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Geoparkov

XXII. ročník tu rn i^ a
o „Putovný pohár prim átora
m esta v malom futbale“

G e o p a rk s

v poradí už 22. ročník turnaja o Putovný pohár
primátora mesta v malom fútbale sa odohral v
sobotu 20. júna na fiľakovskom štadióne FTC.
Hlavní organizátori podujatia, teda členovia jr
i
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Komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ sa
, ■
po dohode s vedením mesta i FTC rozhodli
spraviť tento rok turnaj zaujímavejší a pest
Vyhlásenie víťazov kolkárskeho turnaja
rejší. Konali sa tri turnaje, všetky kvalitne ob
sadené. Do hlavného turnaja o putovný pohár Tretí turnaj bol venovaný priaznivcom kolkár
sa prihlásilo 9 družstiev nielen z Fiľakova, za skeho športu v meste. Hralo sa o „Pohár preži
súťažili si u nás i Lučenčania a dokonca dru denta FTC“. Prihlásiť sa mohli dvojčlenné
žobní partneri z maďarského mesta Bátonyte- družstvá amatérskych a príležitostných kolká
renye. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo rov. Súťažiacich dvojíc bolo až 12, medzi nim
FTC (kolektív bývalých aktívnych hráčov aj vedenie mesta v zložení primátor a jeho zás
FTC), obhajca víťazstva z vlaňajšieho ročníka. tupca. Víťazmi sa stali hráči z ,J'arskej lúky“
Druhé skončilo družstvo silných íutsalistov z zložení Ondrej Mojzeš a Marian Bozó. Za nim
Balexu, na treťom mieste sa umiestnilo družs sa umiestníH družstvo SOŠ 2 s Františkom Moj
tvo PURT (Rómska organizácia - PURT) pred zešom a Júliusom Esztergomim a družstvo Selhráčmi družstva FRIENDS (členovia MsP a finvest reprezentovali Ladislav Szakó starší a
priatelia polície). Vyhlásení boli aj najlepší Ladislav Szakó mladší.
strelec a brankár turnaja a tu sa tiež zopakovali Tiež boli pripravené sprievodné aktivity pre de
vlaňajšie mená, Ondrej Václavík, tréner nášho ti, napr. skákací hrad, vozenie sa na koníkoch,
FTC ,3^“ a Attila Visnyai, prezident FTC.
ukážky cvičenia v rámci oddielu silového troj
Súbežne s veľkým turnajom prebiehal na tráv boja, zabezpečené kvalitné občerstvenie pre
niku FTC aj futbalový turnaj žiakov ZŠ o „Po účastníkov (tri riadne kotliská gulášu), či cuk
hár primátora mesta Fiľakovo“, ktorý si orga rová vata pre deti a iné.
nizačne ustrážil člen komisie a riaditeľ ZŠ Na záver ešte slová primátora mesta AttiluAgóŠkolská Štefan Ujpál. Prihlásili sa doň všetky esa: ,Jifyslím si, že Je to naozaj pekná, masová
štyri základné školy (družstvá starších žiakov) akcia, kde vieme ukázať ľuďom, že podpora
a práve žiaci jeho školy si vybojovali prvé športu v meste nieje len o registrovaných hrá
miesto. Na druhom mieste skončilo družstvo čoch a kluboch. Budemepodobné akcie opako
ZŠ Farská lúka s VJS, tretie miesto obsadili vať aj v budúcnosti a možno ich stiahneme ešte
futbalisti zo ZŠ Štefana Koháriho H. pred viac do centra mesta, aby sme využili všetky os
žiakmi zo ZŠ Lajosa Mocsáryho. Najlepším tatné športoviská, telocvične a ihriská, napr.
strelcom žiackeho turnaja sa stal Dominik Iboš pri školách a na sídliskách. Už teraz sa teším aj
a najlg)ším brankárom Adam Illés, obaja zo ja na budúci ročník. “
Iveta Cíferová
ZŠ na Školskej uhci.

