálnu rekreáciu 100 eur.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: napr. stavby rodinného 
domu od 16,50 eur, stavby na individuálnu rekreáciu od 23 eur, na 
stavbu garáže (max. 2 miesta) 15 eur, stavby s doplnkovými funkciami 
k rodinným domom 15 eur.
Žiadosť o zmenu užívania stavby 30 eur. Žiadosť o odstránenie stavby 
16,50 eur za každú stavbu.
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby resp. zmeny stavby - trojnásobok 
sadzieb vyberaných za riadne povolenie stavieb.
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 10 eur. 
Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia od 60 eur za každé 
zariadenie.            -msú-

(folytatás)
Lássunk néhány közigazgatási illetéket - a természetes személyek által 
leggyakrabban igényelt engedélyek tarifáit.
Építési engedély kérvényezése: pl. családi ház építésére 33 eurótól 
kezdődően, egyéni rekreációt szolgáló épületek esetén 23 eurótól 
kezdődően, garázsépítésre (max. 2 helyes) 30 euró, családi házak 
kiegészítő építményeire 30 euró. Családi ház, egyéni rekreációt szolgáló 
épület átépítésének engedélyezése 100 euró.
Használatbavételi engedély kiadásának igénylése: pl. családi ház építése 
esetén 16,50 eurótól kezdődően, egyéni rekreációt szolgáló épületek 
esetén 23 eurótól kezdődően, garázsépítésre (max. 2 helyes) 15 euró, 
családi házak kiegészítő építményeire 15 euró.
Építmény használatában beállt változás kérvényezése 30 euró. 
Építmény eltávolításának kérvényezése 16,50 minden építmény esetén.
Építmény, ill. változtatása utólagos engedélyezésének kérvényezése - az 
építmény rendes engedélyezése esetén fizetendő összeg háromszorosa. 
Kisebb építkezés, átépítési és állagmegóvási munkálatok bejelentése 10 
euró. Reklámhordozó berendezések engedélyezésének kérvényezése 60 
eurótól kezdődően minden egyes berendezés esetén.

-vh-



2 3

XXII. Palóc Napok - Városnapok

Újra kedveztek az égiek a fülekiek háromnapos rendezvénysorozatának, 
az augusztusi Városnapoknak és a hagyományos XXII. Palóc Napoknak. 
Péntek délután a polgármester és alpolgármester urak ünnepi köszöntőit 
követően változatos műsor vette kezdetét a Városi  Művelődési Központ 
épülete előtt. A fiatalok és idősek, népi együttesek, szólisták és kórusok 
műsorszámait látványos tűz-show zárta a késő esti órákban. A VMK 
előtti tér szombat délelőtt gyermekműsorok színhelye volt, míg a város 
Fő utcáján kirakodó vásár zajlott, ahol a helybeliek és vendégek 
szemlélődhettek, vásárolhattak és finom ételeket fogyaszthattak. 
Délután nagysikerű találkozó volt a VMK-ban a palóc régió íróival, 
költőivel. Ez a nap pop-  és  rock- együttesek várudvarbeli koncertjével 
ért véget. A harmadik nap idén is a hívőké volt, akik szeretettel fogadták 
az Ungvárból érkezett Majnek Antal püspök atyát (a szlovák és magyar 
szentmisét egyaránt ő celebrálta). A vasárnapi Nagyboldogasszonyi  
templomi körmenet a szokásos útvonalon haladt: idősek és fiatalok 
ünnepi öltözékben, népviseletben, a cserkészek vitték templomunk 
főoltárának szentképét, a kicsik virágot hintettek. E három-napos 
változatos rendezvény-sorozatot a délutáni labdarúgó-mérkőzés 
valamint a VMK színháztermében a Luxemburg grófja operett zárta a 
Teátrum Színház előadásában.
Köszönetet érdemelnek a szervezők, rendezők lelkes és kitartó 
munkájukért valamint a támogatók pénzbeli segítségükért, amiből  
bővebben juttathatnának a nemzetiségi kultúrára.

Szabó Irén

Rakonca hosťovala v Bulharsku

Mládežnícky folklórny súbor Rakonca, 
pôsobiaci pod záštitou Centra voľného 
času Iuvenes, vďaka dlhoročným 
d o b r ý m  v z ť a h o m  s  a g e n t ú r o u 
Festcompas opätovne dostal pozvanie 
do zahraničia. V tomto roku, od 1. do 7. 
augusta, sa zúčastnil festivalu pod 
názvom Nestia Interforums Of Arts 
2012 v Bulharsku. Centrom festivalu 
bolo mestečko Albena, vyhľadávaná 
turistická destinácia tohto regiónu, ktoré 
vďaka svojej prímorskej polohe počas 
dvoch mesiacov poskytla impozantné 
prostredie tomuto podujatiu. Počas 
piatich dní ich pobytu, okrem možností 
ktoré ponúkalo čiernomorské pobrežie, 
sa v rámci vystúpenia v obci Gurkovo 
m l a d ý m  f o l k l o r i s t o m  n a s k y t l a 
príležitosť na spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry Južnej Dobrudže a 
v rámci fakultatívneho výletu do Varny zas mohli spoznať 
pamätihodnosti tzv. „pobrežného hlavného mesta“ Bulharska. Dúfame, 
že aj tento krát spoznaná kultúrna rôznorodosť sveta ešte viac prehĺbi v 
tanečníkoch myšlienku, podľa ktorej je dôležité aby sme spoznávali 
kultúru iných národov, no tú svoju si musíme vážiť a zachovávať.

- cvč - 

Bulgáriában vendégszerepelt a Rakonca

A Iuvenes Szabadidőközpont mellett 
m ű k ö d ő  R a k o n c a  I f j ú s á g i 
Nép táncegyü t t e s  a  Fes t compas 
fesztiválszervező irodával ápolt hosszú 
távú kapcsolatának köszönhetően ismét 
m e g h í v á s t  n y e r t  e g y  k ü l f ö l d i 
vendégszereplésre. Idei uticéljuk az 
augusztus 1-7. között megrendezésre 
kerülő Nestia Interforums Of Arts 2012 
elnevezésű fesztivál volt, Bulgáriában. 
A fesztivál központja a régió turisztikai 
paradicsomának számító Albena volt, 
mely tengerparti fekvéséből kifolyólag 
két hónapon keresztül biztosított 
impozáns helyszínt e rendezvénynek. Az 
itt eltöltött öt nap alatt a tengerpart 
nyújtotta lehetőségeken kívül az 
együttes táncosai Gurkovo falujában tett 

fellépésük alkalmával megismerkedtek Dél-Dobrudzsa hagyományos 
népi kultúrájával, illetve egy fakultatív kirándulás során ellátogattak 
Bulgária „tengerparti fővárosába”, Várnába. Remélhetőleg az ezúttal is 
megtapasztalt kulturális sokszínűség még jobban megerősítette a fiatal 
néptáncosokat abban a tudatban, mely szerint mások kultúráját 
megismerni, a sajátunkat pedig szeretni és ápolni kell.

- cévécsé -

Pozor ! 
Termín úhrady 2. splátky miestneho poplatku za 
komunálne odpady už uplynul 31. augusta 2012 !

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým poplatníkom, že dňa 31. augusta 
2012 už uplynul termín 2. splátky úhrady miestneho poplatku za 
komunálne odpady a preto žiada tých poplatníkov, ktorí ešte dodnes 
nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubený 
poplatok môžu poplatníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na 
mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu poplatku.

V prípade nezaplatenia nedoplatku správca poplatku zaháji exekučné 
konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.

-msu-

Figyelem !
A kommunális hulladékért járó illeték 2. részletének 

befizetési határideje 2012. augusztus 31-én lejárt!

Fülek Városa értesíti az illetékfizetöket, hogy a kommunális hulladékért 
járó illeték 2. részletének befizetési határideje 2012. augusztus 31-én 
lejárt. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kérjük azon illetékfizetőket, akik 
még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a várossal szemben, 
hogy azt minél előbb teljesítsék. Az illetékfizetőknek lehetőségük van a 
kiszabott illeték kézpénzbeli kifizetésére munkanapokon a városi 
hivatalban vagy pedig banki átutalással a illeték gondnokának a 
számlájára. Ha az illeték nem kerül befizetésre, akkor az illetékgondnok 
annak behajtására végrehajtást kezdeményez a jelenlegi érvényben levö 
jogszabályok értelmében.

-vh-

XXII. Palócke dni a Dni mesta

Fiľakovčania, návštevníci mesta i bývalí rodáci majú za sebou množstvo 
podujatí počas trojdňových augustových osláv Dní mesta a 
XXII. Palóckych dní. Slávnostnými príhovormi ich v piatok popoludní 
na pódiu pred domom kultúry otvorili primátor mesta a jeho zástupca. 
Početné publikum, mladí i starší, mali možnosť sledovať pestrý program 
folklórnych súborov, sólistov, speváckych zborov a ďalších 
účinkujúcich, aby napokon veľkolepou ohňovou šou program skončil 
neskoro večer. V sobotňajšie dopoludnie už tento priestor patril deťom, 
kým na Hlavnej ulici prebiehal jarmok, kde mali jeho účastníci na výber 
množstvo rôzneho tovaru a občerstvenia. Popoludní malo mimoriadny 
úspech stretnutie palóckych spisovateľov v mestskom kultúrnom 
stredisku na besede s občanmi. Sobota vyvrcholila rockovo-popovým 
koncertom na hradnom nádvorí. Tretí deň aj tento rok patril tradične 
veriacim. Tých potešila účasť biskupa Antala Majneka, ktorý celebroval 
aj obe sväté omše. Aj slávnostná svätá procesia mala svoj tradičný ráz - 
veľa účastníkov, mladých i starých, poobliekaných sviatočne, v krojoch 
a rovnošatách. Skauti niesli svätý obraz, drobci rozsýpali lupienky ruží. 
Súčasťou trojdňových osláv bol samozrejme aj futbalový zápas a 
napokon ich ukončilo vystúpenie divadla Teátrum s operetou Gróf 
Luxemburg v divadelnej sále MsKS. 
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a účinkujúcim za 
oduševnenú a neúnavnú prácu a tiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým 
je naša národnostná kultúra bohatšia. 

Irena Szabová

A Füleki PRO KULTÚRA férfikar sikerei

Ebben az évben a kórus újra tanúbizonyságot tett arról,hogy megfelelő 
szakmai irányítás mellett képes maximumot nyújtani a kitűzött céljai 
elérésében. Egy cseppet sem könnyű feladat ez, ha figyelembe vesszük a 
taglétszám csökkenését és a kórus átlagéletkorának az emelkedését. 
Ennek ellenére a magyar ajkú kórusok országos minősítő versenyén 
Fehér Miklós karnagy irányításával és a kórustagok becsületes 
helytállásával bebizonyítottuk felkészültségünket és immár egymást 
követően hatodszor is elnyertük az aranykoszorús minősítést a 
XV. Galántai Kodály Napokon. Az ezt követő időszak újabb 
kórusművek tanulásával és a meghívásokat követő szereplésekkel telt el. 
Ezek közül is a legjelentősebb esemény a füleki római katolikus 
templomban megtartott szentmisével egybekötött koncert volt, melynek 
keretében a budafoki baráti kórussal megemlékeztünk az elhúnyt 
kórustagjainkról.

A nyári szünet után szorgalmasan folytattuk a felkészülést a további 
szerepléseinkre. Két ízben fellépünk Ózdon, ahol részt veszünk egy 
nemzetközi kórustalálkozón, majd ezt követően egy segély koncerten. 
Meginvitáltak bennünket a 2012.október 12-i XII.Rozsnyói Nemzetközi 
Kórustalálkozóra is.

