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Prijatie najúspešnejších
žiakov a študentov
Koniec školského roka prináša najmä
žiakom a študentom okrem zvýšenej
intenzity v učení a skúšaní aj množstvo
p o z i t í v n e j š í c h u d a l o s t í . V ý l e t y,
podujatia, ocenenia za celoročné úsilie.
Pre tých šikovnejších a aktívnejších
predovšetkým. Vedenie mesta Fiľakovo
si práve takýchto úspešných
reprezentantov svojich škôl a tým aj
mesta pravidelne koncom júna pozýva na
slávnostné stretnutie na mestskom úrade.
Členovia Komisie školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove
zabezpečili, že aj v tomto roku, teda už po šestnásty krát, sa šesťdesiatka
detí ﬁľakovských škôl, od maličkých škôlkarov až po študentov dvoch
stredných škôl, stretla vo veľkej zasadacej sieni MsÚ s primátorom
mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom a vedúcim školského úradu PhDr.
Petrom Fehérom. Slová uznania a poďakovania doplnili diplomy a malé
darčeky, spoločné fotograﬁe a určite aj dobré pocity im tento deň budú
pripomínať ešte dlho a pre ich kamarátov a spolužiakov to bude snáď
podnetom, aby sa o
rok mohli podobnej
slávnosti zúčastniť
aj oni. V týchto
chvíľach však
všetkým deťom a
mládeži začínajú
zaslúžené dva
mesiace oddychu a
zážitkov, takže aj
my sa pripájame
k želaniu, aby boli
čo najkrajšie.
- red -

Dražobná vyhláška
Mesto Fiľakovo - Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel a v súlade s „Uznesením Mestského zastupiteľstva
vo Fiľakove č. 163 zo dňa 26.06.2014“ verejnú dražbu na predaj
osobného motorového vozidla za nasledovných podmienok :
Predmet dražby: Osobné motorové vozidlo značky HONDA CIVIC
4DR HYBRID, rok výroby 2008, stav tachometra: 125000 km,
prevodovka: automat, motor: 1,3 IMA/70 kW (Hybrid), farba šedá
metalíza, karoséria : sedan (4 dvere, 5 miest), evid. číslo: LC317BN
Vyvolávacia cena predmetu dražby: 6.500,00 EUR
Miesto a čas konania dražby: zasadacia sieň MsÚ vo Fiľakove,
21. júla 2014 o 13.00 hod.
Pozn.: Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o
ponúknutom majetku
na dražbu a dražobnom
poriadku na Mestskom
úrade - odd. ekonomiky
a majetku mesta (kanc.
č. 12 - prízemie, Ing.
Z o l t á n Va rg a , t e l . :
0915264290).
Obhliadku auta možno
u s k u t o č n i ť
v pracovných dňoch po
predbežnej dohode
s organizátorom dražby.

