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Zahynul kôň pod kalinou
Mladí divadelníci zo štyroch krajín
(Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko)
zbierali skúsenosti počas divadelno-tanečného
workshopu Vyšehrad bez bariér už po
jedenásty raz. Tentoraz vo Fiľakove a to rovno
v priestoroch hradu a jeho podhradia.
V predstavení diela na motívy balady A. S.
Puškina Cigáni, ktoré dostalo názov Zahynul
kôň pod kalinou, predviedli na verejnej
generálke 18. júla a na premiére v sobotu
19. júla, nielen všetko svoje umenie, no
predovšetkým to, že za dva týždne sa dá toho
spraviť veľa. Čo všetko sa za ten čas udialo prezradil herec a režisér
Vladimír Sadílek. „Stretli sa profesionáli aj amatéri. Ide tu o spoločnú
interakciu, aby všetky zložky vytvorili kompaktné tanečno-divadelné
predstavenie, a to nielen hereckým a tanečným umením, ale aj
prostredníctvom hudby, scénograﬁe, kostýmov. Pod dohľadom lektorov
mohli rozvíjať svoj talent, fantáziu a konfrontovať svoje názory a nápady
s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, spoznávať sa navzájom a
spolupracovať na záverečnom predstavení v mojej réžii. Okrem mňa sa
pod predstavenie podpísali aj choreograﬁ Ladislav Cmorej spolu
s Davidom Schimmerom, Józef Markocki, lektor výrazového herectva,
Dalibor Lang, vedúci dirigent, Marian Lacko scénograf, či Hana Štrbová
výtvarníčka kostýmov z Ostravy. Bolo to naozaj náročné predstavenie,
kde napríklad v tanečnej sekcii boli predvádzané cigánske tance. Ich
herecké zvládnutie s pochopením temperamentu ľudí je skutočne veľmi
ťažké a všetko sa dopĺňalo ešte efektmi, osvetlením a videoprojekciou na
dvoch plátnach.“
Na workshope Vyšehrad bez bariér sa každý rok zúčastňujú milovníci
divadla, hudby a tanca zo všetkých štátov Vyšehradskej štvorky.
Hlavnými organizátormi sú Artové sdružení Cylindr z Ostravy v Česku,

Vatra zvrchovanosti
Slovenská republika už po 22. krát slávila prijatie deklarácie
o zvrchovanosti a na mnohých miestach sa zapaľovali „Vatry
zvrchovanosti“. Nebolo tomu inak ani vo Fiľakove. Toto veľké výročie
slovenského národa si pripomíname preto, že je historickým zavŕšením
úsilia Slovákov o samostatnosť. Fiľakovskí matičiari, občania a
priaznivci Matice slovenskej sa 25. júla stretli v priestoroch Domu
Matice slovenskej vo Fiľakove, aby si pozreli bohatý program,
porozprávali sa, najedli a najmä, aby spoločne zapálili symbol
zvrchovanosti - vatru. Pekný kultúrny program a priateľské stretnutie si
prišli užiť aj primátor mesta Jaromír Kaličiak, prednosta OÚ v Lučenci,
predseda BBSK Marian Kotleba, poslanec BBSK a starosta obce Ratka
Milan Spodniak, ako aj riaditeľka DMS Alena Rezková. Pekných
podujatí mávame do roka mnoho, každé je niečím jedinečné, ale všetky
sú si podobné tým, že sa tu radi stretávajú susedia, známi, domáci i
zo širokého okolia, aby si v príjemnej atmosfére vychutnali krásy
slovenského folklóru. Tento rok nás svojou účasťou poctili aj súbory
zo Srbska - KUD Branka Radičeviča a FS Vreteno Kysáč a na podujatí
nemohol chýbať ani domáci DFS Jánošík. Horný Gemer prezentovala
FSS Hrabina z Nižnej Slanej a sólistka Martinka Zagibová v hudobnom
doprovode Rudolfa Hanuštiaka. Majestátnu pyramídu z drevených
klátov zapálil Marian Kotleba.
Aktívne sa zapojili aj účinkujúci,
ktorí svojim spevom potvrdili
spolupatričnosť na spomienke
deklarácie zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Počas jej
dohárania si všetci pochutnávali na
výbornom guláši. Podujatie sa
vydarilo aj vďaka priaznivému
počasiu a pevne veríme, že o rok sa
znovu stretneme vo väčšom počte.
-dms-

Mesačník samosprávy

Stowarzyszenie Teatr Formy z Vroclavu
v Poľsku, Lélekpendítők Társasága
zo Salgótarjánu v Maďarsku a Základná
umelecká škola z Rimavskej Soboty.
Miestnymi partnermi boli Hradné múzeum
vo Fiľakove, Mesto Fiľakovo, Miestna
organizácia Csemadoku a Dom Matice
slovenskej vo Fiľakove.
Okrem asi 60 priamych aktérov celého
workshopu, od režiséra, cez mladých
účastníkov, až po hudobníkov a zvukárov na
premiére, sa na jeho realizácii podieľali ďalšie
desiatky ľudí a riaditeľ projektu Marián Lacko
a jeho koordinátorka Hanka Štrbová si úžasnú
spoluprácu so všetkými miestnymi organizáciami a ﬁrmami nevedeli
vynachváliť. „Projekt se uskutečnil, mimo jiné, díky ﬁnanční podpoře
International Visegrad Fund a Nadace Život Umělce, Hradného múzea
Fiĺakovo, Mesta Fiĺakovo, ZO Csemadok Fiĺakovo, MO Domu Matice
slovenskej Fiĺakovo, MK Trade-LC, s.r.o.
Lučenec, Falcon Sportu s.r.o. Fiĺakovo a
dalších. Zvláštní poděkování patří Paĺovi
Krpeĺanovi, který pomohl téměř ve všem,
protože znal ti správní lidi a Zuzce
Szvorákové za tu užasnou péči a Attilovi
Agócsi za úplně vše, co tady pro nás dělali.“,
povedala Hanka - „To představení byl
výsledek třičtvrtěroční přípravné práce a
čtrnáctidenního ﬁnišmaratónu. Děkuji všem
moc, moc, moc! “
Nuž a krásny zážitok mali napokon aj diváci,
ktorých na obe záverečné predstavenia prišli
asi štyri stovky.
-IC -