Az idei év legrangosabb szereplésére 2012. szeptember 21-23 került sor. 
Meghívást kaptunk és így szereplői voltunk a XVI. Európai 
Bordalfesztiválnak, amely Magyarország legrégibb egyetemi városában 
Pécsett és a borairól méltán híres Villányi Borvidéken került 
megrendezésre. Pécs, a Dél-Dunántúl patinás és mindegyre megújuló 
városa 1993 óta rendezi meg Európa, s talán az egész világ egyetlen 
,kizárólag férfikarok számára meghirdetett fesztiválját. Bor és dal 
minden kultúrában együtt jár, de ”bordala“ csak a magyarnak van. 
A fesztivál eddigi történetéből kiderül, hogy páratlan az a zenei kincs, 
amelyet a szőlő s a bor ihletett rokon, kultúrákon és földrészeken 
keresztül. Ez a felismerés,valamint az a tény, hogy a férfikari éneklés 
világszerte bátorításra szorul,hozta a gondolatot, majd az elhatározást, 
hogy a kórusversenyeken díjnyertes híres Pannon Volán Zrt. Bartók Béla 
kórus évente Pécsre és Baranyába hívja Európa és a világ férfikarait, 
népzenei előadóit.

Így vettünk részt 2000-ben a II. Világ- Bordalfesztiválon és most így 
kaptunk meghívást a XVI. Európai Bordalfesztiválra. Önálló 
programunkon túl részt vettünk a nemzetközi és magyar borirodalom 
remekeinek közös kari bemutatóján. A megnyitó a varázslatos hangú 
Batthyányi Pincében ,a gálakoncert a Pécsi Kodály Központban volt 
megtartva. A Széchenyi téren tartott műsorunk után az összes kb. 250 
énekes előadásában szólaltak meg a zeneirodalom legszebb dalai. 
Büszkeséggel töltött el bennünket az a tudat,hogy immár másodízben 
képviselhettük városunkat Füleket, régiónkat és hazánkat Szlovákiát 
ezen a jelentős nemzetközi kulturális rendezvényen. A XVI. Európai 
Bordalfesztiválon való részvételünk nem jöhetett volna létre, ha nem 
kaptunk volna támogatást a Szlovák Kulturális Minisztériumtól, a 
Besz tercebányai  Megyei  Önkormányzat tó l ,  Fülek  város 
önkormányzatától, a Bethlen Gábor Alapítványtól és a füleki 
Thormasmalt,Ekoltech, valamint az Estap cégektől. Ezúttal fejezzük ki 
köszönetünket minden támogatónknak, mert a segítségük nélkül nem 
képviselhettük volna egyedüli szlovákiai kórusként hazánkat ezen az 
európai méretű fesztiválon.

Jakab József

Úspechy mužského speváckeho zboru Pro Kultúra

V tomto roku náš zbor znova dokázal, že jeho smerovanie a odborné 
kvality sú na ceste za dosiahnutím cieľov na vysokej úrovni. Nie je to 
vôbec jednoduché, keď vezmeme do úvahy, že sa nám zmenšil počet 
členov a priemerný vek stúpa. Napriek tomu sme dokázali, že 
zodpovednou prípravou pod vedením dirigenta Miklósa Fehéra patríme 
medzi špičku maďarsky spievajúcich zborov na Slovensku a po šiesty 
krát získali zlaté pásmo na XV. Kodályiho dňoch v Galante. Je to výzva, 
aby sme sa s plným nasadením pustili do ďalšej prípravy na nové 
vystúpenia. Príležitostí máme dosť. Medzi tie najväčšie patrilo 
vystúpenie vo fiľakovskom Rímsko-katolíckom kostole, kde sme po 
svätej omši predviedli spolu s našimi hosťami z Budafoku krásny 
spomienkový koncert na našich už zosnulých členov.

Po letnej prestávke už pracujeme na príprave nových vystúpení. Dve 
príležitosti budú onedlho na medzinárodnom koncerte zborov v Ózde a 
následne aj na charitatívnom koncerte. Pozvanie sme dostali tiež na XII. 
Medzinárodné stretnutie zborov v Rožňave už 12.októbra 2012. Medzi 
tie najprestížnejšie tohtoročné účinkovania však patrí  účasť na XVI. 
Európskom festivale vína v dňoch 21.-23. septembra v Pécsi, v meste, 
ktoré je najstarším univerzitným mestom v Maďarsku a významným 
centrom vinárstva. A tiež jediným miestom v Európe a pravdepodobne aj 
vo svete, kde sa takéto, mužom určené, festivaly konajú už od roku 1993. 
Víno a spev sa viažu spolu asi v každej kultúre, ale typické vinárske 
pesničky majú len Maďari. Z doterajšej histórie festivalu vyplýva, že 
táto hudobná studnica inšpirovaná hroznom a vínom jedinečne zbližuje 
kultúry národov.

To bolo podnetom na to, že vznikla myšlienka usporiadať pre mužské 
zbory  a interpretov ľudovej hudby z celého sveta aj súťažný festival a 
známy spevácky zbor Pannon Volán Zrt. Bartók Béla ho každoročne 
organizuje v Pécsi a v Barányi.

Tak sme sa aj my zúčastnili v r.2000 na II. Svetovom festivale vína a teraz 
sme dostali aj pozvanie na XVI. Európsky festival vína. Okrem 
samostatného vystúpenia sme sa zapojili aj do spoločného predstavenia 
zborov. Otvorenie sa konalo v v Kodályiho centre v Pécsi a malo 
magickú atmosféru vďaka výnimočnej akustike. Po ňom v podaní asi 
250 členov všetkých zborov zneli krásne piesne aj Szécsényským 
námestím. Aj my sme boli hrdí na to, že už po druhý krát, ako jediný 
slovenský účastník festivalu,  môžeme reprezentovať naše Fiľakovo, 
región i Slovensko na tak významnom medzinárodnom podujatí.  Nešlo 
by  to  však  bez  výraznej  podpory  Minis ters tva  kul túry, 
Banskobystrického samosprávneho kraja, Fiľakovskej samosprávy, 
Nadácie Gábora Bethlena a fiľakovských firiem Thormasmalt, Ekoltech 
a Estap, za ktorú im ešte raz chceme vyjadriť svoju vďaku.

Jozef Jakab

(pokračovanie)
Uvádzame niektoré správne poplatky - základné sadzby za povolenie 
najčastejších stavieb pre fyzické osoby.
Žiadosť o stavebné povolenie: napr. na stavbu rodinného domu od 33 
eur, na stavby na individuálnu rekreáciu od 23 eur, na stavbu garáže 
(max. 2 miesta) 30 eur, stavby s doplnkovými funkciami k rodinným 
domom 30 eur.
Žiadosti o povolenie zmeny rodinného domu, zmeny stavby pre 
individuálnu rekreáciu 100 eur.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: napr. stavby rodinného 
domu od 16,50 eur, stavby na individuálnu rekreáciu od 23 eur, na 
stavbu garáže (max. 2 miesta) 15 eur, stavby s doplnkovými funkciami 
k rodinným domom 15 eur.
Žiadosť o zmenu užívania stavby 30 eur. Žiadosť o odstránenie stavby 
16,50 eur za každú stavbu.
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby resp. zmeny stavby - trojnásobok 
sadzieb vyberaných za riadne povolenie stavieb.
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 10 eur. 
Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia od 60 eur za každé 
zariadenie.            -msú-

(folytatás)
Lássunk néhány közigazgatási illetéket - a természetes személyek által 
leggyakrabban igényelt engedélyek tarifáit.
Építési engedély kérvényezése: pl. családi ház építésére 33 eurótól 
kezdődően, egyéni rekreációt szolgáló épületek esetén 23 eurótól 
kezdődően, garázsépítésre (max. 2 helyes) 30 euró, családi házak 
kiegészítő építményeire 30 euró. Családi ház, egyéni rekreációt szolgáló 
épület átépítésének engedélyezése 100 euró.
Használatbavételi engedély kiadásának igénylése: pl. családi ház építése 
esetén 16,50 eurótól kezdődően, egyéni rekreációt szolgáló épületek 
esetén 23 eurótól kezdődően, garázsépítésre (max. 2 helyes) 15 euró, 
családi házak kiegészítő építményeire 15 euró.
Építmény használatában beállt változás kérvényezése 30 euró. 
Építmény eltávolításának kérvényezése 16,50 minden építmény esetén.
Építmény, ill. változtatása utólagos engedélyezésének kérvényezése - az 
építmény rendes engedélyezése esetén fizetendő összeg háromszorosa. 
Kisebb építkezés, átépítési és állagmegóvási munkálatok bejelentése 10 
euró. Reklámhordozó berendezések engedélyezésének kérvényezése 60 
eurótól kezdődően minden egyes berendezés esetén.

-vh-
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A regényíró tanár emlékezete - 95 éve született
Lóska Lajos

,,LÓSKA Lajos (Kassa, 1917. szept. 28. - Losonc, 1987. 
jan. 16.): prózaíró. Ezt írja róla A cseh/szlovákiai magyar 
irodalom lexikona 1918-2004. A lexikon szerint a 
gimnáziumot Kassán és Losoncon, a jogot Pécsett, a 
magyar-történelem szakot a pozsonyi Pedagógiai 
Főiskolán végezte el. 1952-től nyugdíjazásáig a Füleki 
Gimnáziumban tanított.,, 
Magyart, történelmet, polgári nevelést, ha jól emlékszem, 
latint is.  
,,Már középiskolás korában publikált, s munkatársa volt a 
rövid életû losonci diáklapnak, az Indulásnak. Irodalmi 
munkásságából a katona- és fogolyélményeit feldolgozó 
regényei emelhetők ki; a szovjet hadifogságot szépítés 
nélkül bemutató regénye (És mégis felkél a nap, 1971) a 
műfaj jobb magyar produktumai közé sorolható.
Művei.: Tábortűz a Vöröskőn, munkásmozgalmi 

regény.,1975; Öt perc az élet, regény., 1986.” Ennyi a lexikon.
1974-ben kerültünk kapcsolatba, tanár-diák vonatkozásban, a 
történelmet és a polgári nevelést tanitotta,  az akkori humán tagozatos - 
mindmáig a gimnázium utolsó humán tagozatos - I. C osztályban is, 
amelybe e sorok irója is járt .
Lóska Lajos egyszersmind igazgatóhelyettes is volt a gimnáziumban.
Számunkra, legálábbis nekem, Lóska Lajos megjelenése - tanár mivolta 
- emlékezetett azokra a régi vágású tanárokra, amelyeket a regényekből 
ismerhettünk. A Pál utcai fiúk, a Légy jó mindhalálig tanárai jutottak 
eszembe, mikor bemutatkozott. Nem volt rém, de tekintélyparancsoló 
személyiség volt. Magas homloka, hátrafésült - az átlagnál hosszabb - 
hajviselete, kiegyensúlyozottnak tetsző egyénisége megfogta a 
diákokat. Mindig öltönyben, nyakkendővel. Általában két felelés, majd 
az új anyag. Nyugodtan, szónokiasan, méltóságteljesen adott elő. Rövid 
vázlatokat is írt a táblára. Csöndben, nyugodtan hallgattuk. Nem volt 
szükség figyelmeztetésekre, fegyelmezésre.
Általában tudtam a leckét, kapcsolatunk korrektnek volt mondható. Azt 
gondolom, kölcsönösen ,,számon tartottuk“ egymást. Kapcsolatunk 
azután sem lett ,,familiárisabb“, miután megtudta, hogy a magyar-
történelem szakot választottam. 
Később, az egyetemi évek alatti pozsonyi utazások egyikén 
öszefutottunk a vonatban. Már nyugdíjban volt, s számomra 
meglepetésként hatott az, hogy milyen lelkesen, hosszan mesélt nekem 
görögországi útjáról. Hosszabb utazást tett azokon a helyeken, 
amelyekről beszélt nekünk az ókori történelem kapcsán. Már nem 
találkoztunk többet. Akkor, a hetvenes évek közepén nem tudtuk - én 
nem tudtam -, hogy regényeket is ír. Pedig valószinűleg akkoriban 
dolgozhatott a Tábortűz a Vöröskőn cimű kötetén, amit Koncsol 
László - kivel évekkel később Pozsonyban egészen különleges 
körülmények között ismerkedtem meg, s akit mindmáig nagyon tisztelek 
- kemény kritikával illetett. Sőt, valamelyik alkalommal, kollégiumi 
vitáink során elhangzott egyik szobatársam érvei között egy félmondat, 
hogy ,,...már üzenték neki / Lóskának /, hogy tegye le a tollat...“ 
Megütődtem tanárom sommás kritikáján, megjegyeztem a félmondatot. 
Viszont kár lett volna, ha Lóska Lajos leteszi a tollat, most újra 
elolvastam az Öt perc az életet. Halála után Ardamica Ferenc Cicero 
elment cimű irásával emlékezett a tanár - regényíróra az Irodalmi Szemle 
1987-es áprilisi számában. Huszonöt éve múlt januárban, hogy meghalt 
Lóska Lajos.
A füleki temetőben kopjafa őrzi emlékét. Meg az emlékezetünk.