Mesačník samosprávy

XV. FIĽAKOVSKÉ HISTORICKÉ
HRADNÉ HRY
Fiľakovské historické hradné hry už tvoria prirodzenú súčasť v druhej
polovici júna usporiadaných - tak Fiľakovčanmi ako aj z okolitých miest
a dedín, ale aj z väčších vzdialeností prichádzajúcimi - divákmi
očakávaných udalostí. Nebolo to inak ani tohto roku, keď jedno
z najaktívnejších, najúspešnejších spoločností, Občianske združenie
K O H Á R Y
usporiadalo už
jubilejné, XV. Hradné
hry.
Zahájením bohatého
programu bola
vernisáž výstavy
výtvarníka graﬁka
Györgya Orbána
z Maďarska, 20.-ho
júna, v piatok
poobede v aule
MsKS. Samotné
Hradné hry začali
v sobotu ráno, keď sa
na mestskej tržnici - medzi nič netušiacimi kupujúcimi - zjavili
v dobových kostýmoch oblečení bojovníci, ktorí hukotom pušiek,
rinčaním zbraní, bojovými ukážkami vyvolali paniku, čím upozornili
obecenstvo na veľké atrakcie dňa.
Doobeda od 10:00 hod. sa na Podhradskej ulici konal jarmok a ukážky
ľudového remeselníctva, v hradnom areáli bohatý detský program klaun, ručne poháňaný kolotoč, jazda na koňoch, lukostreľba, historický
tábor - vítal dospelých aj detských návštevníkov. Popoludní pod
historickými hradnými múrmi znovu ožili boje, súboje, zápasy. Tie
predviedli: SZARVASŰZŐK - skupina jazdcov-lukostrelcov
z Fiľakova, z Visegrádu SZENT GYÖRGY LOVAGREND, zo Zvolena
VIR FORTIS, z Banskej Bystrice Sokoliarska skupina Sv. Bavona,
z mesta Pécel v MR BORMEMISSZA HAGYOMÁNYŐRSÉG a
miestna skupina DEFENSORES. Medzi obecenstvom malo obrovský
úspech Občianske združenie NOMÁD, čiže vystúpenie skupiny
SZARVASŰZŐK, svojím dokonale predneseným, náročným,
premyslene zostaveným programom. Súčasťou pestrého sprievodného
programu boli - streľba z dela, či ukážka života v stredovekom
vojenskom tábore. Početné obecenstvo sa dobre zabávalo, so záujmom
sledovalo udalosti, program, k čomu prispelo aj príjemné počasie.
V nedeľu, 22.-ho júna prebiehala VIII. Medzinárodná súťaž v historickej
lukostreľbe o titul ,,LUKOSTRELEC NOVOHRADU” a o hodnosť
,,OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO HRADU”. Medzi hradnými múrmi si
zmeralo svoje zdatnosti a šikovnosť vyše 80 súťažiacich.
Jubilejné XV. FIĽAKOVSKÉ HISTORICKÉ HRADNÉ HRY aj tohto
roku dokázali, že majú dôležité miesto v živote mesta, majú poslanie
v zachovaní miestnych historických a kultúrnych pamiatok. Poskytli
všetkým prítomným pekný zážitok, sme presvedčení, že sa zase zaslúžili
o šírenie dobrého mena mesta a budú v tom pokračovať aj naďalej. Toto
úspešné a hodnotné podujatie je v prvom rade výsledkom neúnavnej,
takmer celoročnej prípravnej práce L. Estefána, predsedu a A.
H u s z t i o v e j ,
tajomníčky OZ
KOHÁRY, za čo im
patrí uznanie a veľká
vďaka. Hradné hry sa
od začiatku spájajú
s ich menom.
Mesto Fiľakovo už
teraz so záujmom
očakáva nasledujúce
HISTORICKÉ
HRADNÉ HRY…
Fehér Mária
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Deň detí prilákal na
Fiľakovský hrad vyše
1100 návštevníkov
Posledný májový deň panovala na
Fiľakovskom hrade veselá atmosféra.
Z príležitosti Medzinárodného dňa detí
sa na nádvorí opäť usporiadal bohatý
zábavný program, ktorý prilákal deti a
ich rodičov z Fiľakova aj z okolia.
Popri ukážkach Policajného zboru SR,
Hasičského a záchranného zboru,
Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície sa záujemcovia mohli zapojiť do
tvorivých dielní, mohli si dať vymaľovať tvár, vyskúšať lukostreľbu,
pričom sa nádvorím ozývalo trilkovanie ﬂašinetu. Deti mali možnosť
prostredníctvom historických skupín Defensores z Fiľakova a Ricasso
zo Zvolena nahliadnuť do života stredovekého a ranonovovekého
tábora, a ochutnať historické jedlá. So záujmom sledovali ukážky
bojového umenia, historických zbraní a kynológie, a zapájali sa do
rozličných súťaží šikovnosti, ale skutočnou skúškou odvahy bolo
zlaňovanie starobylých múrov v réžii skautov z Rimavskej Soboty.
V kultúrnom programe okrem košického bábkového divadla Tomáša
Plaszkyho vystúpili umelecké súbory miestnych škôl a združení. Ako
prvé sa predstavili mažoretky Centra voľného času Iuvenes, po ktorých
predviedli svoj program detský folklórny súbor Szederinke a Jánošík a
žiaci ZUŠ Fiľakovo.
Deti sa presúvali po jednotlivých
stanovištiach, kde si hravou formou
vyskúšali svoju odvahu, šikovnosť a
vytrvalosť. Spomedzi zaujímavých
programov a aktivít tohto celodenného
podujatia si mohol vybrať každý
podľa vlastnej chuti. Hlavní
organizátori - Hradné múzeum
vo Fiľakove, Centrum voľného času
Iuvenes, 47. Skautský zbor Štefana
Koháryho, OZ Pro Gaudio a historická
skupina Defensores - ďakujú všetkým
účinkujúcim a sponzorom za prípravu
a realizáciu podujatia.
Autor: HMF - NTIC
Foto: Zs. Czikó, Marian Mesiarik