Spomínali sme na stratenú
ﬁľakovskú židovskú
komunitu
22. júla 2014 sa vo Fiľakove uskutočnilo pietne
podujatie venované spomienke na niekdajšiu
miestnu židovskú komunitu a obete holokaustu,
ktorého čestným hosťom bol Austrálčan
ﬁľakovského pôvodu a čestný občan nášho
mesta Frank Löwy. Podujatie sa pôvodne malo
konať pri pamätníku stratenej ﬁľakovskej
židovskej komunity, ktorý je postavený
na mieste niekdajšej židovskej synagógy, zbúranej koncom 60-tych
rokov minulého storočia, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa presunulo
do veľkej zasadacej sály Mestského úradu. Spomienkovej udalosti sa
zúčastnil primátor Mesta Fiľakovo JUDr. Jaromír Kaličiak, riaditeľ
Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Attila Agócs, poslanci Mestského
zastupiteľstva, a pozvanie prijali aj vedúci predstavitelia židovských
náboženských obcí z Lučenca, Rimavskej Soboty a zo Šalgotarjánu.
Významným momentom podujatia bolo slávnostné odovzdanie vlani
odhaleného pamätníka mestu vrátane bezpečnostného kamerového
systému, po ktorom nasledovalo podpísanie zmluvy s ﬁľakovskou
o r g a n i z á c i o u
verejnoprospešných
služieb o ﬁnancovaní
systematickej údržby
miestneho židovského
cintorína. Program
podujatia zavŕšilo
v y s t ú p e n i e
bratislavského
barytonistu Ervína
Schönhausera.
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Umelecký graﬁk
Gábor Koós
Jeden z ďalších mladých
umelcov nášho mesta, Gábor
Koós, sa narodil v Lučenci.
Svoje detstvo prežil
vo Fiľakove, kde navštevoval
základnú školu aj gymnázium.
Magisterské vzdelanie získal
na Maďarskej univerzite
výtvarných umení
v Budapešti, zatiaľ čo jeden
rok študoval na univerzite
Glasgow School of Art
v Škótsku. V súčasnosti už
siedmy rok žije a tvorí
v Budapešti. Umelecké
nadanie dostal do vienka od svojich rodičov, ale s graﬁkou ako
umeleckou technikou sa dôkladnejšie začal zaoberať až od roku
2005. "Vo svojich dielach bezprostredne vystihuje napätie medzi
replikou a originálom, pokiaľ poníma a vystavuje tlačovú formu a
odtlačok ako jedno dielo. Umelec zhotovuje výlučne len jeden
odtlačok ku každej forme, čím dve jedinečné, ale predsa
vzájomne sa opakujúce práce stupňujú problematiku repliky a
originálu ad absurdum. Jeho nové diela zakladajú na progresívnej

Marián Mesiarik
Ďalším podujatím Hradného múzea
vo Fiľakove počas letnej turistickej
sezóny bola fotograﬁcká výstava
mladého Fiľakovčana, amatérskeho
fotografa Mariána Mesiarika, ktorú
otvorila inštitúcia 25. júla 2014
o 16.00 hodine v galérii Mestského
vlastivedného múzea.
Autor výstavy sa narodil v Lučenci
v roku 1984. Po absolvovaní
základnej školy vo Fiľakove
vyštudoval strojársky odbor na
Strednej odbornej škole v Lučenci.
V súčasnosti pracuje ako správca objektov a múzejný pedagóg
Hradného múzea vo Fiľakove. Záujmovej fotograﬁi sa začal
venovať v roku 2004, spočiatku len na amatérskej úrovni. Neskôr
ako člen miestneho skautského zboru, pre ktorý napríklad
fotograﬁcky zdokumentoval kroniku skautského zboru,
zvečňoval významné okamihy na rozličných akciách a

reinterpretácii
odtlačku. Vytvára a
využíva nový
konceptuálny
horizont: prvky,
predmety svojho
osobného životného
p r i e s t o r u ( n a p r.
interiérové dvere)
transformuje na
tlačovú formu a tým
sa odtlačok, ako biograﬁcká stopa dostáva do novej
interpretačnej roviny“ (zdroj: galéria Chimera-Project).
Gábor Koós sa ako prominentná postava súčasnej generácie
budapeštianskych umelcov zúčastnil niekoľkých individuálnych
(Bratislava, Győr, Budapešť) a skupinových výstav po celom
Maďarsku. V roku 2009 mal samostatnú výstavu s názvom Jeden
Muž + Jedna Žena v Mestskom vlastivednom múzeu
vo Fiľakove. Je dvojnásobným držiteľom umeleckej ceny
Derkovits Gyula Művészeti Díj a vyhral cenu Nadácie pre
maďarskú graﬁku na Graﬁckom trienále v Miškovci. Ďalšie
informácie o umelcovi sú dostupné na webových stránkach:
ź www.works.io/gabor-koos
ź www.chimera-project.com/artists/koos-gabor
Autor: Bc. Denisa Pócsaová, NTIC
Fotograﬁe: galéria Chimera-Project