Kovács Tibor

Spomienka na spisovateľa a učiteľa - pred 95 rokmi 
sa narodil Lajos Lóska

Lajos Lóska (nar. 28.9.1917 v Košiciach, zomrel 
16.1.1987 v Lučenci) spisovateľ. To je o ňom zapísané v 
československom lexikóne maďarskej literatúry za roky 
1918-2004. Podľa neho študoval na gymnáziách v 
Košiciach a v Lučenci, právo v Pécsi a maďarskú históriu 
na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Od roku 1952 až do 
odchodu na dôchodok učil maďarský jazyk, dejepis, 
občiansku výchovu a latinčinu na Fiľakovskom 
Gymnáziu. Publikovať začal už v stredoškolskom veku a 
bol redaktorom študentských novín „Indulás“. Romány, 
ktoré napísal počas vojenského a zajateckého obdobia - És 
mégis felkél a nap (A predsa vyjde slnko), 1971 - patria 
medzi najlepšie maďarské diela.
Diela: 
Tábortűz a Vöröskőn (Vatra na Vereške), román 
z prostredia robotníckeho hnutia, 1975 Öt perc az élet 
(Päť minút života), vojenský román, 1986. V roku 1974 začal náš vzťah, 
najprv ako učiteľ a žiak. Učil nás históriu a občiansku výchovu, ktorá 
bola vtedy a je dodnes jediným humánnym predmetom, v 1.C triede, do 
ktorej predtým chodil aj on sám. Zároveň bol aj zástupcom riaditeľa 
školy.
Svojim vzhľadom nám žiakom, teda aspoň mne určite, pripomínal 
takého typického učiteľa, o akých sme čítali v knihách. Keď pred nás 
predstúpil, videl som v ňom učiteľov z románov - „A Pál utcai fiúk“ a 
„Légy jó mindhalálig“ ( Chlapci z Pálovej ulice, Buď dobrý až do smrti). 
Nemali sme pred ním strach, ale jeho osobnosť vzbudzovala rešpekt. 
Vysoké čelo a dlhšie vlasy sčesané dozadu ešte znásobili jeho 
výnimočnosť. Vždy nosil oblek a kravatu. Pravidelne dvakrát skúšanie, 
potom nové učivo. Prednášal pokojne, ale majestátne. Na tabuľu písal 
len stručne. A my sme potichu počúvali. Nemusel nás ani upozorňovať.
Keďže som väčšinou vždy vedel odpovedať, náš vzťah bol korektný. A 
myslím, že rešpekt bol obojstranný. Keď sa dozvedel, že aj ja chcem 
študovať maďarské dejiny, ešte viac sa prehĺbil. Neskôr, už ako 
vysokoškolák, som s ním raz cestoval vo vlaku do Bratislavy. Bol už 
dôchodcom a bol som prekvapený s akým oduševnením mi rozprával o 
svojej ceste po Grécku. Rozprával o návšteve miest, o ktorých nás kedysi 
učil. To bolo naše posledné stretnutie.
Vtedy v sedemdesiatych rokoch o ňom ešte nevedeli, že aj píše romány, 
ani ja som to nevedel. Hoci už mal vtedy napísaný román Tábortűz a 
Vöröskőn (Vatra na Vereške), ktorý tvrdo skritizoval Koncsol László 
(spoznal som ho v Bratislave za zvláštnych okolností a vážim si ho 
dodnes). Nuž a pri jednom rozhovore s mojim spolubývajúcim na 
internáte odznela z jeho úst veta „ Však mu (Lajosovi Lóskovi) povedali, 
aby prestal písať“. Bola by to veľká škoda a ja som si znova prečítal Öt 
perc az élet (Päť minút života). Po jeho smrti  o ňom v Literárnej revue v 
apríli 1987 písal Ferenc Ardamica článok s názvom Cicero elment 
(Cicero odišiel).
V januári už uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Vo fiľakovskom cintoríne 
bol na jeho počesť umiestnený drevený náhrobný stĺp. To je naša 
pamiatka. 

Tibor Kovács

Agócs Valéria halálára
Mindnyájunkat megdöbbentett a hír: elhúnyt Agócs Valéria. 66 
évesen, súlyos betegség után 2012.augusztus 25-én örökre távozott 
szerettei köréből, közülünk. Agócs Valéria izzig-vérig füleki volt. 
Szerette szülőföldjét, szűkebb pátriáját Füleket. Tőle nagyobb 
lokálpátriótát nem ismertem. A Szlovák Rádió Magyar Adásának 
szerkesztőjeként számos interjú, parlamenti tudósítás, riport fűződik 
a nevéhez. Jellegzetes, rekedtes hangjára mindenki odafigyelt. 
Szerették őt a rádióhallgatók, a barátok. Büszkék voltunk rá mi, 
fülekiek is. A Szlovák Frekvenciatanács elnöke volt 2009-ig. Tavaly 
a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével tüntették ki. Öt gyermeke, 
9 unokája gyászolja őt, s a testvérei Zoltán és József családjaikkal. 
Búcsúzunk tőle mi, fülekiek is, akik ismertük, tiszteltük és szerettük 
őt. Nyugodj békében, Vali!

-mi-

Spomienka na Agócs Valériu
25. augusta zaskočila mnohých Fiľakovčanov smutná správa o úmrtí 
Valérie Agócs, ktorá opustila po vážnej chorobe svojich najbližších vo 
veku 66 rokov. Bola veľká lokálpatriotka, telom i dušou navždy 
Fiľakovčanka a domov sa vždy rada vracala. Dlhé roky pracovala ako 
redaktorka maďarskej redakcie Slovenského 
rozhlasu a pre jej charakteristický chrapľavý 
hlas ju okamžite spoznávali a mali radi mnohí 
pos lucháči .  Bola  autorkou množstva 
štúdiových rozhovorov, prenosov z parlamentu 
a rôznych riportov. A my sme boli hrdí na to, že 
je naša. Do roku 2009 bola predsedníčkou Rady 
pre vysielanie a retransmisiu a neskôr členkou 
Rady ministra kultúry SR pre masmédiá. Vlani 
jej bolo udelené aj vysoké vyznamenanie 
Maďarskej republiky. 
Nesmúti za ňou len jej 5 detí a 9 vnúčat a bratia 
Zoltán a Jozef s rodinami, smútime i my, 
Fiľakovčania, ktorí sme ju poznali, mali radi a 
vážili si ju.  Česť Tvojej pamiatke, Valika.

-mi-

Hradné múzeum vo Fiľakove - október 2012
- aktuálne výstavy -

Miesto: Mestské vlastivedné múzem - Hlavná 14.

Enikő Tóth: Digital & Traditional Art
Mladá fiľakovská autorka, ktorá získala viac ocenení na regionálnych 
študentských súťažiach výtvarného umenia tak na Slovensku ako aj 
v Maďarsku, študuje na Obchodnej umeleckej strednej škole Eventus 
v Egri na odbore tvorba animovaných filmov. Po výstavných priestoroch 
v maďarských mestách Eger a Hatvan prezentuje na svojej prvej 
fiľakovskej individuálnej výstave obrazy vytvorené v posledných 
rokoch tradičnými a digitálnymi technikami. Výstava bude sprístupnená 
do 18. novembra 2012. 

Dravce Slovenska
Autorom výstavy je Ing. Ján Kicko, zoológ prírodovedného oddelenia 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Výstava pripravená 
v úzkej spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, 
predstavuje druhovú bohatosť a pestrosť tejto skupiny krásnych a 
ohrozených živočíchov na fotografiách popredných slovenských 
fotografov dravcov aj prostredníctvom preparátov múzea. Výstava bude 
sprístupnená od 3. októbra do 9. novembra 2012.

Intarzie Júliusa Andera
Výstava intarzií stolárskeho majstra žijúceho vo Fiľakove bude 
sprístupnená od 3. októbra do 9. novembra 2012. Na jeho dielach sa 
popri zátišiach a krajinkách stretneme aj s vyobrazeniami fiľakovského 
hradu. 

Miesto: Hrad - Bebekova veža, Podhradská ulica

Hrad svetov 6.
Uplynulo päť rokov od usporiadania prvého ročníka medzinárodnej 
artfoto výstavy vo Fiľakove, ktoré bola nultou výstavou 
v zrekonštruovanej Bebekovej bašte. Na piatich predošlých ročníkoch 
fotofestivalu „Hrad svetov“ sa vo Fiľakove predstavili fotografi 
z Japonska, Austrálie, Brazílie, Venezuely a z deviatich európskych 
štátov. V roku 2012 budú hlavnými hosťami umelci Talianska (Rosi 
Guia, Fabio Loi, Nagy Zoltán, Uliano Lucas, Salvatore Ligios) a 
Maďarska (Szamody Zsolt Olaf, Papp Elek, Lehotka László). Szamody 
Zsolt Olaf, predseda Maďarského zväzu fotografov, prezentuje na 
výstave svoje diela nafotené v Číne. Spoluorganizátorom výstavy je 
združenie Ménes-patak Egyesület z Maďarska. Výstava bude 
sprístupnená do 15. novembra 2012 na horných podlažiach Bebekovej 
bašty. 

Füleki Vármúzeum - 2012. október
- aktuális kiállítások -

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum

Enikő Tóth: Digital & Traditional Art
A fiatal füleki alkotó több magyarországi és szlovákiai regionális 
képzőművészeti diákversenyen is szép eredményt ért el. Az egri Eventus 
Üzleti Művészeti Középiskola animációs filmkészítő szakos diákjaként 
az elmúlt években hagyományos és digitális technikákkal készített 
képeit mutatja be - Eger és Hatvan kiállítótermei után - első füleki egyéni 
kiállításán.A tárlat 2012. november 18-ig tekinthető meg.

Szlovákia ragadozó madarai
A kiállítás szerzője Ján Kicko mérnök, a besztercebányai 
Középszlovákiai Múzeum természetrajzi részlegének zoológusa, aki - az 
Ochrana dravcov na Slovensku nevű, a szlovákiai ragadozó madarak 
védelmével foglalkozó szervezet közreműködésével - mutatja be az 
állatvilágnak ezt a gyönyörű, de mára sok helyen kihalással  
veszélyeztetett csoportját. A ragadozók jeles szlovákiai fotósainak 
műveit, valamint múzeumi preparátumokat felvonultató kiállítás 
október 3-tól november 9-ig tekinthető meg.

Ander Gyula intarziái
A Füleken élő és alkotó asztalos mester október 3. és november 9. között 
mutatja be műveit, melyeken a csendélet és a tájképek mellett a füleki vár 
motívuma is helyet kapott.

Helyszín: Vár - Bebek-torony

Világok Vára 6.
Öt év telt el azóta, hogy a nemzetközi fotóművészeti kiállítás első füleki 
évfolyama - a felújított Bebek-torony nulladik kiállításaként - 
megrendezésre került. A „Világok Vára“ nemzetközi fotófesztivál előző 
öt évfolyamán Japán, Ausztrália, Brazília és Venezuela mellett kilenc 
európai ország fotósai mutatkoztak be Füleken. 2012-ben a kiállítás fő 
vendégei Olaszország (Rosi Guia, Fabio Loi, Nagy Zoltán, Uliano 
Lucas, Salvatore Ligios) és Magyarország (Szamody Zsolt Olaf, Papp 
Elek, Lehotka László) lesznek. Szamody Zsolt Olaf, a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének elnöke, Kínában készült anyagával 
mutatkozik be. A Bebek-torony felső emeletein 2012. november 15-ig 
megtekinthető kiállítás társszervezője a magyarországi Ménes-patak 
Egyesület.

Novinky v Mestskej knižnici

HMF - Mestská knižnica vo Fiľakove oznamuje širokej verejnosti, 
že od 1.10.2012 mení výpožičný čas pre verejnosť nasledovne: 

Pondelok: zatvorené
Utorok-Piatok: 8,00 - 17,00 hod.