Voľby riaditeľov škôl
V mesiacoch apríl a máj sa uskutočnili tri výberové konania v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. Riaditeľka Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským Mgr. Agnesa Janušeková sa
rozhodla predčasne ukončiť svoje funkčné obdobie z dôvodu odchodu
do dôchodku. V ďalších dvoch školách - v Základnej škole na Školskej
ulici a Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom
maďarským na Farskej lúke - vypršalo päťročné funkčné obdobie
riaditeľov. Primátor mesta vymenoval na základe návrhu výberových
komisií, t.j. príslušných rád škôl s účinnosťou od 1. júla 2014
nasledovných riaditeľov škôl: Mgr. Roland Bozó (ZŠ s VJM Alapiskola, Mládežnícka 7), Mgr. Štefan Ujpál (ZŠ, Školská 1) a Mgr.
Štefan Šimko (ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos
Alapiskola, Farská lúka 64/B). Novovymenovaným riaditeľom
gratulujeme a želáme veľa úspechov v ich náročnej práci školského
manažéra. Odstupujúcim riaditeľom úprimne ďakujeme za ich
dlhoročnú a obetavú prácu vo funkcii vedúceho školského zamestnanca.
Mgr. Janušekovej prajeme, aby si v dobrom zdraví a dlho spokojne
užívala zaslúžený dôchodok, Mgr. Ľubomírovi Lempochnerovi zase
želáme veľa úspechov v jeho ďalšej výchovno-vzdelávacej činnosti.
PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva

Festival múzeí Slovenska vo Fiľakove
Festival múzeí Slovenska je tradičné putovné podujatie Zväzu múzeí
Slovenska. Podujatie poskytuje slovenským múzeám a ich
zamestnancom užitočný priestor pre neformálne stretnutie, výmenu
skúseností a informácií. Riaditeľ Hradného múzea, Mgr. Attila Agócs,
sa ako člen celoštátneho predstavenstva zväzu podujal na
zorganizovanie aktuálneho ročníka festivalu vo Fiľakove, a pomocnú
ruku ponúklo aj Novohradské múzeum a galéria z Lučenca. Fiľakovské
výstavné priestory čakali účastníkov Festivalu z rôznych kútov
Slovenska a zo zahraničia s dvomi aktuálnymi výstavami venovanými
prezentácii hodnôt Novohradu.
Múzejníci prejavili neočakávaný záujem o ﬁľakovské podujatie. Na
jedenástom ročníku Festivalu prezentovalo svoju činnosť, názory a
problémy tridsaťtri múzeí zo Slovenska a takmer 220 múzejníkov,
zúčastnili sa aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR a hostia
z partnerských organizácií zo zahraničia - Asociace muzeí a galerií ČR a
Pulszkého spoločnosť z Maďarska -, zastúpených na úrovni ich predsedu
a čestného predsedu. Predstavitelia troch národných združení hovorili
v našom meste aj o možnostiach spolupráce pri realizovaní spoločných
medzinárodných projektov na úrovni Vyšehradskej štvorky. Prezentácia
aktivít a činnosti múzeí sa uskutočnila 16. júna vo výstavných stánkoch
na nádvorí Fiľakovského hradu. Hlavné referáty zamerané na dejiny
novohradského sklárskeho a smaltovníckeho priemyslu odzneli spolu
s prezentáciami víťazov národnej súťaže Múzeum roka 2013
vo výstavných priestoroch Mestského vlastivedného múzea.
V poobedňajších hodinách si účastníci prezreli expozície a aktuálne
výstavy Hradného múzea vo Fiľakove, a v rámci sprievodného
programu sa zúčastnili ukážok miestnych historických skupín Nomád a
Defensores. Múzejníci si vyskúšali aj streľbu z luku a historických
palných zbraní i prípravu smaltovaných šperkov. Dobrú zvesť výsledkov
nášho múzea si z Fiľakova odnieslo so sebou vyše dvesto spokojných
kolegov.
- HMF -