podujatiach a časom nadobudol tento koníček profesionálne
rozmery. Postupne sa zdokonalil aj v komunálnom a
dokumentárnom fotografovaní. Ako milovník prírody
fotografuje predovšetkým prírodu, krajinu, ale medzi jeho
zábermi sa nájdu aj makrosnímky a príležitostne aj portréty. Rád
experimentuje s novými fotograﬁckými technikami, akými sú
napríklad HDR fotograﬁa, či metóda startrails. Jeho fotograﬁe sú
zverejnené v rozličných publikáciách a boli prezentované na
niekoľkých skupinových výstavách v Novohrade. Jedným
z najväčších uznaní jeho tvorivej práce je uverejnenie autorskej
snímky na internetovej stránke National Geographic, v rámci
mesačného výberu fotograﬁí v konkrétnej tematike. Autor je
členom organizačného tímu cezhraničného Medvešského
fotomaratónu - najväčš ieho tematicky zameraného
fotograﬁckého podujatia v strednej Európe, určeného pre
rozličné profesijné úrovne a kategórie fotografov.
Výstava s názvom „Mojimi očami“ predstavuje výber prác
z oblasti makrofotograﬁe, krajinárskej fotograﬁe a výber z HDR
fotograﬁí, na ktorých sú zvečnené kultúrne pamiatky
zo Slovenska, Čiech a Poľska. Sprístupnená bude do 5. septembra
2014.
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Aktuality z územia Novohrad - Nógrád
geoparku
V období od 26. do 29. júna 2014 sa uskutočnila kontrolná návšteva
Novohrad - Nógrád geoparku (NNG) z Európskej a Globálnej siete
geoparkov v rámci obhájenia titulu GEOPARK. Kontrolu
vykonávali Kristin Rangnes (Nórsko) a Goran Pavic (Chorvátsko).
Na území prvého cezhraničného geoparku na svete, ktorým je NNG,
bol pripravený bohatý program. 27. júna na území Maďarska a 28.
júna na území Slovenskej
republiky boli
p r e d s t a v e n é
najvýznamnejšie lokality
a centrá geoparku, t.j.
mesto Salgótarján a mesto
Fiľakovo, okrem toho
aktivity a výsledky
u p l y n u l ý c h 4 r o k o v,
rozvojové plány a
predstavy na ďalšie
programovacie obdobie.
Kontrolóri boli veľmi
vnímaví a otvorení, zdalo
sa, že odchádzajú spokojní. Oﬁciálne výsledky vykonanej kontroly
vedúcim predstaviteľom NNG, ako aj ostatným členom siete z 51
krajín, oznámia na odbornej konferencii geoparkov v Nemecku.

Dňa 04.07.2014 bola podpísaná Zmluva medzi Európskym
zoskupením územnej spolupráce Novohrad - Nógrád a
Medzinárodným Vyšehradským Fondom o podpore v rámci
úspešného projektu s názvom „Budovanie partnerskej siete na
území Novohrad - Nógrád geoparku“. Podpora vo výške
12 000,00 € predstavuje 80% celkových nákladov projektu.
Termín realizácie projektu je od 01.09.2014 do 31.08.2015.
V rámci projektu sa uskutočnia medzi sektorové pracovné
stretnutia, výmena informácií za účasti českých a poľských
partnerov, analýza a zadeﬁnovanie problémov a
hľadanie spoločných riešení na aktuálne problémy
v rámci spoločenských vzťahov, rozvojových aktivít a
vôbec fungovania Novohrad - Nógrád geoparku.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovenská republika 2007-2013 má Z.p.o. Geopark
Novohrad - Nógrád (GNN) úspešný projekt s názvom
„GeoPart - systematické partnerstvo v záujme
integrovaného rozvoja NNG“, kde organizácia Z.p.o.
GNN je vedúcim partnerom. Cieľom projektu je
zabezpečiť a vypracovať aktuálne rozvojové dokumenty
a partnerské dohody pre celé územie Novohrad - Nógrád
geoparku. Celkové náklady projektu predstavujú sumu
136 320,00 €. Spoluﬁnancovanie vo výške 6 816,00 €
hradí vedúci a cezhraničný partner, ktorým je Novohrad - Nógrád
Geopark Nonproﬁt Kft. Termín realizácie projektu je
od 01.08.2014 do 30.06.2015.
Ing. arch. Erika Anderková

Vzdialenosť neznamená rozdiely
(Distance makes no difference)