Sobota: 8,00 - 12,00 hod.

Mestská knižnica zabezpečuje prístup na verejný internet: pre svojich 
členov každý deň 1 hodinu zdarma, pre nečlenov ½ hodinu denne za 0,50 
€. Ďalej ponúkame k čítaniu nasledovné tituly novín a časopisov: 
Pravda, Sme, Új Szó, Novohradské noviny, Nový čas pre ženy, 
Slovenka, Týždeň, Szabad Újság, Vasárnap, Kiskegyed, Krásy 
Slovenska, Pekné bývanie, Lakáskultúra, Záhradkár, Zdravie, 
Historická revue. Radi uvítame záujemcov v čitárni knižnice. Staršie 
tituly si môžete prečítať v pohodlí svojho domova. Príďte si k nám 
po Fiľakovské zvesti a Kam do mesta. Každý vlastník Karty priateľov 
Fiľakovského hradu sa do knižnice môže zapísať zdarma.

Knižnica začala evidovať svoj fond elektronicky. Údaje spracovaných 
kníh sú k nahliadnutiu na stránke: www.hradfilakovo.sk vstupom do 
knižnice a do on-line katalógu, ktorý je zatiaľ dostupný len počas 
otváracej doby inštitúcie. On-line rezervácia bude aktivovaná po 
prevedení celého knižného fondu do systému.

Újdonságok a Városi Könyvtárban

A Füleki Vármúzeum - Városi Könyvtár értesíti a kedves érdeklődő-
ket, hogy nyitva tartási ideje 2012.10.1-től a következőképpen 
változik:    Hétfő: zárva

Kedd - Péntek: 8,00 - 17,00
Szombat: 8,00 - 12,00

A Városi Könyvtár nyilvános internet használatot biztosít: tagjai részére 
napi 1 óra ingyenes, alkalmi látogatók (nem tagok) részére napi ½ óra 
0,50 € térítés fejében. A könyvtárban a következő újságok és folyóiratok 
érhetők el: Pravda, Sme, Új Szó, Novohradské noviny, Nový čas pre 
ženy, Slovenka, Krásy Slovenska, Kiskegyed, Vasárnap, Szabad Újság, 
Týždeň, Pekné bývanie, Lakáskultúra, Záhradkár, Zdravie és a 
Historická revue, melyeket az érdeklődők olvasótermünkben 
forgathatnak. A régebbi lapszámokat hazára is kölcsönözzük. Az 
intézmény a Füleki Hírlapot és a Kam do mesta programajánlót is 
terjeszti. A Várbarát kártya tulajdonosainak a beiratkozás 
könyvtárunkba ingyenes.

Megkezdtük a könyvállomány elektronikus nyilvántartásának vezetését. 
A feldolgozott kötetek adatai a www.fulekivar.sk honlapon a 
könyvtárba, majd az online katalógusba belépve érhetők el az intézmény 
nyitva tartási ideje alatt. Az online rezerváció csak a teljes állomány 
feltöltését követően kerül aktiválásra.
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A regényíró tanár emlékezete - 95 éve született
Lóska Lajos

,,LÓSKA Lajos (Kassa, 1917. szept. 28. - Losonc, 1987. 
jan. 16.): prózaíró. Ezt írja róla A cseh/szlovákiai magyar 
irodalom lexikona 1918-2004. A lexikon szerint a 
gimnáziumot Kassán és Losoncon, a jogot Pécsett, a 
magyar-történelem szakot a pozsonyi Pedagógiai 
Főiskolán végezte el. 1952-től nyugdíjazásáig a Füleki 
Gimnáziumban tanított.,, 
Magyart, történelmet, polgári nevelést, ha jól emlékszem, 
latint is.  
,,Már középiskolás korában publikált, s munkatársa volt a 
rövid életû losonci diáklapnak, az Indulásnak. Irodalmi 
munkásságából a katona- és fogolyélményeit feldolgozó 
regényei emelhetők ki; a szovjet hadifogságot szépítés 
nélkül bemutató regénye (És mégis felkél a nap, 1971) a 
műfaj jobb magyar produktumai közé sorolható.
Művei.: Tábortűz a Vöröskőn, munkásmozgalmi 

regény.,1975; Öt perc az élet, regény., 1986.” Ennyi a lexikon.
1974-ben kerültünk kapcsolatba, tanár-diák vonatkozásban, a 
történelmet és a polgári nevelést tanitotta,  az akkori humán tagozatos - 
mindmáig a gimnázium utolsó humán tagozatos - I. C osztályban is, 
amelybe e sorok irója is járt .
Lóska Lajos egyszersmind igazgatóhelyettes is volt a gimnáziumban.
Számunkra, legálábbis nekem, Lóska Lajos megjelenése - tanár mivolta 
- emlékezetett azokra a régi vágású tanárokra, amelyeket a regényekből 
ismerhettünk. A Pál utcai fiúk, a Légy jó mindhalálig tanárai jutottak 
eszembe, mikor bemutatkozott. Nem volt rém, de tekintélyparancsoló 
személyiség volt. Magas homloka, hátrafésült - az átlagnál hosszabb - 
hajviselete, kiegyensúlyozottnak tetsző egyénisége megfogta a 
diákokat. Mindig öltönyben, nyakkendővel. Általában két felelés, majd 
az új anyag. Nyugodtan, szónokiasan, méltóságteljesen adott elő. Rövid 
vázlatokat is írt a táblára. Csöndben, nyugodtan hallgattuk. Nem volt 
szükség figyelmeztetésekre, fegyelmezésre.
Általában tudtam a leckét, kapcsolatunk korrektnek volt mondható. Azt 
gondolom, kölcsönösen ,,számon tartottuk“ egymást. Kapcsolatunk 
azután sem lett ,,familiárisabb“, miután megtudta, hogy a magyar-
történelem szakot választottam. 
Később, az egyetemi évek alatti pozsonyi utazások egyikén 
öszefutottunk a vonatban. Már nyugdíjban volt, s számomra 
meglepetésként hatott az, hogy milyen lelkesen, hosszan mesélt nekem 
görögországi útjáról. Hosszabb utazást tett azokon a helyeken, 
amelyekről beszélt nekünk az ókori történelem kapcsán. Már nem 
találkoztunk többet. Akkor, a hetvenes évek közepén nem tudtuk - én 
nem tudtam -, hogy regényeket is ír. Pedig valószinűleg akkoriban 
dolgozhatott a Tábortűz a Vöröskőn cimű kötetén, amit Koncsol 
László - kivel évekkel később Pozsonyban egészen különleges 
körülmények között ismerkedtem meg, s akit mindmáig nagyon tisztelek 
- kemény kritikával illetett. Sőt, valamelyik alkalommal, kollégiumi 
vitáink során elhangzott egyik szobatársam érvei között egy félmondat, 
hogy ,,...már üzenték neki / Lóskának /, hogy tegye le a tollat...“ 
Megütődtem tanárom sommás kritikáján, megjegyeztem a félmondatot. 
Viszont kár lett volna, ha Lóska Lajos leteszi a tollat, most újra 
elolvastam az Öt perc az életet. Halála után Ardamica Ferenc Cicero 
elment cimű irásával emlékezett a tanár - regényíróra az Irodalmi Szemle 
1987-es áprilisi számában. Huszonöt éve múlt januárban, hogy meghalt 
Lóska Lajos.
A füleki temetőben kopjafa őrzi emlékét. Meg az emlékezetünk.

Kovács Tibor

Spomienka na spisovateľa a učiteľa - pred 95 rokmi 
sa narodil Lajos Lóska

Lajos Lóska (nar. 28.9.1917 v Košiciach, zomrel 
16.1.1987 v Lučenci) spisovateľ. To je o ňom zapísané v 
československom lexikóne maďarskej literatúry za roky 
1918-2004. Podľa neho študoval na gymnáziách v 
Košiciach a v Lučenci, právo v Pécsi a maďarskú históriu 
na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Od roku 1952 až do 
odchodu na dôchodok učil maďarský jazyk, dejepis, 
občiansku výchovu a latinčinu na Fiľakovskom 
Gymnáziu. Publikovať začal už v stredoškolskom veku a 
bol redaktorom študentských novín „Indulás“. Romány, 
ktoré napísal počas vojenského a zajateckého obdobia - És 
mégis felkél a nap (A predsa vyjde slnko), 1971 - patria 
medzi najlepšie maďarské diela.
Diela: 
Tábortűz a Vöröskőn (Vatra na Vereške), román 
z prostredia robotníckeho hnutia, 1975 Öt perc az élet 
(Päť minút života), vojenský román, 1986. V roku 1974 začal náš vzťah, 
najprv ako učiteľ a žiak. Učil nás históriu a občiansku výchovu, ktorá 
bola vtedy a je dodnes jediným humánnym predmetom, v 1.C triede, do 
ktorej predtým chodil aj on sám. Zároveň bol aj zástupcom riaditeľa 
školy.
Svojim vzhľadom nám žiakom, teda aspoň mne určite, pripomínal 
takého typického učiteľa, o akých sme čítali v knihách. Keď pred nás 
predstúpil, videl som v ňom učiteľov z románov - „A Pál utcai fiúk“ a 
„Légy jó mindhalálig“ ( Chlapci z Pálovej ulice, Buď dobrý až do smrti). 
Nemali sme pred ním strach, ale jeho osobnosť vzbudzovala rešpekt. 
Vysoké čelo a dlhšie vlasy sčesané dozadu ešte znásobili jeho 
výnimočnosť. Vždy nosil oblek a kravatu. Pravidelne dvakrát skúšanie, 
potom nové učivo. Prednášal pokojne, ale majestátne. Na tabuľu písal 
len stručne. A my sme potichu počúvali. Nemusel nás ani upozorňovať.
Keďže som väčšinou vždy vedel odpovedať, náš vzťah bol korektný. A 
myslím, že rešpekt bol obojstranný. Keď sa dozvedel, že aj ja chcem 
študovať maďarské dejiny, ešte viac sa prehĺbil. Neskôr, už ako 
vysokoškolák, som s ním raz cestoval vo vlaku do Bratislavy. Bol už 
dôchodcom a bol som prekvapený s akým oduševnením mi rozprával o 
svojej ceste po Grécku. Rozprával o návšteve miest, o ktorých nás kedysi 
učil. To bolo naše posledné stretnutie.
Vtedy v sedemdesiatych rokoch o ňom ešte nevedeli, že aj píše romány, 
ani ja som to nevedel. Hoci už mal vtedy napísaný román Tábortűz a 
Vöröskőn (Vatra na Vereške), ktorý tvrdo skritizoval Koncsol László 
(spoznal som ho v Bratislave za zvláštnych okolností a vážim si ho 
dodnes). Nuž a pri jednom rozhovore s mojim spolubývajúcim na 
internáte odznela z jeho úst veta „ Však mu (Lajosovi Lóskovi) povedali, 
aby prestal písať“. Bola by to veľká škoda a ja som si znova prečítal Öt 
perc az élet (Päť minút života). Po jeho smrti  o ňom v Literárnej revue v 
apríli 1987 písal Ferenc Ardamica článok s názvom Cicero elment 
(Cicero odišiel).
V januári už uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Vo fiľakovskom cintoríne 
bol na jeho počesť umiestnený drevený náhrobný stĺp. To je naša 
pamiatka. 

Tibor Kovács

Agócs Valéria halálára
Mindnyájunkat megdöbbentett a hír: elhúnyt Agócs Valéria. 66 
évesen, súlyos betegség után 2012.augusztus 25-én örökre távozott 
szerettei köréből, közülünk. Agócs Valéria izzig-vérig füleki volt. 
Szerette szülőföldjét, szűkebb pátriáját Füleket. Tőle nagyobb 
lokálpátriótát nem ismertem. A Szlovák Rádió Magyar Adásának 
szerkesztőjeként számos interjú, parlamenti tudósítás, riport fűződik 
a nevéhez. Jellegzetes, rekedtes hangjára mindenki odafigyelt. 
Szerették őt a rádióhallgatók, a barátok. Büszkék voltunk rá mi, 
fülekiek is. A Szlovák Frekvenciatanács elnöke volt 2009-ig. Tavaly 
a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével tüntették ki. Öt gyermeke, 
9 unokája gyászolja őt, s a testvérei Zoltán és József családjaikkal. 
Búcsúzunk tőle mi, fülekiek is, akik ismertük, tiszteltük és szerettük 
őt. Nyugodj békében, Vali!