Nová stála expozícia Mestského múzea
bude otvorená v auguste
- Darujte alebo požičajte exponáty do múzea!
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo archeologicko-historickú
expozíciu pod názvom „Stáročia ﬁľakovského hradu“ v roku 2008 a
svoju paleontologickú expozíciu pod názvom „Pamiatky skamenelého
života v okolí Fiľakova" v roku 2011 v Bebekovej bašte hradu. Výstavné
priestory Mestského vlastivedného múzea, boli v roku 2011
zrekonštruované z úspešného projektu podaného do Regionálneho
operačného programu Európskej únie. Na príprave novej expozície,
ktorú ﬁnančne podporilo aj Ministerstvo kultúry SR, pracujú múzejníci
už niekoľko rokov. Stála výstava Mestského múzea bude zameraná na
históriu Fiľakova a okolia po zruinovaní hradu v roku 1682 s dôrazom na
dejiny miestneho smaltovníctva (Kovosmalt a jeho predchodcovia).
Expozícia bude prezentovať život v kaštieľoch, kúriách a
vo františkánskom kláštore vo Fiľakove, etnograﬁu okolia a
spoločenský život malého mesta, remeslá a históriu miestneho
priemyslu.
Múzeum prosí všetkých občanov mesta, ktorí vlastnia dokumenty o
histórii mesta a mikroregiónu do roku 1989 (písomné, fotograﬁcké,
ﬁlmové), predmety (staré výrobky továrne, nástroje starých remesiel,
tradičné kroje, produkty ľudového umenia atď.), aby ich darovali, alebo
požičali do vznikajúcej expozície a pomohli tým zvýšiť kvalitu
pripravovanej stálej výstavy, nech sa stanú pamiatky našej spoločnej
minulosti dostupnými pre všetkých. Artefakty môžete odovzdať
v Mestskom múzeu do 31. júla vždy od utorka do štvrtka denne od 8,00
do 16,00. Ďalšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle
riaditeľstva múzea: 047/4382017. Za poskytnutú pomoc vopred
ďakujeme!
- HMF -
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Krúť sa kolo, krúť...
Materská škola na Daxnerovej ulici vo Fiľakove v predvečer 1. mája usporiadala veľkolepý
kultúrny program v MsKS vo Fiľakove pre rodičov a širokú verejnosť pod názvom: „Krúť sa kolo,
krúť“, ktorú podporili rodičia a OZ PRO GAUDIO. Cieľom podujatia bolo pestovať u detí
pozitívny vzťah k hudobnému umeniu, ľudovým tradíciám a k hudobno-pohybovým aktivitám.
Od roku 2008 je na našej MŠ už tradíciou usporadúvať túto milú udalosť, na ktorú sa deti s pani
učiteľkami chystajú s napätím a veľkou radosťou, aby prekvapili svojich najbližších
schopnosťami, ktoré sú im dané a ktoré sa snažíme u nich rozvíjať v podobe tanca, spevu a
prednesu. Aj v tento deň naše deti a pani učiteľky dokázali, že ich deti sú talentované a schopné
potešiť nejedného z nás. Preplnená sála ich zato odmenila zaslúženým potleskom!
Mgr. Danica Vargová - riaditeľka MŠ