Del) deíí ¥o Fiľakove
Centrum voľného času luvenes, Hradné múzeum vo
Fiľakove a Mestské kultúrne stredisko usporiadali 30. mája
mestský Deň detí na Námestí Slobody vo Fiľakove. Vďaka
finančnej podpore mesta Fiľakovo, sponzorským darom
miestnych podnikateľov, firiem a pomoci občianskych
združení a spoluorganizátorov (47. skautský zbor Š.
Koháryho, OZ Pro Gaudio, Banya Klub, Komunitné
centrum), čakalo na deti množstvo prekvapem': nafijkovací
hrad, trambulína, ukážka Policajného zboru SR, súťaže šikovnosti za hodnotné ceny, rozdávanie
balónov, maľovanie na tvár, výroba magnetiek, dokonca aj ochutnávka tradičných zemiakových
placiek. V rámci kultúrneho programu sa na javisku predstaviH škôlkari zo Štúrovej a z
Daxnerovej ulice. Program pokračoval vystúpením pátra Gabriela s deťmi. Po nich nasledovalo
rozprávkové predstavenie divadla Harry Teáter z Banskej Bystrice s názvom Zlatovláska v
slovenskom jazyku. Z fiľakovských základných škôl sa predstavili: ZŠ Štefana Koháriho s VJM,
ZŠ Školská, ZŠ Lajosa Mocsáryho a ZUŠ. Po pestrých vystúpeniach na pódiu zatancoval aj DFS
Jánošík z Fiľakova. Posledným číslom kultúrneho programu bolo divadlo Paramisi zo Sečian s
predstavením v maďarskom jazyku. Vyvrcholením podujatia bola ukážka miestneho
Dobrovoľného hasičského zboru na námestí. Okrem hasenia horiaceho papierového domčeka
pre deti pripravili aj púšťanie peny, ktorá zahalila polovicu námestia. Deti sa v nej vďaka
priaznivému počasiu mohli na záver dňa do sýtosti vyšantiť.
Lucia SzSkeová, H M F

Organizácie Novohrad-Nógrád Geoparku usporiadali tentoraz už siedmy Týždeň európ
skych geoparkov, ktorý bol zsihájený v Lipovanoch 22.-23. mája, kde sa konalo oficiálne otvo
renie turistického náučného chodníka „Novo
hrad-Nógrád Geoparkom“ a odovzdávanie
vyhliadkovej veže s názvom „Lipovianka/Romhányka“. 23. mája sa konalo slávnostné odo
vzdanie hypoturistickej infraštruktúry vo Veňarci (maď. Vanyarc). O geologických hodnotách
Novohrad-Nógrád Geoparku prednášal vo Fiľa
kove dňa 28. májarimavskosobotský jaskyniar a
geológ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. V šalgótarjánskej časti Eresztvény mal 5. júna prednášku
geológ Národného parku Bükk, Péter Prakfalvy.
Fiľakovskí škôlkari spoznávali krásy geoparku
vo dvore Novohradského turisticko-informačného centra a pozreli si aj paleontologickú

Vedená pešia túra

výstavu Hradného múzea vo Fiľakove. Do
výtvarnej súťaže „Môj najmilší kveť‘ nám bolo
doručených takmer 100 výkresov, ktoré vyhod
notili František Mráz, riaditeľ ZUŠ vo Fiľakove
a József Jacsmenjrík, výtvarný umelec z Fiľako
va. Výherkyňou súťaže sa stala Eva Dorková
(CVČ luvenes, Fiľakovo), za ňou sa umiestnili
Tímea Balázsová (ZŠ Farská lúka, Fiľakovo) a
Tomáš Berky (ZS Šíd). Vedomostnú súťaž
prvého stupňa základných škôl vyhralo družstvo
ZŠ Školskej, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ
Mocsáryho pred družstvom ZŠ Štefana Kohári
ho n. Vedomostnú súťaž pre žiakov druhého
stupňa s názvom „Praveký svet bez hraníc“ vy
hrala ZŠ Štefana Koháriho IL, za ktorou sa tesne
^ ie s tn ih družstvá ZŠ Gemerský Jablonec a ZŠ
Školská, Fiľakovo.
V rekreačnom stredisku Obručná, neďaleko
Radzoviec, sa medzi 29. až 31. májom konalo
stretnutie amatérskych fotografov portálu
fotky.sme.sk, ktorí so svojimi „strojmi“ po
chodili okolité prírodné a geologické lokality.
Účastníci vedených túr si 30. mája pozreli v rám
ci Lokšového festivalu v Kazári eróziu ryolitového tufii Badland, 31. máj a pod vedením Csabu
Balázsa spoznávali prírodné a geologické útvana trase Hajnáčka - Tilič - Pohanský hrad lurice a 7. júna prešli pod vedením Istvána Far
kasa trasou ,JSÍovohrad-Nógrád Geoparkom“
Kalonda - Ratka - Fiľakovo.
JózsefPuntigán, NNG