-mi-

Spomienka na Agócs Valériu
25. augusta zaskočila mnohých Fiľakovčanov smutná správa o úmrtí 
Valérie Agócs, ktorá opustila po vážnej chorobe svojich najbližších vo 
veku 66 rokov. Bola veľká lokálpatriotka, telom i dušou navždy 
Fiľakovčanka a domov sa vždy rada vracala. Dlhé roky pracovala ako 
redaktorka maďarskej redakcie Slovenského 
rozhlasu a pre jej charakteristický chrapľavý 
hlas ju okamžite spoznávali a mali radi mnohí 
pos lucháči .  Bola  autorkou množstva 
štúdiových rozhovorov, prenosov z parlamentu 
a rôznych riportov. A my sme boli hrdí na to, že 
je naša. Do roku 2009 bola predsedníčkou Rady 
pre vysielanie a retransmisiu a neskôr členkou 
Rady ministra kultúry SR pre masmédiá. Vlani 
jej bolo udelené aj vysoké vyznamenanie 
Maďarskej republiky. 
Nesmúti za ňou len jej 5 detí a 9 vnúčat a bratia 
Zoltán a Jozef s rodinami, smútime i my, 
Fiľakovčania, ktorí sme ju poznali, mali radi a 
vážili si ju.  Česť Tvojej pamiatke, Valika.

-mi-

Hradné múzeum vo Fiľakove - október 2012
- aktuálne výstavy -

Miesto: Mestské vlastivedné múzem - Hlavná 14.

Enikő Tóth: Digital & Traditional Art
Mladá fiľakovská autorka, ktorá získala viac ocenení na regionálnych 
študentských súťažiach výtvarného umenia tak na Slovensku ako aj 
v Maďarsku, študuje na Obchodnej umeleckej strednej škole Eventus 
v Egri na odbore tvorba animovaných filmov. Po výstavných priestoroch 
v maďarských mestách Eger a Hatvan prezentuje na svojej prvej 
fiľakovskej individuálnej výstave obrazy vytvorené v posledných 
rokoch tradičnými a digitálnymi technikami. Výstava bude sprístupnená 
do 18. novembra 2012. 

Dravce Slovenska
Autorom výstavy je Ing. Ján Kicko, zoológ prírodovedného oddelenia 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Výstava pripravená 
v úzkej spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, 
predstavuje druhovú bohatosť a pestrosť tejto skupiny krásnych a 
ohrozených živočíchov na fotografiách popredných slovenských 
fotografov dravcov aj prostredníctvom preparátov múzea. Výstava bude 
sprístupnená od 3. októbra do 9. novembra 2012.

Intarzie Júliusa Andera
Výstava intarzií stolárskeho majstra žijúceho vo Fiľakove bude 
sprístupnená od 3. októbra do 9. novembra 2012. Na jeho dielach sa 
popri zátišiach a krajinkách stretneme aj s vyobrazeniami fiľakovského 
hradu. 

Miesto: Hrad - Bebekova veža, Podhradská ulica

Hrad svetov 6.
Uplynulo päť rokov od usporiadania prvého ročníka medzinárodnej 
artfoto výstavy vo Fiľakove, ktoré bola nultou výstavou 
v zrekonštruovanej Bebekovej bašte. Na piatich predošlých ročníkoch 
fotofestivalu „Hrad svetov“ sa vo Fiľakove predstavili fotografi 
z Japonska, Austrálie, Brazílie, Venezuely a z deviatich európskych 
štátov. V roku 2012 budú hlavnými hosťami umelci Talianska (Rosi 
Guia, Fabio Loi, Nagy Zoltán, Uliano Lucas, Salvatore Ligios) a 
Maďarska (Szamody Zsolt Olaf, Papp Elek, Lehotka László). Szamody 
Zsolt Olaf, predseda Maďarského zväzu fotografov, prezentuje na 
výstave svoje diela nafotené v Číne. Spoluorganizátorom výstavy je 
združenie Ménes-patak Egyesület z Maďarska. Výstava bude 
sprístupnená do 15. novembra 2012 na horných podlažiach Bebekovej 
bašty. 

Füleki Vármúzeum - 2012. október
- aktuális kiállítások -

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum

Enikő Tóth: Digital & Traditional Art
A fiatal füleki alkotó több magyarországi és szlovákiai regionális 
képzőművészeti diákversenyen is szép eredményt ért el. Az egri Eventus 
Üzleti Művészeti Középiskola animációs filmkészítő szakos diákjaként 
az elmúlt években hagyományos és digitális technikákkal készített 
képeit mutatja be - Eger és Hatvan kiállítótermei után - első füleki egyéni 
kiállításán.A tárlat 2012. november 18-ig tekinthető meg.

Szlovákia ragadozó madarai
A kiállítás szerzője Ján Kicko mérnök, a besztercebányai 
Középszlovákiai Múzeum természetrajzi részlegének zoológusa, aki - az 
Ochrana dravcov na Slovensku nevű, a szlovákiai ragadozó madarak 
védelmével foglalkozó szervezet közreműködésével - mutatja be az 
állatvilágnak ezt a gyönyörű, de mára sok helyen kihalással  
veszélyeztetett csoportját. A ragadozók jeles szlovákiai fotósainak 
műveit, valamint múzeumi preparátumokat felvonultató kiállítás 
október 3-tól november 9-ig tekinthető meg.

Ander Gyula intarziái
A Füleken élő és alkotó asztalos mester október 3. és november 9. között 
mutatja be műveit, melyeken a csendélet és a tájképek mellett a füleki vár 
motívuma is helyet kapott.

Helyszín: Vár - Bebek-torony

Világok Vára 6.
Öt év telt el azóta, hogy a nemzetközi fotóművészeti kiállítás első füleki 
évfolyama - a felújított Bebek-torony nulladik kiállításaként - 
megrendezésre került. A „Világok Vára“ nemzetközi fotófesztivál előző 
öt évfolyamán Japán, Ausztrália, Brazília és Venezuela mellett kilenc 
európai ország fotósai mutatkoztak be Füleken. 2012-ben a kiállítás fő 
vendégei Olaszország (Rosi Guia, Fabio Loi, Nagy Zoltán, Uliano 
Lucas, Salvatore Ligios) és Magyarország (Szamody Zsolt Olaf, Papp 
Elek, Lehotka László) lesznek. Szamody Zsolt Olaf, a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének elnöke, Kínában készült anyagával 
mutatkozik be. A Bebek-torony felső emeletein 2012. november 15-ig 
megtekinthető kiállítás társszervezője a magyarországi Ménes-patak 
Egyesület.

Novinky v Mestskej knižnici

HMF - Mestská knižnica vo Fiľakove oznamuje širokej verejnosti, 
že od 1.10.2012 mení výpožičný čas pre verejnosť nasledovne: 

Pondelok: zatvorené
Utorok-Piatok: 8,00 - 17,00 hod.

Sobota: 8,00 - 12,00 hod.

Mestská knižnica zabezpečuje prístup na verejný internet: pre svojich 
členov každý deň 1 hodinu zdarma, pre nečlenov ½ hodinu denne za 0,50 
€. Ďalej ponúkame k čítaniu nasledovné tituly novín a časopisov: 
Pravda, Sme, Új Szó, Novohradské noviny, Nový čas pre ženy, 
Slovenka, Týždeň, Szabad Újság, Vasárnap, Kiskegyed, Krásy 
Slovenska, Pekné bývanie, Lakáskultúra, Záhradkár, Zdravie, 
Historická revue. Radi uvítame záujemcov v čitárni knižnice. Staršie 
tituly si môžete prečítať v pohodlí svojho domova. Príďte si k nám 
po Fiľakovské zvesti a Kam do mesta. Každý vlastník Karty priateľov 
Fiľakovského hradu sa do knižnice môže zapísať zdarma.

Knižnica začala evidovať svoj fond elektronicky. Údaje spracovaných 
kníh sú k nahliadnutiu na stránke: www.hradfilakovo.sk vstupom do 
knižnice a do on-line katalógu, ktorý je zatiaľ dostupný len počas 
otváracej doby inštitúcie. On-line rezervácia bude aktivovaná po 
prevedení celého knižného fondu do systému.

Újdonságok a Városi Könyvtárban

A Füleki Vármúzeum - Városi Könyvtár értesíti a kedves érdeklődő-
ket, hogy nyitva tartási ideje 2012.10.1-től a következőképpen 
változik:    Hétfő: zárva

Kedd - Péntek: 8,00 - 17,00
Szombat: 8,00 - 12,00

A Városi Könyvtár nyilvános internet használatot biztosít: tagjai részére 
napi 1 óra ingyenes, alkalmi látogatók (nem tagok) részére napi ½ óra 
0,50 € térítés fejében. A könyvtárban a következő újságok és folyóiratok 
érhetők el: Pravda, Sme, Új Szó, Novohradské noviny, Nový čas pre 
ženy, Slovenka, Krásy Slovenska, Kiskegyed, Vasárnap, Szabad Újság, 
Týždeň, Pekné bývanie, Lakáskultúra, Záhradkár, Zdravie és a 
Historická revue, melyeket az érdeklődők olvasótermünkben 
forgathatnak. A régebbi lapszámokat hazára is kölcsönözzük. Az 
intézmény a Füleki Hírlapot és a Kam do mesta programajánlót is 
terjeszti. A Várbarát kártya tulajdonosainak a beiratkozás 
könyvtárunkba ingyenes.

Megkezdtük a könyvállomány elektronikus nyilvántartásának vezetését. 
A feldolgozott kötetek adatai a www.fulekivar.sk honlapon a 
könyvtárba, majd az online katalógusba belépve érhetők el az intézmény 
nyitva tartási ideje alatt. Az online rezerváció csak a teljes állomány 
feltöltését követően kerül aktiválásra.
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Kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci október 

05.10.2012  16:00 hod.
Spomienka na revolúciu  1848-49 a kladenie vencov 
Miesto: Námestie Padlých hrdinov, organizátor: OZ KOHÁRY, MO 
Csemadok

12.10.2012  15:00 hod.
Oslava jubilantov
Miesto: spoločenská sála MsKS-Klub, organizátor: Jednota 
dôchodcov, spoluorganizátor  MsKS

19.10.2012  18:00 hod.
ARMWRESTLING - súťaž v predtláčaní rukou s kultúrnym 
programom
Miesto: MsKS,  organizátor: SOMA Slovensko s.r.o.

21.10.2012  18:00 hod.
Živý koncert - ZOLTÁNA MÁGU a jeho hostí
Miesto: MsKS, organizátor: KMEM Alapítvány, spoluorganizátor:  
MsKS

27.10.2012  16:30 hod.
VII. Celoslovenský festival zhudobnených veršov - Galaprogram
Hostia programu: Szörényi Levente a Illés Emlék Zenekar z Miškovca
Miesto:MsKS, organizátor: OV a MO Csemadoku

28.10.2012
Jesenná túra na území Novohrad-Nógrád geoparku
Odchod pred MsKS, bližšie informácie na webovej stránke 
www.nngeopark.eu

Kulturális rendezvények Füleken 2012 októberében

2012.10.05.  16:00 óra
Megemlékezés az 1848-49-es Szabadságharc vértanúiról-
koszorúzás
Helyszín: Hősök tere,  szervező: KOHÁRY PT, Csemadok h.sz.

2012.10.12.  15:00  óra
Jubilánsok  ünnepe
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete,  

2012.10.19.  18:00 óra
Skander bajnokság kultúrműsorral
Helyszín: VMK, szervező: SOMA Slovensko k.f.t.