Recitácia
prežitok alebo
zážitok?
Čo znamená slovo
recitovať? Povedať
naspamäť báseň alebo
úryvok? Cibriť si pamäť?
Alebo je to kúsok odvahy
postaviť sa pred publikum?
Chýba alebo nechýba
dnešným deťom literatúra ?
Vieme, že dnes recitovanie veľmi „neletí”, ale my, pedagógovia,
sa zhodujeme na tom, že učenie sa básničiek, rozprávok,
úryvkov a následne ich interpretácia deťom prospieva.
Recitovanie pomáha deťom získať istotu, istý druh
sebavedomia. Veď vystúpiť sám pred publikum, je naozaj
odvážne.
Odvahu, sebavedomie a neustále sa rozvíjajúci talent môžeme
vidieť aj u našej žiačky ZŠ, Farská lúka 64/A vo Fiľakove,
8. ročníka Martiny Mikušovej, ktorej sa v tomto školskom roku
podarilo získať 1. miesto v recitovaní poézie Hviezdoslavov
Kubín v regionálnom kole v Lučenci a zároveň si vybojovala aj
postup do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň v Banskej
Bystrici. Sama Martina určite vie, že prednes nie je prežitok, ale
obrovský zážitok a získavanie nových možností a poznatkov.
Veríme, že v budúcnosti sa jej bude dariť a nezanevrie na
literatúru. Martina má aj svoju nástupkyňu. Je ňou žiačka 4.A
Bianka Molnárová, ktorá takisto recitovaním prináša nielen
sebe, ale aj svojmu okoliu len radosť a pôžitok. Dokázala to aj
v tomto školskom roku, keď získala pekné 3. miesto v recitovaní
prózy na HK v Lučenci. Obom dievčatám, ale nielen im, patrí
poďakovanie a želanie, aby v tejto peknej práci pokračovali aj
naďalej.
Mgr. Edita Mrázová

Zo života CVČ IUVENES
V mesiaci máj sa konal už 22. ročník najvýznamnejšej
celoštátnej tanečnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
s medzinárodnou účasťou, pod názvom Šaffova ostroha 2014.
Na krajskej prehliadke tejto postupovej súťaže zabodovali
tanečníci mládežníckeho folklórneho súboru Rakonca, ktorí sa
vrátili z Detvy s dvoma striebornými a s dvoma zlatými
pásmami. Okrem pochvaly zo strany poroty, všetky štyri páry
dostali aj pozvanie na Bystrickú folklórnu haravaru.
Najúspešnejší tanečný pár Erik Brusznyai a Kinga Palčová sa
stali reprezentantmi
banskobystrického
kraja na celoštátnej
súťaži v Dlhom
Klčove (okr. Vranov
nad Topľou) a ako
najmladší tanečný
pár v kategórii
dospelých si
vytancovali zlaté
pásmo. K ich
významnému
úspechu im aj touto
cestou gratulujeme.

DEŇ RODINY
Fantastické stretnutie detí,
rodičov a priateľov školy
pri príležitosti Roka rodiny
2014sa uskutočnilo
v sobotu 7. júna na ZŠ na
Školskej ulici vo Fiľakove.
Nad organizáciou podujatia
bdeli pani učiteľky
E . F a r k a š o v á ,
S. Koroncziová a
M. Bodorová, ktoré
zabezpečili aj krásne letné
počasie. Na školský dvor
od skorého rána prichádzali organizátori- pedagógovia, tety kuchárky, hostia a
ochotní starší žiaci. Prebiehali posledné prípravy, aby sa o 10-tej hodine školská
brána otvorila pre všetkých. Bohatý program naštartovalo hudobno-tanečné
vystúpenie našich žiakov, predstavenie sokoliarov a kynologická show. Po
dravých vtákoch a ostražitých psoch prišli na rad kone a konský záprah, ktoré
vozili návštevníkov okolo školy. Na jednotlivých stanovištiach boli pripravené
veselé súťaže pre deti aj celé rodiny, lukostreľba, streľba zo vzduchovky, jazda
na štvorkolke, futbal. Sprievodnými akciami Dňa rodiny bolo maľovanie na tvár,
skákanie na trampolíne, vodná atrakcia aquazorbing, burza nápadov a losovanie
bohatej tomboly. Nechýbalo ani občerstvenie: chutný kotlíkový guľáš,
zemiakové lokše pani Murínovej, špekačky, zmrzlina, cukrová vata a ovocné
nápoje. Každý si prišiel na svoje.
Veľké ĎAKUJEME patrí: pedagógom, sponzorom, rade rodičov školy, tetám
kuchárkam, ujovi
školníkovi a
technickému
personálu školy,
ž i a k o m asistentom,
h o s ť o m
s programom a
atrakciami a
VŠETKÝM
RODINÁM,
ktoré prišli...
Mgr. Diana
Szabová