Samospráva

( • ) CITY MONITOR
už aj vo Fiľakove
Jednoduchý prístup samosprávy k podnetom
občanov od 1. júna zabezpečuje už aj vo
Fiľakove využívanie modernej aplikácie
CITY MONITOR. M nožstvo m iest na
Slovensku ju využíva niekoľko mesiacov a
prvé skúsenosti sú pozitívne. Táto aplikácia
je bezplatná, stačí si ju stiahnuť do mobilov
alebo sa prihlásiť prostredníctvom počítačov
a notebookov. Občania cez ňu môžu rýchlo a
stručne posielať svojmu vedeniu mesta a
organizáciám, spadajúcim pod jeho pôsob
nosť konkrétne podnety na riešenie problé
mov, nahlasovať poruchy na území mesta,
hlavne poškodenie cestných komimikácií a
chodníkov, verejného osvetlenia, mestského

Komunitné centrum
vo Fiľakove
v aprili 2015 vzniklo komunitné centrum vo Fi
ľakove. Jeho hlavným cieľom je podporovanie
aktivít členov miestnej komunity prostred
níctvom zvyšovania sociálnych zručností,
prevencie a predchádzanie sociálno-patologických javov, poradenská činnosť pre potreby

Výučba hry na gitare

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI
rozhlasu, prípadne dopravného značenia,
nahlásiť miesto čiernej skládky, nebezpečný
terén, dlhodobo odstavené nepojazdné vo
zidlá, zlé parkovanie a podobne. Cez aplikáciu
majú ohlasovatelia možnosť odosielať foto
grafie, ktoré vystihujú daný podnet, s presnou
lokalizáciou miesta a následne sledovať stav
jeho riešenia. Určený pracovník bude všetky
podnety pravidelne sledovať a prideľovať
kompetentným zložkám.
Ako sa vyjadril primátor Fiľakova Attila
Agócs, využívanie tejto služby má zlepšiť
kontakt s občanmi, priniesť interaktívnu komu
nikáciu a promptne zabezpečiť veci, ktoré sú
akútne a rýchlo riešiteľné. Nie všetko sa dá
vyriešiť okamžite a na 100 percent, základom
však j e o problémoch vedieť.

Stav podnetov:
Evidované: 6
V riešení: 2
Vyriešené: 11
Od spustenia systému
sme dostali 19 podne
tov. Najviac sa sťažovali
na poškodenú komuniká
ciu a na kosenie trávy.
QR kód na stiahnutie aplikácie:

lOS

ANDROID

Iveta Cíferová, Lásdó Kerekes
komunity a klienta, poskytovanie vzdeláva
cích a voľnočasových aktivít, pričom prioritou
vo vzdelávacích aktivitách je predškolská
príprava detí a vo voľnočasových aktivitách
najmä rôznorodé športové aktivity a záujmové
krúžky. Jeho prvoradými klientmi sú predov š e tk ^ deti a mládež. Napriek tomu je však
centrum otvorené všetkým rodičom a ich de
ťom, aby maU kde rozumne, aktívne, efektívne
a zmysluplne využiť a tráviť voľný čas. KC
Fiľakovo sídli v budove Mestského kultúrneho
strediska na II. poschodí. Pracuje tu 5 ľudí,
ktorí ríadia rôzne voľnočasové atóivity, ponú
kajú sociálne poradenstvo. Za ten krátky čas
pôsobenia komunitného centra vo Fiľákovo
má vyše 170 klientov, ktorí sa zúčastňujú na
nasledovných voľnočasových aktivitách:
• Predškolský klub (určený je predovšetkým
deťom, ktoré z nejakého dôvodu nenavštevujú
MŠ. Zámerom je prostredníctvom pravidel
ných aktivít prípraviť deti z málopodnetného