XII. Medzinárodný mládežnícky tábor
na skrášľovanie Fiľakovského hradu

Občianske združenie
Ad Hoc, ktoré vzniklo
na Univerzite
K o m e n s k é h o
v Bratislave,
konkrétne na Katedre
politológie, bolo
iniciatívou študentov,
ktorí sa rozhodli
organizovať diskusie
na aktuálne spoločenské, politické, či ekonomické témy. Postupne sa
činnosť združenia rozrástla a v súčasnosti organizuje už aj mládežnícke
výmeny pre mladých ľudí z rôznych krajín. Jednou z nich je aj
mládežnícka výmena s názvom „Distance makes no difference“
(„Vzdialenosť neznamená rozdiely“), ktorá sa uskutočnila medzi 19. a
30. júlom v Rekreačnom stredisku Obručná. Počas týchto dvoch týždňov
sa mladí ľudia vo veku 16 až 26 rokov zo siedmich krajín (Slovensko,
Česká republika, Maďarsko, Španielsko, Bulharsko, Belgicko a
Turecko) pokúsili kreatívnym spôsobom priblížiť svoje kultúry. Využili
na to predovšetkým svoje divadelné, hudobné a tanečné nadanie. Po tom,
čo spoločnými silami vytvorili kultúrny program, ho aj odprezentovali
v materských školách v Lučenci a vo Fiľakove, v domove dôchodcov
Nezábudka, ako aj v rámci verejného predstavenia v areáli hradného
múzea vo Fiľakove. Účastníkom sa podarilo vytvoriť multikultúrne
prostredie a zapojiť do svojho predstavenia nielen deti, ale aj dospelých.
Piesne, tance a hry typické pre jednotlivé účastnícke krajiny projektu tak
spestrili život vo Fiľakove a
Lučenci.
Tento projekt bol uskutočnený
v rámci programu Európskej
komisie - Mládež v akcii, ktorý
podporuje mobilitu a
neformálne vzdelávanie
mladých ľudí v Európe a
partnerských krajinách.
Veronika Víghová

V
t e r m í n e
od 20.07.2014
do 26.07.2014 sa
uskutočnil 12. ročník
mládežníckeho
tábora, hlavným
cieľom ktorého je
ochrana kultúrneho a
prírodného dedičstva.
Špeciﬁcké ciele
tábora sú vyčistenie a
skrášlenie hradného
areálu, vnímanie a ochrana nášho životného prostredia,
osvojenie poznatkov z dávnej a nedávnej minulosti,
spoznanie regiónu, mesta, pamiatkových objektov a prírody,
tvorivá činnosť - tradičné a aktuálne remeslá. Tento rok mal
tábor 20 účastníkov vo veku od 14 do 20 rokov. Viacerí prišli
z Maďarska alebo Južného Slovenska. Hlavným
organizátorom bolo Občianske združenie Oppidum Fileck.
Tábor podporili: Hradné múzeum vo Fiľakove, Mesto
Fiľakovo, Matej Papán, Restaurant Victory a ďalší nadšenci
s odbornými prednáškami a konkrétnymi aktivitami počas
realizácie tábora.
Ing. arch. Erika Anderková

4
Športový deň v MŠ na Daxnerovej ulici

Odmeny za tvorivosť

Z príležitosti svetového dňa pod názvom: „Pohybom ku zdraviu“
sme dňa 13.05.2014 zorganizovali na našej materskej škole športový
deň plný pohybu, zábavy a súťaží. Túto aktivitu podporilo OZ PRO
GAUDIO a Mesto Fiľakovo. Škôlkari nášho mesta, ale aj z okolitých
obcí (MŠ Veľké Dravce, MŠ - Buzitka, MŠ - Čamovce, MŠ Biskupice, MŠ - Radzovce, MŠ - Šíd, MŠ - Fiľ. Kováče) si v tento
deň zmerali svoje sily v rôznych športových disciplínach primeraných deťom predškolského veku. Tento deň nepoznal
porazených.
Každý sa stal
víťazom,
ktorému bola
u d e l e n á
medaila,
d i p l o m
za účasť a
nechýbala ani
s l a d k á
odmena!
Mgr. Danica
Vargová - riad.
MŠ

Výtvarná výchova je predmet, ktorý má predpoklady rozvíjať tvorivosť detí
a má nezastupiteľné miesto vo formovaní žiaka. Rozvíja ich vyjadrovacie a
duševné schopnosti. Formuje osobnosť, ktorá dokáže mať vlastný názor,
vlastný vkus a tvorivý vzťah k svetu. Výtvarné aktivity predstavujú mnohé
činnosti. Žiaci ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo, sa počas obdobia základnej
školy stretnú s tradičnými, ale aj novými výtvarnými technikami, snažia sa
pochopiť rôzne zákonitosti výtvarného sveta, a tak svoje predstavy a fantáziu
stvárniť. To, že na našej škole sa darí aj tomuto predmetu, svedčí každoročne
veľa cien a čestných uznaní nielen v rámci mesta či republiky, ale aj na
medzinárodnej úrovni. V tomto školskom roku takýmto spôsobom
zverejňujeme a chceme pochváliť našich žiakov, ktorí získali ceny a čestné
uznania nielen doma, ale aj v celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
V celoslovenskej výtvarnej súťaži „My sa nevieme sťažovať nahlas“ získala
cenu Aurélia Šimonová zo 6. A . V súťaži Vesmír očami detí v okresnom kole
ceny dostali: Ernest Barányi z 2. A a Alžbeta Oláhová z 3. A.
V medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice v Čechách priniesla ocenenie
žiakovi 7. A Nikolasovi Illéšovi. V domácej súťaži Geopark Novohrad
vo Fiľakove si diplomy odniesli: Vivien Tóthová, Soﬁa Karáseková, Aurélia
Šimonová, Enriko Šimon zo 6. A, Deana Slováková a Eleonóra Botošová
zo 7. A, Ernest Barányi z 2. A a Silvia Šuhajová zo 4. A. Veríme, že tvorivosť
a fantázia našich žiakov počas prázdnin neopustia a naďalej budú tvoriť
nielen pre svoje potešenie, ale aj pre potešenie iných.
Mgr. Edita Mrázová