HUDBA PRE VŠETKÝCH
V piatok 20. júna 2014 zorganizovali pedagógovia a žiaci ZUŠ Fiľakovo verejný
koncert, ktorý sa prvýkrát netradične uskutočnil pred budovou školy, na
Koháryho námestí. Individuálne i kolektívne súborové vystúpenia účinkujúcich
navodili v početnom publiku atmosféru prichádzajúcich letných slnečných dní a
dovolenkovej pohody...
Kde škola končí, začínajú prázdniny...!!!
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Prosím podporte výstavbu
nového útulku vo Fiľakove
!!!
Vážení priatelia zvierat, pre tých ktorí nás ešte
nepoznajú, dovoľte nám aby sme sa
predstavili, sme OZ Šťastné labky vytvorené
v d e c e m b r i 2 0 11 , z í s k a v a m e p o m o c
materiálnu i nemateriálnu a tým sa snažíme zlepšiť podmienky pre život
zvierat umiestnených v Karanténnej stanici vo Fiľakove, kde psíky majú čas
a nádej v podobe 60 dní, ako náhle táto lehota uplynie a o psíka nie je záujem,
ocitne sa v ohrození. V súčasnosti sú psy držané vo veľmi malých a
nevyhovujúcich kotercoch bez možnosti voľného výbehu. Psy viditeľne
trpia za týchto nepriaznivých podmienok, nemajú žiadnu ochranu pred
počasím. V lete nemajú možnosť úniku pred teplom, v zime sú vydaní na
milosť a nemilosť teplotám pod bodom mrazu. Taktiež nie je k dispozícii
dosť peňazí na liečbu chorých zvierat, kastráciu a poskytnutie potrebnej
veterinárnej starostlivosti. Chceme zmeniť túto hroznú situáciu a
potrebujeme preto Vašu pomoc! Až keď všetci bojujeme za niečo spoločne,
môžeme niečo dosiahnuť!
Od roku 2012 je naším cieľom výstavba nového útulku pre opustené
zvieratá. Máme sen - sen, ktorý môže byť zrealizovaný, ale iba vtedy, ak nám
pri tom pomôžete premeniť naše predstavy na skutočnosť. Pred nami je
možnosť vybudovať lepšie a väčšie priestory s dostatočným výbehom pre
psov a poskytnúť všetkým opusteným zvieratám bezpečný domov bez rizika
utrácania. Práve kvôli týmto nevinným stvoreniam Vás žiadame o pomoc a
podporu pre naše OZ Šťastné labky. Ešte tento rok by sme radi zrealizovali
kúpu nového pozemku na výstavbu útulku, v súčasnosti nám ešte chýbajú
ﬁnancie len na kúpu pozemku, chýba nám ešte necelých 3000 €.
Čakajú nás náklady ako vypracovanie projektu, geodetická výmera
pozemku, zapojenie elektriny a vody, oplotenie a samotná výstavba kotercov
a priestorov pre naše zvieratká. Bude to ﬁnančne náročné a veríme, že aj
s Vašou pomocou to zvládneme a zachránime veľa ďalších nevinných
životov. Po kúpe pozemku budeme organizovať dobrovoľnícke brigády na
vyčistenie pozemku a výstavbu priestorov, radí Vás privítame.
Chceme týmto osloviť všetkých dobrých ľudí, ktorým záleží na osude týchto
zvierat a ktorých úprimnú pomoc naše psíky tak potrebujú. Dôležitá a
potrebná je pre nás pomoc materiálna i nemateriálna za ktorú Vám v mene
psíkov budeme vďační!!!
Za pomoc i záujem všetkým úprimne v mene našich „labkáčov“ nesmierne
ĎAKUJEME !!!
Beata Jagošová, predseda OZ Šťastné labky
Organizácia: Občianske združenie Šťastné labky
Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Identiﬁkačný kód: 42197759
Kontakt: +421 904 659 924
Email: ozstastnelabky@gmail.com
jagosovabea@gmail.com
FaceBook stránka: Útulok Šťastné labky Fiľakovo
Názov konta: ŠŤASTNÉ LABKY
Číslo účtu: 13534327/5200
Banka: OTP Banka
IBAN: SK67 5200 0000 0000 1353 4327
BIC: OTPVSKBX