2012.10.21.  18:00 óra
MÁGA ZOLTÁN hegedűművész és vendégei élő koncertje
Helyszín: VMK, szervező: KMEM Alapítvány, társszervező: VMK

2012.10.27.  16:30 óra
Verséneklő Együttesek VII.Országos Fesztiválja - Gála műsor
Sztárvendég: Szörényi Levente és a Miskolci Illés Emlék Zenekar
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok TV és HSZ

2012.10.28.
Őszi túra a Novohrad-Nógrád Geopark egyes helyszínein
Indulás: VMK elől
Bővebb információ a www.nngeopark.eu weboldalon

VÝZVA PRE SILÁKOV
Armwrestling champions už čoskoro vo Fiľakove

Siláci si dajú v októbri zraz vo fiľakovskom Dome kultúry. Stretnú sa na 
akcii, ktorá bude poriadnym spestrením športového kalendára v našom 
regióne. Naplánovaná je na piatok 19. októbra. Jej organizátori však už 
dnes hľadajú súťažiacich v pretláčaní rukou, pričom pre víťazov sú 
pripravené atraktívne ceny. Súťažiť sa bude v hmotnostných kategóriách 
do 75 kg, do 90 kg a nad 90 kg. Váženie súťažiacich bude prebiehať dve 
hodiny pred štartom pretekov. Štartovné je 5 eur. Víťazi budú odmenení 
krásnymi vecnými cenami. Podujatie spestrí aj kultúrny program, napr. 
vystúpenie súboru moderného tanca a tiež špeciálneho hosťa - rapového 
speváka Juraja Klasika. Záštitu a dohľad nad akciou prisľúbili známe 
mená vo svete armwrestlingu - Ľubomír Jagnešák, viacnásobný majster 
sveta a Peter Kassan. Nebude chýbať ani štrnásťnásobný svetový 
šampión Ján Germánus z Revúcej. Cieľom súťaže je vyhľadávanie 
nových a najmä mladých talentov, pri ktorých je predpoklad 
napredovania v tomto športe, resp. môžu z nich vyrásť slovenskí 
reprezentanti. Organizátori podujatia touto cestou prosia aj firmy a 
spoločnosti, aby túto akciu podporili. Každá pomoc je vítaná. 
Záujemcovia a súťažiaci sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0917 836 
071, resp. e-mailom na adrese info@somamusic.eu 

-MB-

FELHÍVÁS
Szkander bajnokságra 

Szkanderezők jelentkezését várjuk az alábbi súlycsoportokba:  75 kg-ig, 
90 kg-ig és 90 kg felett. A mérlegelés két órával a verseny megkezdése 
előtt történik. Nevezési díj 5  euró. A verseny 2012 október 19-én lesz 
megtartva Füleken, színvonalas kultúrműsor tarkítja.  A nyertesek szép 
tárgyi jutalomban részesülnek. Célunk, hogy új tehetségeket fedezzünk 
fel, akik egykor Szlovákiát képviselhetik a versenyeken. Többszörös 
világbajnok vállalt védnökséget a rendezvény felett.  Cégek,vállalaltok, 
üzemek támogatását szívesen fogadjuk. Az érdeklődők a  0917 836 071 -
es telefonszámon, vagy a www.soma.sk  címen jelentkezhetnek.

-MB-

Úspešný štart kolkárov FTC Fiľakova v extralige

PkŠ Košice : FTC Fiľakovo „A“
/3:5/ 3286 zk : 3313 zk  (zvalených kolov)

Kolkári FTC Fiľakovo cestovali v sobotu 8.septembra na svoj historicky 
prvý štart v extralige do Nováčan, kde hrajú svoje zápasy PKŠ Košice. 
Nový tréner družstva Knapp Gejza st. postavil nasledovné družstvo: 
Knapp Gejza ml. (bez bodu, zvalených 554 kolov), Stanislav Lukáč (1 
bod /574 zk), Flachbart Patrik (bez bodu/545 zk). V druhej trojici Ing. 
Šimon Alex. (1 bod/566 zk), Murín Dušan (1 bod/536 zk) a Murín 
Michal (bez bodu/ 538 zk). Zaznamenali sme tak dôležité body do 
tabuľky pravdy, nakoľko sme ako hráči mali počas leta málo možností na 
prípravu na extraligu. Termínovo  zvládnutá prestavba kolkárne a únava 
z trojmesačnej tvrdej práce však stáli za to.  Za rýchlu, kvalitnú a „ozaj 
závidenia hodnú“ prestavbu dráh týmto KO FTC Fiľakovo ďakuje 
svojím sponzorom, mestu a hlavne hráčskej základni, ktorá túto 
prestavbu absolvovala úplne sama. Podarilo sa to pod vedením Róberta 
Nagya, Dušana Murína a Laca Flachbarta.
Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaných dráh kolkárne sa konalo už 
1. septembra za účasti zástupcov mesta, vedenia FTC a niektorých 
sponzorov. Následne sa odohrali prvé - priateľské zápasy oboch našich 
družstiev. „A“-čko si pozvalo kolegov z Kazincbarciky (MR), ktorí 
takisto ako naši, štartujú svoju prvú sezónu v superlige (obdoba našej 
extraligy) a naše „B“ družstvo si zmeralo sily s družstvom Žarnovice, 
ktorá bude naďalej ich súperom v súťaži 1.ligy Východ. Tieto prípravné 
zápasy a ďalší, tentoraz s kolkármi Podbrezovej (dvojnásobní víťazi 
Ligy majstrov a účasť 3 majstrov sveta), ktorý sa konal vo štvrtok 6.9., 
sme síce prehrali, no bol to kvalitný tréning pre našich kolkárov, tesne 
pred štartom jesenných kôl extraligy a 1.ligy.

Naše druhé družstvo síce svoj úvod súťažného ročníka 
nenaštartovalo výhrou, ale bez tréningov počas leta sa 
veľké výkony ani nedali očakávať. Výsledky stretnutia:

Hesta Prešov : FTC Fiľakovo „B“ 
/5:3/ 3109 zk : 3058 zk

Nastupovali v trojici Pastorák Miroslav (1 bod/535 zk), 
Flachbart Ladislav (bez bodu/500 zk), Nagy Ronald (bez 
bodu/522 zk). Druhá trojka Pastorákova Janka (bez 
bodu/473 zk), Ing. Baláž Atila (1 bod/499 zk) a Töre Karol 
(1 bod/429 zk). A tak rezerva prehrala o 51 kolov.

Kolkári FTC KO Fiľakovo v sobotu 
22. septembra naprázdno

FTC Fiľakovo „A“ : ŠK Modranka „A“
/1:7/ 3353 zk : 3505 zk

Extraligoví kolkári FTC privítali vo svojej vynovenej 
kolkárni na svojom prvom majstrovskom zápase družstvo 
ŠK Modranka - Trnava „A“. Na zápas nastupovali s prvou 
dvojicou Flachbart Patrik (531 zk/0 b) a Knapp Gejza ml. (592 zk/0 b), 
keď prehrali svoje súboje 0:2 a o 58 zvalených kolov. Druhú dvojicu určil 
tréner FTC Knapp Gejza st. z hráčov Lukáč Stanislav (580 zk/0 b) a 
Murín Michal (532 zk/0 b) a tak bolo už 0:4 a rozdiel 111 zk. Na posledné 
duely išli Ing. Šimon Alexander (541 zk/0 b) a Dušan Murín, ktorý 
zachraňoval česť FTC a získal jediný bod pre svoj tím, keď zvalil 577 
kolov. Ašpirant na prvú trojku v extralige ukázal svoje kvality a nováčika 
z Fiľakova zdolal. Domácich však potešila poklona od hostí, že kolkáreň 
FTC bude patriť medzi tie „ najpadavejšie“ a najkvalitnejšie.

FTC Fiľakovo „B“ : MKK Svit
/3:5/ 3180 zk : 3186 zk

Ani „B“-čko, ktoré hralo v sobotu popoludní, nezvládlo svoj prvý 
domáci duel proti hosťom zo Svitu a prehralo o 6 zvalených kolov. 
Výkony: Gallo Marian - 567 zk/1b, Šimon Marcel - 517 zk /0b, Flachbart 
Ladislav - 521 zk /0 b, Ing. Baláž Atila - 506 zk /0 b, Bc. Tőre Karol -534 
zk /1 b a Pastorák Miroslav - 535 zk /1b. 
Dúfajme, že hráči sa dočkajú konečne aj podpory divákov, ktorú by si za 
svoje pracovné a športové výkony, ako aj reprezentáciu nášho mesta 
naozaj zaslúžili. 

Hodu zdar a FTC do toho !
-ic-

foto: KO FTC

Sikeresen kezdtek tekézőink

PKŠ Kassa :  FTC Fülek „A“
3286 l.b. : 3313 l.b.  /3 :  5/

Első  extraligás  mérkőzésükre  Nováčany-ba  utaztak  füleki tekézőink,   
itt játssza ugyanis mérkőzéseit a kassai együttes.
Id. Knapp Géza edző az alábbi csapatot állította össze:  ifj. Knapp Géza - 
pont nélkül , 554 fa, Stanislav  Lukáč - 1 pont, 574 fa,  Flachbart Patrik - 
pont nélkül, 545 fa,  A második hármasban Šimon Alexander mérnök - 1 
pont, 566 fa, Dušan Murín - 1 pont, 536 fa, és  Michal Murín - pont 
nélkül, 538 fa végzett.
A most megszerzett pontok azért is értékesek, mert játékosaink 
kevesebbet edzhettek az extraligás mérkőzésekre. Három hónapig 
keményen dolgoztak, hogy időre elkészüljenek a tekepálya 
átalakításával. Az FTC vezetősége köszöni  a szponzorok segítségét  is.  
Nagy Róbert, Dušan Murín és Flachbart Laco vezetésével  
játékoskeretünk egyedül  birkózott  meg  a rekonstrukcióval. 
Gratulálunk!  Hajrá FTC! 

Hesta Prešov  :  FTC Fülek „B“
3109 l.b.  : 3058 l.b. /5  :  3/ 

Tartalék együttesünk sajnos nem követte az A-csapat példáját. Miroslav 
Pastorák - 1 pont,535 fa, Flachbart Llászló - pont nélkül, 500 fa, Nagy 
Roland - pont nélkül, 522 fa.
A második hármas eredménye: Janka Pastoráková - pont nélkül, 473 fa, 
Baláž Attila mérnök - 1 pont, 499 fa,  és Tőre Károly - 1 pont, 429 fa.  
Tehát tartalék csapatunk  51 pontos  vereséget szenvedett.

Gyengélkedtek a füleki  tekézők

FTC Fülek „A“ – ŠK Modranka „A“
/1 : 7/ 3353 lb  :  3505 lb

A füleki  extraligás tekézők első hazai  mérkőzésükön  az  ŠK Modranka 
-Trnava „A“ csapatot fogadták szépen felújított tekepályájukon. 
Elsőként a Flachbart  Patrik (531 lb/0 pont) és ifj. Knapp Géza  (592 lb/0 
pont)  kettős  lépett pályára  és 0:2-es vereséget  szenvedett.  Id. Knapp 
Géza edző ezután Lukáč Stanislavot (580 lb/ 0 pont) és Murín Michalt 
(532 lb/0 pont) jelölte játékra, akik 0:4-es (111 lb) eredménnyel 
végeztek. Utolsóként Šimon Alexander mérnök (541 lb/0 pont) és Murín 
Dušan lépett pályára, aki egy pontot szerezve (577 lb) megmentette a 
hazaiak becsületét. A vendégek  bebizonyították, hogy nem véletlenül 
foglalnak el előkelő helyet a bajnokságban. Ezúttal az okozott örömet, 
hogy a vendégek elismeréssel nyilatkoztak a felújított pályáról.

FTC Fülek „B“ - MKK Svit
/3 : 5/ 3180  lb  :   3186  lb

A „B“ csapat hat ledobott bábok maradt alul a „Svit“ együttesével  
szemben. Gallo Marian (567 lb/1 pont), Šimon Marcel (517 lb/0 pont), 
Flachbart László (521 lb/0 pont), Baláž Attila mérnök (506 lb/0 pont),  
bc. Tőre Károly  (534 lb/1 pont)  és  Pastorák  Miroslav  (535 lb/1 pont).