Medzinárodné a celoštátne úspechy
Gymnázia vo Fiľakove
Ešte aj v júni tvrdo a zodpovedne pracovali žiaci a pedagógovia
ﬁľakovského gymnázia.
5. a 6. júna zorganizovali šiesty ročník Prírodovedného triatlonu,
ktorý je súťažou pre stredné školy s vyučovacím jazykom
maďarským z matematiky, fyziky a informatiky.
Dvojdňovému zápoleniu predchádzali korešpondenčné kolá, na
základe ktorých si účasť zabezpečilo vo ﬁľakovskom ﬁnále deväť
družstiev z ôsmich gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským
zo Slovenska. Úlohou súťažiacich boli rôzne merania s pomocou
výpočtovej techniky a po trampotách spôsobených náročnosťou
úloh, nasledovali menej technické a aj divácky atraktívnejšie
súťažné disciplíny. Nasledovali zápolenia v oblasti interaktívnej
matematiky, v interaktívnom puzzle a hádzaní šípok, pričom
účastníci museli riešiť matematické úlohy. Nechýbala ani
robotika s programovateľnými Lego-robotmi a vrcholila, aj na
gymnáziu už rok trvajúca, horúčka v skladaní Rubikovej kocky.
Trojčlenné družstvá sa zúčastnili kvízov z oblasti matematiky,
fyziky a informatiky, ale ozajstnou výzvou sa stal vedomostný
test z uvedených oblastí vo ﬁnále. Súťažiaci tu mali dokázať, že
zvládnu aj náročné, spojité problémové úlohy z prírodovedných
predmetov. Žiaci Gymnázia vo Fiľakove - Bence Bial, László
Csernok a Mátyás György - veľmi dobre reprezentovali školu,
lebo skončili na druhom mieste celoštátneho ﬁnále.
Prípravu, organizáciu a realizáciu súťaže zabezpečovali učitelia
matematiky, fyziky a informatiky ﬁľakovského gymnázia:
László Kerekes, Peter Klein,
Agnesa Kováčová, László Molnár,
Róbert Tomolya a Hilda Tóthová.
Samozrejme okrem tohto sústavne
pripravovali žiakov na rôzne iné
súťaže a organizovali aj ďalšie
súťaže. Prírodovedný triatlon bola
poslednou v rade celoštátnych
alebo medzinárodných
prírodovedeckých súťaží, ktoré
organizovalo Gymnázium
vo Fiľakove v tomto školskom
roku.
Vo f e b r u á r i ﬁ ľ a k o v s k é
gymnázium dalo domov
XXXVIII. ročníku medzinárodnej

súťaže z matematiky - Felvidéki Magyar Matematikaverseny,
kde sme získali 4. miesto. O dva mesiace, v apríli, učitelia
gymnázia zorganizovali XIX.ročník Infoprog-u, ktorý je
medzinárodnou súťažou v informatike pre stredné školy
s vyučovacím jazykom maďarským v Karpatskej kotline. Tu
Fiľakovčania získali viac popredných umiestnení. V súťaži škôl
boli prví v republikovom kole a v medzinárodnom meradle
získali druhé miesto. V kategórii programovania získali
absolútne prvé miesto. V tomto istom mesiaci gymnázium
zorganizovalo druhý ročník súťaže v robotike RoboSum Open
Sumo Lego. V medzinárodnej súťaži dve družstvá ﬁľakovského
gymnázia - jedno zo štvorročného gymnázia a jedno
z osemročného gymnázia - získali prvé dve miesta. V júni,
Prírodovedným triatlonom, ukončilo gymnázium tohtoročnú
sériu celoštátnych a medzinárodných súťaží.
Popritom sme ešte nehovorili o tých pekných výsledkoch, ktoré
sa zrodili na súťažiach mimo ﬁľakovského gymnázia, pri ktorých
bolo tiež potrebné vyvinúť nemalé úsilie učiteľov aj žiakov.
Bence Bial na krajskom kole Olympiády z matematiky a na
krajskom kole Olympiády z fyziky získal prvé miesto, na
krajskom kole celoštátnej súťaže v programovaní Zenit druhé
miesto a na Olympiáde z informatiky získal nielen prvé miesto
v kraji, ale aj v celoštátnom kole. A napokon jeho mimoriadny
úspech na Medzinárodnej súťaži maďarských stredných škôl
z matematiky v Sedmohradsku, kde získal tretie miesto.
Škola žala úspechy aj v iných oblastiach, nielen
v prírodovedeckej. Náš divadelný súbor Zsibongó sa v Dunajskej
Strede na Podunajských slávnostiach umiestnil v zlatom pásme,
divadelný súbor Apropó na
Jókaiho dňoch v Komárne získal
cenu poroty a z Nitry, z literárnej
súťaže Legere, sa naši žiaci vrátili
s tretím miestom a s osobitnou
cenou poroty. Naši žiaci sa
zúčastnili aj Súťaže v prednese
prózy a poézie Mihálya Tompu,
súťaže Szép magyar beszéd Pekná maďarská reč, Poznaj
slovenskú reč a celoštátnej súťaže
žiackej publicistiky Médiasztár...
Sme hrdí na úspechy našich
učiteľov a žiakov! Ukončili sme
ťažký, ale krásny rok.
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Školáci opäť
v plavárni
V závere školského roka, po
všetkých únavných
skúšaniach a písomkách, sme
sa rozhodli spojiť príjemné
s užitočným. Zvolili sme
krytú plaváreň v Lučenci.
Žiaci absolvovali základný
plavecký kurz. Získali
vedomosi o záchrane topiaceho sa , nielen v teoretickej oblasti, ale aj
s názornou ukážkou. Samotné plávanie má blahodárne účinky. Zvyšuje
kapacitu pľúc, je dobré na chrbticu, ale aj na imunitu dieťaťa. A ak je
spojené so saunou, účinky sa zdvojnásobujú. Za pár dní sa nám
z neplavcov stali plavci. Z plavcov ešte lepší plavci. Deti húževnato
trénovali a nič ich neodradilo. Zaslúžia si od nás vyučujúcich pochvalu a
sme hrdí, že to všetci úspešne zvládli! Týždeň sme zavŕšili rozdaním
,,Mokrých vysvedčení„. Už teraz sa tešíme na ďalší výcvik!
uč. Ostrihoňová, Spodniaková, Vargová