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v mesiaci júl a august 2014
25.07.2014, 17:00 hod.
Vatra zvrchovanosti
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: MO MS a DMS
19.07.2014, 22:00 hod.
Divadelné predstavenie Medzinárodného workshopu divadla a tanca
s názvom Vyšehrad bez bariér
Miesto: nádvorie Fiľakovského hradu
Hlavný organizátor: Stowarzyszenie Teatr Formy Józefa Markockiego a
Hradné múzeum vo Fiľakove
15.08.2014, 16:00 hod.
Otvorenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
15.-17.08.2014 XXIV. PALÓCKE DNI A DNI MESTA
Podrobný program prinesieme v letnom dvojčísle začiatkom augusta.

Turnaj v minifutbale
V sobotu 21.júna sa na štadióne
FTC konal už 21. ročník turnaja
v minifutbale o „ Putovný pohár
primátora mesta“. Hoci v tomto
období asi všetkých viac priťahuje
„veľký“ futbal z majstrovstiev
sveta na televíznych obrazovkách,
čo bolo napokon aj dôvodom nižšej
účasti družstiev i divákov než vlani,
predsa len sa našli 4 mužstvá, ktoré
si tieto pohodovo-vážne mini
zápasy a krásne strávenú sobotu
nenechali ujsť. O všetko potrebné, od vyhlásenia výzvy, registrácie
mužstiev a rozlosovania zápasov, po prípravu technických
podmienok, realizáciu turnaja, zabezpečenie občerstvenia a fajného
gulášu, sa starajú pravidelne a zodpovedne členovia Komisie
školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove, no na otvorení
samozrejme nemohli chýbať primátor mesta a jeho zástupca. Vekové
rozpätie hráčov turnaja bolo ozaj parádne, aj vyše 30 rokov, no na
výkonnosti, či snahe o pôsobivú hru a čo najlepší výsledok to vidieť
nebolo. Organizátori i niekoľko desiatok divákov si užili aj parádne
kúsky na trávniku. Počasie bolo tiež takmer ideálne, horúčavy
nechýbali nikomu a ani pár kvapiek dažďa program turnaja
nenarušil. Výsledky zápasov napínali až do samotného konca,
napokon vysvitlo, že o prvých dvoch priečkach rozhodol jediný
bodík. Konečné poradie Vám teda predstaví aj tohtoročných
účastníkov turnaja. Veríme a organizátorom týmto aj želáme, aby ich
o rok na ďalšom ročníku bolo aspoň dvojnásobok.

Výsledky:
1. miesto a putovný pohár: Mužstvo FTC (funkcionári, tréneri a
bývalí hráči)
2. miesto: Zedníček team (stály a úspešný účastník zimnej mestskej
halovej ligy)
3. miesto: Polícia (mestská a štátna polícia doplnená
neregistrovanými hráčmi)
4. miesto: Ekoltech (jediný zástupca ﬁriem a organizácií, ktorý
dokázal pozbierať mužstvo a prihlásiť sa !)
Najlepší brankár turnaja: Tichomír Farkaš zo Zedníček teamu
Najlepší strelec turnaja: Ondrej Václavík - FTC (tréner nášho „A“)