-ic-

Oznam
Občianske združenie SUB SOLE a Materská škola na Štúrovej ulici 
usporiadajú  Burzu detského oblečenia, hračiek a športových potrieb.  
Dňa 19.októbra 2012 od 14.30 do 17:00 hod. v triede „A“ (Lienky) 
nájdete jesenné a zimné detské oblečenie, detské topánky, hračky, 
knihy a športové potreby (sane, korčule...) Čaká na aj Vás 
prekvapenie. Z tržby bude 20 % darované škôlke! Bližšie informácie 
ako sa zapojiť do burzy získate na tel. č. 0908-842-026

Értesítés
A SUB SOLE Polgári Társulás és a füleki Štúr utcai óvoda  2012. 
október 19-én őszi börzét rendez. A „Katicák“ osztályában 14,30 órától 
17,00 óráig válogathatnak őszi gyermekruhákból, cipőkből, de lesznek 
játékok, könyvek, szánkók és korcsolyák is.
Az érdeklődőket meglepetés várja. A bevétel 20 százaléka az óvodát 
illeti. Részletes tájékoztatás a  0908-842-026-os telefonszámon.

Úspešný projekt

Občianske združenie „Mladý umelec“ pri Základnej umeleckej škole vo 
Fiľakove sa úspešne zapojilo do projektu Banskobystrického 
samosprávneho kraja pod názvom „Tvorivá mládež nášho regiónu“.
Združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 500 €, za ktorú zakúpilo 
noty pre hudobný odbor a pracovný materiál pre výtvarný odbor. V mene 
žiakov a pedagógov školy už len dodávame - ďakujeme!

Sikeres projekt

A Füleki Művészeti Alapiskola mellett működő "Fiatal művész" Polgári 
Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzathoz „Régiónk alkotó ifjúsága“ címmel. A társulás 500 € 
összegű támogatásban részesült, amelyből kottákat vásárolt a zenei, 
illetve munkakellékeket a képzőművészeti tagozat részére. Az iskola 
tanulói és pedagógusai ezúttal fejezik ki köszönetüket!
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Kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci október 
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Helyszín: VMK, szervező: Csemadok TV és HSZ
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Őszi túra a Novohrad-Nógrád Geopark egyes helyszínein
Indulás: VMK elől
Bővebb információ a www.nngeopark.eu weboldalon

VÝZVA PRE SILÁKOV
Armwrestling champions už čoskoro vo Fiľakove

Siláci si dajú v októbri zraz vo fiľakovskom Dome kultúry. Stretnú sa na 
akcii, ktorá bude poriadnym spestrením športového kalendára v našom 
regióne. Naplánovaná je na piatok 19. októbra. Jej organizátori však už 
dnes hľadajú súťažiacich v pretláčaní rukou, pričom pre víťazov sú 
pripravené atraktívne ceny. Súťažiť sa bude v hmotnostných kategóriách 
do 75 kg, do 90 kg a nad 90 kg. Váženie súťažiacich bude prebiehať dve 
hodiny pred štartom pretekov. Štartovné je 5 eur. Víťazi budú odmenení 
krásnymi vecnými cenami. Podujatie spestrí aj kultúrny program, napr. 
vystúpenie súboru moderného tanca a tiež špeciálneho hosťa - rapového 
speváka Juraja Klasika. Záštitu a dohľad nad akciou prisľúbili známe 
mená vo svete armwrestlingu - Ľubomír Jagnešák, viacnásobný majster 
sveta a Peter Kassan. Nebude chýbať ani štrnásťnásobný svetový 
šampión Ján Germánus z Revúcej. Cieľom súťaže je vyhľadávanie 
nových a najmä mladých talentov, pri ktorých je predpoklad 
napredovania v tomto športe, resp. môžu z nich vyrásť slovenskí 
reprezentanti. Organizátori podujatia touto cestou prosia aj firmy a 
spoločnosti, aby túto akciu podporili. Každá pomoc je vítaná. 
Záujemcovia a súťažiaci sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0917 836 
071, resp. e-mailom na adrese info@somamusic.eu 
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FELHÍVÁS
Szkander bajnokságra 

Szkanderezők jelentkezését várjuk az alábbi súlycsoportokba:  75 kg-ig, 
90 kg-ig és 90 kg felett. A mérlegelés két órával a verseny megkezdése 
előtt történik. Nevezési díj 5  euró. A verseny 2012 október 19-én lesz 
megtartva Füleken, színvonalas kultúrműsor tarkítja.  A nyertesek szép 
tárgyi jutalomban részesülnek. Célunk, hogy új tehetségeket fedezzünk 
fel, akik egykor Szlovákiát képviselhetik a versenyeken. Többszörös 
világbajnok vállalt védnökséget a rendezvény felett.  Cégek,vállalaltok, 
üzemek támogatását szívesen fogadjuk. Az érdeklődők a  0917 836 071 -
es telefonszámon, vagy a www.soma.sk  címen jelentkezhetnek.
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Úspešný štart kolkárov FTC Fiľakova v extralige

PkŠ Košice : FTC Fiľakovo „A“
/3:5/ 3286 zk : 3313 zk  (zvalených kolov)

Kolkári FTC Fiľakovo cestovali v sobotu 8.septembra na svoj historicky 
prvý štart v extralige do Nováčan, kde hrajú svoje zápasy PKŠ Košice. 
Nový tréner družstva Knapp Gejza st. postavil nasledovné družstvo: 
Knapp Gejza ml. (bez bodu, zvalených 554 kolov), Stanislav Lukáč (1 
bod /574 zk), Flachbart Patrik (bez bodu/545 zk). V druhej trojici Ing. 
Šimon Alex. (1 bod/566 zk), Murín Dušan (1 bod/536 zk) a Murín 
Michal (bez bodu/ 538 zk). Zaznamenali sme tak dôležité body do 
tabuľky pravdy, nakoľko sme ako hráči mali počas leta málo možností na 
prípravu na extraligu. Termínovo  zvládnutá prestavba kolkárne a únava 
z trojmesačnej tvrdej práce však stáli za to.  Za rýchlu, kvalitnú a „ozaj 
závidenia hodnú“ prestavbu dráh týmto KO FTC Fiľakovo ďakuje 
svojím sponzorom, mestu a hlavne hráčskej základni, ktorá túto 
prestavbu absolvovala úplne sama. Podarilo sa to pod vedením Róberta 
Nagya, Dušana Murína a Laca Flachbarta.
Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaných dráh kolkárne sa konalo už 
1. septembra za účasti zástupcov mesta, vedenia FTC a niektorých 
sponzorov. Následne sa odohrali prvé - priateľské zápasy oboch našich 
družstiev. „A“-čko si pozvalo kolegov z Kazincbarciky (MR), ktorí 
takisto ako naši, štartujú svoju prvú sezónu v superlige (obdoba našej 
extraligy) a naše „B“ družstvo si zmeralo sily s družstvom Žarnovice, 
ktorá bude naďalej ich súperom v súťaži 1.ligy Východ. Tieto prípravné 
zápasy a ďalší, tentoraz s kolkármi Podbrezovej (dvojnásobní víťazi 
Ligy majstrov a účasť 3 majstrov sveta), ktorý sa konal vo štvrtok 6.9., 
sme síce prehrali, no bol to kvalitný tréning pre našich kolkárov, tesne 
pred štartom jesenných kôl extraligy a 1.ligy.

Naše druhé družstvo síce svoj úvod súťažného ročníka 
nenaštartovalo výhrou, ale bez tréningov počas leta sa 
veľké výkony ani nedali očakávať. Výsledky stretnutia:

Hesta Prešov : FTC Fiľakovo „B“ 
/5:3/ 3109 zk : 3058 zk

Nastupovali v trojici Pastorák Miroslav (1 bod/535 zk), 
Flachbart Ladislav (bez bodu/500 zk), Nagy Ronald (bez 
bodu/522 zk). Druhá trojka Pastorákova Janka (bez 
bodu/473 zk), Ing. Baláž Atila (1 bod/499 zk) a Töre Karol 
(1 bod/429 zk). A tak rezerva prehrala o 51 kolov.

Kolkári FTC KO Fiľakovo v sobotu 
22. septembra naprázdno

FTC Fiľakovo „A“ : ŠK Modranka „A“
/1:7/ 3353 zk : 3505 zk

Extraligoví kolkári FTC privítali vo svojej vynovenej 
kolkárni na svojom prvom majstrovskom zápase družstvo 
ŠK Modranka - Trnava „A“. Na zápas nastupovali s prvou 
dvojicou Flachbart Patrik (531 zk/0 b) a Knapp Gejza ml. (592 zk/0 b), 
keď prehrali svoje súboje 0:2 a o 58 zvalených kolov. Druhú dvojicu určil 
tréner FTC Knapp Gejza st. z hráčov Lukáč Stanislav (580 zk/0 b) a 
Murín Michal (532 zk/0 b) a tak bolo už 0:4 a rozdiel 111 zk. Na posledné 
duely išli Ing. Šimon Alexander (541 zk/0 b) a Dušan Murín, ktorý 
zachraňoval česť FTC a získal jediný bod pre svoj tím, keď zvalil 577 
kolov. Ašpirant na prvú trojku v extralige ukázal svoje kvality a nováčika 
z Fiľakova zdolal. Domácich však potešila poklona od hostí, že kolkáreň 
FTC bude patriť medzi tie „ najpadavejšie“ a najkvalitnejšie.

FTC Fiľakovo „B“ : MKK Svit
/3:5/ 3180 zk : 3186 zk

Ani „B“-čko, ktoré hralo v sobotu popoludní, nezvládlo svoj prvý 
domáci duel proti hosťom zo Svitu a prehralo o 6 zvalených kolov. 
Výkony: Gallo Marian - 567 zk/1b, Šimon Marcel - 517 zk /0b, Flachbart 
Ladislav - 521 zk /0 b, Ing. Baláž Atila - 506 zk /0 b, Bc. Tőre Karol -534 
zk /1 b a Pastorák Miroslav - 535 zk /1b. 
Dúfajme, že hráči sa dočkajú konečne aj podpory divákov, ktorú by si za 
svoje pracovné a športové výkony, ako aj reprezentáciu nášho mesta 
naozaj zaslúžili. 

Hodu zdar a FTC do toho !
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foto: KO FTC

Sikeresen kezdtek tekézőink

PKŠ Kassa :  FTC Fülek „A“
3286 l.b. : 3313 l.b.  /3 :  5/

Első  extraligás  mérkőzésükre  Nováčany-ba  utaztak  füleki tekézőink,   
itt játssza ugyanis mérkőzéseit a kassai együttes.
Id. Knapp Géza edző az alábbi csapatot állította össze:  ifj. Knapp Géza - 
pont nélkül , 554 fa, Stanislav  Lukáč - 1 pont, 574 fa,  Flachbart Patrik - 
pont nélkül, 545 fa,  A második hármasban Šimon Alexander mérnök - 1 
pont, 566 fa, Dušan Murín - 1 pont, 536 fa, és  Michal Murín - pont 
nélkül, 538 fa végzett.
A most megszerzett pontok azért is értékesek, mert játékosaink 
kevesebbet edzhettek az extraligás mérkőzésekre. Három hónapig 
keményen dolgoztak, hogy időre elkészüljenek a tekepálya 
átalakításával. Az FTC vezetősége köszöni  a szponzorok segítségét  is.  
Nagy Róbert, Dušan Murín és Flachbart Laco vezetésével  
játékoskeretünk egyedül  birkózott  meg  a rekonstrukcióval. 
Gratulálunk!  Hajrá FTC! 

Hesta Prešov  :  FTC Fülek „B“
3109 l.b.  : 3058 l.b. /5  :  3/ 

Tartalék együttesünk sajnos nem követte az A-csapat példáját. Miroslav 
Pastorák - 1 pont,535 fa, Flachbart Llászló - pont nélkül, 500 fa, Nagy 
Roland - pont nélkül, 522 fa.
A második hármas eredménye: Janka Pastoráková - pont nélkül, 473 fa, 
Baláž Attila mérnök - 1 pont, 499 fa,  és Tőre Károly - 1 pont, 429 fa.  
Tehát tartalék csapatunk  51 pontos  vereséget szenvedett.