Krásy Terchovej
VI. ročník turistických
aktivít „Pešiakov“ sme
na Základnej škole - Farská
lúka 64/A, Fiľakovo
ukončili celodenným
výletom do Malej Fatry na
Jánošíkove Diery. V sobotu
7.júna sme sa spoločne
s deťmi z turistického
oddielu a ich rodinnými
príslušníkmi vybrali po stopách tiesňav a vodopádov ukrytých
v prekrásnom prostredí národnej prírodnej rezervácie Rozsutec. Stredne
náročná túra bola sprístupnená turistickými značkami, ktoré nás
po dobrodružných zdolávaniach rebríkov, reťazí a lávok doviedli na
„Medzirozsutce“. Tu sa nám naskytol nádherný výhľad na Malý aj Veľký
Rozsutec, ktorý svojím skalným majestátom vzbudzoval rešpekt. Aj keď
cesta naspäť k hotelu Diery v Terchovej bola náročná, zážitok, ktorý sme
spoločne prežívali pri pohľade na tečúce vodopády, skalné previsy a
nedotknutú prírodu bol „silnejší“. Počasie nám prialo, nálada bola
vynikajúca. Pochvalu sme udelili malým aj veľkým turistom. Ďakujeme
za pekné spoločné chvíle počas celého školského roka 2013/2014 a
tešíme sa na ďalšie objavovanie krás Slovenska.
Mgr. Alena Cigániková, Judita Ivaničová

Otvorená hodina
Aký pokrok moje dieťa v škole
urobilo? Ako sa správa medzi
spolužiakmi? Je na vyučovaní
aktívne alebo skôr nesmelé či
utiahnuté? Odpovede na tieto,
ale aj ďalšie otázky môžu rodičia
dostať sledovaním svojho
dieťaťa priamo počas
vyučovania- na otvorenej
hodine. Rodičia žiakov 1. A triedy ZŠ Farská lúka 64/A vo Fiľakove
dostali takúto možnosť dňa 18.6.2014. Vyučovacia hodina bola ukážkou
rozličných hrových aktivít zameraných na rozvíjanie komunikačných
zručností, čitateľskej gramotnosti, senzomotorických zručností,
matematických predstáv, používania gestikulácie ako pomôcky pri
poznávaní hláskovej štruktúry slova, cvičení na interaktívnej tabuli. Pod
vedením pani učiteľky Mgr. Danky Bozóovej malí prváci od septembra
usilovne pracovali a veľa sa naučili. Zo školy mnohí rodičia odchádzali
hrdí na svoje dieťa a spokojní, že je v dobrých rukách, šťastné a usmiate.
Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom ZŠ Farská lúka, ktorí učia
a vychovávajú naše deti s láskou a nekonečnou trpezlivosťou.
Tamarkina maminka
platená inzercia

Predám vínnu pivnicu vo Fiľakove na Šávoľskej ceste,
horný rad. Cena dohodou. Tel. 0918 143 257

Škola v prírode
V druhej polovici mája sa
žiaci prvého stupňa našej
ZŠ s VJS na Farskej lúke
zúčastnili pobytu Školy
v prírode. Penzión pod
Sitnom sa nachádza
v rekreačnej oblasti
Počúvadlianske jazero,
pod legendárnym Sitnom
(1009 m.n.m.). Pre deti boli
pripravené rôzne aktivity - jazda na koni, vystúpenie sokoliarov,
opekanie, pobyt vo vírivke, v relaxačnom aj plaveckom bazéne. Pobyt
bol spestrený aj návštevou baníckeho skanzenu, sfáraním do bane a
prehliadkou Antolského zámku. Najväčším zážitkom bola návšteva
Terra Permónie (tvorivé dielne), kde si deti mohli vyrobiť vlastné
výrobky, napr. menovky, masky, pálenie polystyrénu, vyrezávanie
rôznych tvarov z drevených doštičiek. Počas pobytu nás sprevádzali
aktivitami aj dva medvedíky, Brumko a Hnedko. Po náročnom výstupe
na Sitno nás prekvapili chutnými palacinkami so šľahačkou, počas
rozlúčkovej diskotéky nám priniesli výbornú tvarohovo-ovocnú tortu a
po niekoľkých kilometroch na ceste domov sa znova objavili a odmenili
nás lízatkami. Okrem toho sa deti venovali rôznym činnostiam, napr.
športové súťaže a hry, výroba náhrdelníkov a náramkov, kreslenie
zážitkov, výroba šatiek a nočná hra. Na záver sa konalo vyhodnotenie
čistoty izieb a aktivít počas ŠvP. Nádherná príroda, pekné počasie a
priateľský personál nám prispeli k príjemne strávenému týždňu
v malebnom prostredí Štiavnických vrchov.
- zš ﬂ -

Prázdninové
bláznovstvá
Zažili ich deti
zo Základnej školy
slovenskej na Farskej lúke
vo Fiľakove, ktoré sa
prihlásili do letnej
p r á z d n i n o v e j
„HALABALA“. 5. ročník
„HALABALA“ aktivít
ponúkol pre deti prežitie
troch pestrých dní, ktoré zahájili celodenným výletom do Modrého
Kameňa. Prehliadka múzea hračiek a zrúcaniny hradu deti zaujala a
kombinovaná cesta vlakom a autobusom priniesla aj niekoľko veselých
príhod. Druhý deň sa niesol v znamení tvorivosti. Za pomoci pani
vychovávateliek a žiaka 9. ročníka P. Pála, pripravili dievčatká pletené
košíky z papiera a chlapci ružičky z farebných stúh. Tretí deň bol
skúškou odvahy na ranči s koníkmi, kde okrem starostlivosti o kone,
mohli deti vyskúšať aj krátku jazdu na koni. Aj keď sú prázdniny ešte len
v polovici, tieto zážitky ostanú navždy a my sa už teraz tešíme na ďalšie
spoločné prázdninové chvíle. Želáme Vám bezstarostné a slnečné leto!
Ivaničová, Molnárová - vychovávateľky ŠKD

Športový klub Powerlifting
Dňa 24.05.2014 sa Športový klub Powerlifting Fiľakovo s podporou
mesta Fiľakovo zúčastnil na medzinárodnej súťaži WPC v tlaku
na lavičke v Maďarsku, v meste Györ, kde chlapci úspešne
reprezentovali naše mesto a dosiahli nasledovné výborné výsledky
vo svojej váhovej kategórii Junior - Ondrej Oláh do 59 kg- 1. miesto,
Gabriel Bari do 67,5 kg- 1. miesto, Daniel Horváth do 75 kg- 2. miesto a
Norbert Oláh do 82,5 kg 1.miesto. Pozitívnym
výsledkom sa nám
podarilo motivovať
existujúcich členov v ešte
tvrdšiu prácu a zvýšiť ich
sebavedomie. Ďalej
rozšíriť športový tím
novými záujemcami
o silový trojboj.
František Sajko, predseda
športového klubu
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Možnosti turistiky v malebnom
prírodnom prostredí Novohrad-Nógrád
geoparku
Fiľakovo je centrom cezhraničného Novohrad-Nógrád geoparku.
Veľkú časť jeho slovenského územia zaberá Chránená krajinná
oblasť Cerová vrchovina, Chránené vtáčie územie Cerová
vrchovina-Porimavie a časť Chráneného vtáčieho územia
Poiplie. Geopark ponúka množstvo prírodných hodnôt živej,
neživej prírody a kultúrno-historických pozoruhodností, ktoré
umožňujú nazrieť do mnoho miliónov rokov trvajúceho vývoja
tejto oblasti. Najvýznamnejšie lokality na slovenskej strane,
medzi ktoré patria Fiľakovský hradný vrch so stredovekým
hradom (NKP), NPR Šomoška, Kameňolom Mačacia, PR
Hajnáčsky hradný vrch, NPR Pohanský hrad, PP Soví hrad, NPR
Ragáč, PR Steblová skala, PP Zaboda, alebo PP Mučínska
jaskyňa, sú prístupné po značených turistických a náučných
chodníkoch.
Pešia turistická trasa (zelená a žltá turistická značka, náučný
chodník) Šiatorská Bukovinka -› Kameňolom Mačacia -›
NPR Šomoška (NKP Hrad Šomoška) -› Šiatorská Bukovinka
je nenáročnou trasou s prevýšením 230 m a dĺžkou cca. 10 km.
Prejdete ju za cca. 3,5 hodín.
Pešia turistická trasa (zelená, modrá a žltá turistická značka)

TATTOO FEST - Fiľakovo
V dnešnej dobe sa stalo tetovanie veľmi obľúbené v skoro
všetkých častiach sveta, je veľkým hitom a módnym doplnkom.
Tetovanie sa zmenilo v profesionálnych ateliéroch na umelecké
diela a postupom času povznieslo na seriózne uznávané umenie.
Jednoduchým dôvodom prečo sa tetovanie - tattoo stalo až
v dnešnej dobe také populárne je aj to, že dnešní ľudia pociťujú
viac slobody, ukazujú svetu svoj názor na seba samého. Tetovanie
je dnes už bežnou súčasťou tzv. image populárnych ľudí.
Prinášam Vám unikátny TATTOO FEST - Fiľakovo, ktorý sa
bude konať 23.augusta 2014 od 12.-tej hodiny v Mestskom
kultúrnom stredisku. Chceme ľudom ukázať, že tetovanie je
skutočným umením, že v dnešnej dobe sa už dajú na koži vytvoriť
krásne obrázky. Srdečne pozývam Vás všetkých, ako aj majstrov