Gyengélkedtek a füleki  tekézők

FTC Fülek „A“ – ŠK Modranka „A“
/1 : 7/ 3353 lb  :  3505 lb

A füleki  extraligás tekézők első hazai  mérkőzésükön  az  ŠK Modranka 
-Trnava „A“ csapatot fogadták szépen felújított tekepályájukon. 
Elsőként a Flachbart  Patrik (531 lb/0 pont) és ifj. Knapp Géza  (592 lb/0 
pont)  kettős  lépett pályára  és 0:2-es vereséget  szenvedett.  Id. Knapp 
Géza edző ezután Lukáč Stanislavot (580 lb/ 0 pont) és Murín Michalt 
(532 lb/0 pont) jelölte játékra, akik 0:4-es (111 lb) eredménnyel 
végeztek. Utolsóként Šimon Alexander mérnök (541 lb/0 pont) és Murín 
Dušan lépett pályára, aki egy pontot szerezve (577 lb) megmentette a 
hazaiak becsületét. A vendégek  bebizonyították, hogy nem véletlenül 
foglalnak el előkelő helyet a bajnokságban. Ezúttal az okozott örömet, 
hogy a vendégek elismeréssel nyilatkoztak a felújított pályáról.

FTC Fülek „B“ - MKK Svit
/3 : 5/ 3180  lb  :   3186  lb

A „B“ csapat hat ledobott bábok maradt alul a „Svit“ együttesével  
szemben. Gallo Marian (567 lb/1 pont), Šimon Marcel (517 lb/0 pont), 
Flachbart László (521 lb/0 pont), Baláž Attila mérnök (506 lb/0 pont),  
bc. Tőre Károly  (534 lb/1 pont)  és  Pastorák  Miroslav  (535 lb/1 pont).

-ic-

Oznam
Občianske združenie SUB SOLE a Materská škola na Štúrovej ulici 
usporiadajú  Burzu detského oblečenia, hračiek a športových potrieb.  
Dňa 19.októbra 2012 od 14.30 do 17:00 hod. v triede „A“ (Lienky) 
nájdete jesenné a zimné detské oblečenie, detské topánky, hračky, 
knihy a športové potreby (sane, korčule...) Čaká na aj Vás 
prekvapenie. Z tržby bude 20 % darované škôlke! Bližšie informácie 
ako sa zapojiť do burzy získate na tel. č. 0908-842-026

Értesítés
A SUB SOLE Polgári Társulás és a füleki Štúr utcai óvoda  2012. 
október 19-én őszi börzét rendez. A „Katicák“ osztályában 14,30 órától 
17,00 óráig válogathatnak őszi gyermekruhákból, cipőkből, de lesznek 
játékok, könyvek, szánkók és korcsolyák is.
Az érdeklődőket meglepetés várja. A bevétel 20 százaléka az óvodát 
illeti. Részletes tájékoztatás a  0908-842-026-os telefonszámon.

Úspešný projekt

Občianske združenie „Mladý umelec“ pri Základnej umeleckej škole vo 
Fiľakove sa úspešne zapojilo do projektu Banskobystrického 
samosprávneho kraja pod názvom „Tvorivá mládež nášho regiónu“.
Združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 500 €, za ktorú zakúpilo 
noty pre hudobný odbor a pracovný materiál pre výtvarný odbor. V mene 
žiakov a pedagógov školy už len dodávame - ďakujeme!

Sikeres projekt

A Füleki Művészeti Alapiskola mellett működő "Fiatal művész" Polgári 
Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzathoz „Régiónk alkotó ifjúsága“ címmel. A társulás 500 € 
összegű támogatásban részesült, amelyből kottákat vásárolt a zenei, 
illetve munkakellékeket a képzőművészeti tagozat részére. Az iskola 
tanulói és pedagógusai ezúttal fejezik ki köszönetüket!
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Futbalové súťaže sú v plnom prúde

Súťažný ročník 2011-2012 nebol pre FTC priaznivý, ale mužstvu sa 
podarilo udržať IV.ligu. Vopred sa vedelo, že tréner „A“-ka Florián 
Farkas bude končiť, nakoľko na jar prevzal mužstvo len do skončenia 
jarnej súťaže. Vedenie FTC muselo hľadať nového trénera a voľba padla 
na Ing. Václavíka z Rimavskej Soboty, ktorý predtým úspešne viedol 
mužstvo Hajnáčky. Nový tréner mal však na prípravu mužstva na novú 
sezónu len dobrý mesiac. Tá začínala už 4. augusta, keď FTC cestovalo 
na pôdu Jupie B. Bystrica, kde podalo vynikajúci výkon a porazili 
domácich 0:4. To bola vzpruha tak pre hráčov, ako aj fanúšikov, ktorí už 
začínali v jarnej časti na futbal zanevierať a vynechávať aj domáce 
zápasy. 
Nasledujúce kolo - 11.8., prišlo na domáci derby zápas už 500 ľudí a 
hráči FTC sa im odmenili peknou hrou a víťazstvom nad Poltárom 5:1. O 
týždeň čakal mužstvo FTC silný súper v Badíne, kde domáci futbalisti už 
v 32. minúte viedli nad našimi 2:0. Po prestávke sa však pozbierali a tak 
herne, ako aj fyzicky deklasovali domácich, skóre nielen vyrovnali, 
dokonca aj otočili na 2:3. Domácim sa však aj za pomoci rozhodcu 
podarilo v 93 ! minúte vyrovnať. Hráči i skalní fanúšikovia mali naňho 
po zápase právom ťažké srdce.
Nasledoval ďalší derby zápas doma, kde naše FTC proti Divínu zahodilo 
šancí aj na dva zápasy, ale nakoniec vyhrali 1:0, no o týždeň neskôr vo 
Veľkom Krtíši v peknom, herne vyrovnanom stretnutí prehralo 2:1.
Ozajstné veľké derby prišlo 9. septembra. Tachty prišli s družstvom, kde 
nastúpilo až šesť bývalých hráčov FTC (Telek, Tóth, Rácz, Nagy, Mihály 
a Rapi). Škoda, že FTC dostalo už v 7. minúte z ničoho nič gól, avšak o 6 
minút nato domáci krásnou strelou zápas, i skóre vyrovnali. Veľká smola 
prišla v 43.minúte, keď sa zranil domáci gólman Varga a musel byť 
vystriedaný. Prvý polčas však bolo FTC jednoznačne lepšie, no druhý 
priniesol niekoľko smolných momentov. Obrovskú šancu skórovať 
nevyužili v 60. minúte a keď o 10 minút neskôr bol vylúčený kapitán 
mužstva, tak sa domácim prestalo dariť. To využili hostia a v 73. minúte 
zvýšili skóre na 1:2. Vyhrali teda so šťastím, lebo o hernej prevahe z ich 
strany sa hovoriť nedá. FTC aj v tomto zápase nastúpilo s ôsmimi a na 
lavičke štyrmi vlastnými odchovancami, o čom sa súperovi ani snívať 
nemôže.

Tento zápas však sledovalo 1000 divákov, ktorí celý čas, aj pri 
nepriaznivom stave, povzbudzovali mužstvo FTC až do konca zápasu. 
Nasledovalo ďalšie susedské zápolenie, tentoraz v Málinci, kde chýbal 
zranený brankár Varga a potrestaný kapitán Lipták. Po nedôraznej hre 
sme ho aj prehrali 3:0.
V nedeľu 23. septembra hralo FTC doma s Čiernym Balogom, keď 
domáci museli ukázať, že futbal vedia hrať, nakoľko mali za sebou tri 
prehraté zápasy. Tento zápas nepodcenilo a napokon zaslúžene vyhralo 
2:0.
Aj v „B“ mužstve, hrajúcom II. triedu oblastného futbalového zväzu,  
prišlo k zmene trénera. Od jesennej časti ho prevzal Csaba Tóth a pod 
jeho vedením sa im zatiaľ dobre darí. Domáce zápasy hrá vždy v sobotu. 
Jeho doterajšie výsledky, aspoň v stručnosti: FTC B - Lovinobaňa 4:0; 
Čakanovce - FTC B 1:3; FTC B - Stará Halič 4:0; Šíd - FTC B 2:4; FTC B 
- Utekáč 2:0 a zatiaľ posledný zápas odohrali 23.9. vo Fiľakovských 
Kováčoch, kde po veľmi dobrom výkone vyhrali 0:4.
Už nabudúce prinesieme aj informácie o našej futbalovej mladi, na ktorú 
môže byť naše mesto veľmi hrdé.

Imrich Széplaky, futbalový činovník FTC

Labdarúgó bajnokságok - teljes iramban

Nem alakult kedvezően a 2011/12-es labdarúgó idény az FTC számára, 
de azért sikerült a IV. ligában maradni. Köztudott volt, hogy Farkas 
Flórián, az A-csapat edzője csak a tavaszi verseny végéig vállalta a 
feladatot. Az FTC vezetőségének új edzőt kellett keresnie és válasz-
tásuk a rimaszombati Václavík mérnökre esett, aki addig sikeresen 
vezette Ajnácskő csapatát. Mindössze egy jó hónap alatt kellett  
felkészítenie csapatunkat. Az FTC labdarúgói először a  besztercebányai 
Jupie-nél vendégeskedtek,  ahol  kiváló teljesítménnyel 4:0-ra győztek. 
A játékosokon kívül mindez a szurkolókat is fellelkesítette, akik 
csalódtak a tavaszi fordulóban, s még a hazai mérkőzéseket is mellőzték.
Az  augusztus  11-i, Poltár elleni  rangadón már 500-an voltak a lelátón, 
amit szép játékkal és 5:1-es győzelemmel jutalmaztak játékosaink. Az 
FTC egy hét múlva erős ellenfélhez, Badínba utazott, ahol a hazaiak már 
a 32. percben 2:0-ra vezettek. A szünet után azonban sikerült 
összeszedniük magukat, kiegyenlítettek, majd 2:3-ra fordítottak. A 
hazaiak azonban a 93. percben a játékvezető segítségével  
kiegyenlítettek. Játékosaink és a szurkolók joggal nehezteltek rá a 
mérkőzés után.
A következő rangadón, Divín ellen két mérkőzésre elegendő helyzetet 
hagytak ki játékosaink, végül is 1:0-ra győztek. Egy héttel később, 
Nagykürtösön azonban kiegyenlített mérkőzésen 2:1-es vereséget  
szenvedtek.
Szeptember 9-én újabb rangadó következett. A tajti csapatban hat 
egykori FTC játékos (Telek, Tóth, Rácz, Nagy, Mihály és Rapi) is 
szerepelt. Sajnos, a hazai csapat már a 7. percben gólt kapott, de 6 perc 
múlva szép góllal egyenlíteni tudott. Peches pillanat követ-kezett, a 43. 
percben a megsérült Vargát le kellett cserélni.  Az első félidőben 
egyértelműen jobb volt az FTC, de a másodikban jött egy pechsorozat. A 
60. percben nem sikerült a gólszerzés, 10 perc múlva kiállították a 
csapatkapitányt és visszaesett a játék. A vendégek kihasználták a 
helyzetet és a 73. percben 1:2-re vezettek. A vendégek mellé  átpártolt a 
szerencse, mivelhogy jobb  játékról  szó sem volt.  Az  FTC nyolc saját 
nevelésű játékossal lépett pályára és a kispadon is voltak négyen. 
A mintegy 1000 néző végig  lelkesen buzdította a csapatot.
Ezután a csapat  Málinecbe  utazott, de innen  hiányzott a sérült Varga 
kapus  és  Lipták csapatkapitány. Gyenge teljesítménnyel 3:0-ra kikapott 
csapatunk.
Szeptember 23-án Feketebalog csapatát fogadták a fülekiek, akik három 
vereség után szerettek volna bizonyítani. Végül is megérdemelten 
nyertek 2:0-ra. 
A területi bajnokság II. osztályában szereplő B csapatnál szintén  
edzőcsere volt. Az őszi versenytől  Tóth Csaba irányítja, s eddig sikerrel.  
Hazai mérkőzéseit szombatonként játsza. Eddigi eredményei: FTC  B  -  
Lovinobaňa  4:0, Csákányháza - FTC B 1:3,  FTC B - St. Halič 4:0, Síd - 
FTC B 2:4, FTC B - Utekáč 2:0, Fülekkovácsi - FTC B 0:4.
Legközelebb beszámolunk az ifjúság szerepléséről, amire méltán 
büszkék lehetünk.

 Széplaky Imre
foto: Alexander Mede
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