Hajnáčka -› NPR Ragáč -› Pod Deravým cerom -› Pod
Zabodou -› PP Zaboda -› Hajnáčka je stredne náročná trasa
dlhá necelých 10 km, ktorú absolvujete za 7,5 hodín.
Ďalšie možnosti turistických výletov nájdete na webovej stránke
www.ﬁlakovo.sk v rubrike Návštevník, v ktorej sú okrem iného
obsiahnuté aj etnograﬁcké múzeá a galérie regiónu, či turistické
pozoruhodnosti v okruhu 100 km. Pre záujemcov o skupinové
výlety Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád v spolupráci
s Novohradským turisticko-informačným centrom pravidelne
organizuje poznávacie pešie túry. Využite plný rozkvet prírody
v letných mesiacoch a vyberte sa za poznaním jedinečných
prírodných a historických krás, ktorými hýri tento kraj.
Poznámka:
NKP
Národná kultúrna pamiatka
NPR
Národná prírodná rezervácia
PP
Prírodná pamiatka
PR
Prírodná rezervácia
Informácie:
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, mobil: +421 917 646551,
e-mail: geopark.ﬁlakovo@gmail.com, web: www.nngeopark.eu
Novohradské turisticko-informačné centrum
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, tel./fax: +421 47
4382016, mobil: +421 918 994481, e-mail: ntic@ﬁlakovo.sk,
web: www.ﬁlakovo.sk, www.hradﬁlakovo.sk .

tetovacích štúdii! Zúčastní sa desať tetovacích štúdií - PANTERPraha,Tattoo salon u Špačku-Príbor/Cz/, Bördög TetováldaBudapest, Morty TATTOO-Martin,Empire TATTOORužomberok, Tattoo TA3-Ban. Bystrica, Kevinos PadreRimavská Sobota, ROPA TATTOO - Veľký Krtíš, Bodliak
TATTOO - Žilina, TATTOO štúdio Trenčín, ktoré budú súťažiť
v troch kategóriách.
Na TATTOO FEST - Fiľakovo vystúpi aj profesionálna
unplugged skupina z Budapešti SILENCER ACOUSTIC TRIO a
svoje práce tu predstaví aj ﬁľakovský umelecký nožiar Štefan
Albert.
Mimochodom všetky vstupenky v cene 4,-€ budú v losovaní o
hodnotné ceny.
Viac info na facebook stránke TATTOO FEST /udalosť/.
Róbert Mag
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MESTO FIĽAKOVO
Mestský úrad
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
usporiada dňa 16. augusta 2014 (sobota)
Fiľakovský jarmok
z príležitosti osláv „Dní mesta a XXIV. Palóckych dní “
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Jarmok sa bude konať na Námestí Slobody pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove a bude
sprievodnou akciou trojdňových osláv organizovaných z príležitosti „Dní mesta a XXIV. Palóckych dní“ od
15.08.2014. do 17.08.2014 vo Fiľakove.
Predajný čas: od 6,30 do 21,00 hod.
Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m je za :
služby reštauračné s poskytnutím občerstvenia 10,00 EUR / bežný meter,
predaj výrobkov ( aj ľudových a remeselníckych ) 5,00 EUR / bežný meter.
Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bezprostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 EUR/bežný
meter ) !
Povolenia budú vydávať organizátori na Mestskom úrade vo Fiľakove, oddelenie ekonomiky a majetku
mesta, prízemie, m. č. 11, 13 nasledovne :
pred termínom uskutočnenia jarmoku počas pracovných dní od 7,30-16.00 hod,
v deň jarmoku od 6.00 - 10.00 hod. (iba vo výnimočných prípadoch).
Termín uzávierky podávania prihlášok je 11. augusta 2014. Záväzné prihlášky žiadame zaslať na adresu
Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Mesto Fiľakovo ako organizátor s
prihliadnutím na priestorové možnosti si vyhradzuje právo výberu účastníkov jarmoku. V prípade zrušenia
záväznej prihlášky zo strany predávajúceho, uhradená daň nebude vrátená.
Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na tel. čísle 047/4381001 kl. 124, 175, 123 alebo 0915264290
(Ing. Varga), 0905405019 (Ing. Balážová) resp. na internetovej stránke mesta www.ﬁlakovo.sk alebo
formou e-mailu : zoltan.varga@ﬁlakovo.sk alebo agata.balazova@ﬁlakovo.sk.

Záväzná prihláška - návratka
Meno a priezvisko (Obchodný názov) …………………………………….…………………..
Adresa (Sídlo) ………….………………………………………………………………………
IČO ………………… telefón ……………………… e-mail ……………….……...………
Sortiment predaja resp. poskytovaných služieb ……..………………………………………..
Požadovaná dĺžka zabratia ver. priestranstva (vrátane auta) ……..…………….. bežný meter
Organizátor zabezpečí odber elektriny len v prípade predaja občerstvenia alebo prevádzania
remesiel.
Odber elektriky: ÁNO / NIE (nehodiace preškrtnúť)
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Fiľakovskom jarmoku a trhovým
poriadkom (viď. www.ﬁlakovo.sk) a súhlasím s nimi.

V ……………………… dňa …………………
………………………………
podpis a pečiatka