Oznámenie pre psíčkárov
Mesto Fiľakovo umiestnilo z dôvodu promptného
riešenia znečisťovania verejných priestranstiev psími
výkalmi, v priebehu júna 10 ks špeciálnych zberných
nádob na psie exkrementy na najobľúbenejšie a
najatraktívnejšie miesta mesta pre venčenie psov. Je
totiž letné obdobie, deti i dospelí sa vo väčšej miere
zdržiavajú na verejných priestranstvách a nesvedomitosť niektorých chovateľov psov znepríjemňuje bez
prostredný pobyt vonku. Na základe týchto skutoč
ností a sťažností občanov. Mesto Fiľakovo nariaďuje
všetkým občanom, ktorí vodia psov na verejné
priestranstvá, povinnosť odpratávať po svojich milá
čikoch exkrementy do sáčkov a tieto odhodiť do zber
ných nádob. Do nádob určených na zber psích exkrementov je zakázané umiestňovať iný odpad ako ex
krementy po psoch a je zakázané akékoľvek poško
dzovanie alebo manipulovanie s týmito nádobami
nepovolanými osobami. Sáčky sú k dispozícii na
MsÚ v kane. č. 13 a preto žiadame všetkých majiteľov
psov, ktorí chodia so psami na verejné priestranstvá,
aby si každý vo vlastnom záujme bezodplatne vyzdvi
hol sáčky na psie exkrementy. V prípade zistenia nedo
držiavania nariadení bude vyrubovaná pokuta.
M sÚ

prostredia, ktoré sa z rôznych dôvodov ne
zúčastňujú na výučbe v bežnej materskej škole
na vstup do bežnej základnej školy, odovzdať
im zručnosti, vedomosti a návyky, nevyhnutné
k vládnutiu nárokov základnej školy.)
• Ženský, m aterský klub (podpora rodičov
ských kompetencií, rozhovory atd’.)
• Doučovanie, príprava na vyučovanie, men
toring, tútoring
• Voľnočasové aktivity (poobedňajšie hodi
ny): tanec (modemý, rómsky - folklómy),
spev, šport (stolný tenis, futbal, fitnes, kulturístika), záUady hry na gitare (založenie hu
dobnej kapely)
Dňa 30.05.2015 sa KC Fiľakovo podieľalo na
p o d ratí ,J)eň detí” v spolupráci s mestom,
CVC a ďalšími partnermi, na ktorom s deťmi
vyrábali rôzne kvety z papiera a maľovali im

Posledná výzva pre
neplatičov pred zahá^ j ením exekúcie
Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých
daňovníkov a poplatníkov, ktorí
ešte nevyrovnali svoje doteraz
splatné finančné záväzky voči
mestu, aby tak učinili najneskôr do
31. júla 2015, pretože po tomto
termíne na ich vjmiáhanie správca
miestnych daní zaháji exekučné
konanie prostredníctvom súdneho
exekútora.
Neplatiči si môžu overiť stav svo
jich nedoplatkov na mestskom
úrade na oddelení správy mest
ského maj etku, daní a poplatkov.
Vyrubené dane a poplatky môžu
daňovníci zaplatiť v hotovosti
každý pracovný deň na mestskom
úrade alebo bankovým prevodom
na účet správcu dane.
^

František Sajko,
odborný pracovník KC FiFakovo

Vážení čitatelia!
Ponúkame Vám možnosť zverej
nenia inzercie v našich novinách,
s dôrazom na to, že sme mesačník,
preto súrne inzeráty nemá význam
v nich zverejňovať. V prípade zá
ujmu o plošné reklamy, alebo riad
kové inzeráty musia byť tieto do
ručené písomne, emailom alebo
osobne najneskôr 20. deň v mesia
ci na adresy, ktoré nájdete v našej
tiráži.
Cemuk:
1/32 strany (32x 4 6 mm)
1/16strany (65x 4 6 mm)
1 /8 strany (65x 9 5 mm)
1 /4 strany (1 3 1 x 9 5 mm)
1 /2 strany (131 x 1 90mm)

8,15,26,50,90,-

€
€
€
€
€

Naše noviny nájdete na stránke
www.filakovo.sk už v posledný
deň v mesiaci, v pravom stĺpci pri
odkazoch - Fiľakovské zvesti (ma
ďarská varianta v maďarskej ver
zii webovej stránky).
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„Som len otvorená pre nové veci...“
F iľakovská rodáčka, absolventka tunajšie
ho gym názia a následne M atem aticko-fyzikálnej fa ku lty U niverzity Kom enského v
Bratislave a v súčasnosti riaditeľka Zák
ladnej školy s vyučovacím jazykom sloven
ským na Farskej lúke vo F iľakove je peda
gogičkou telom aj dušou a p o d ľa je j vlast
ných slov by si iné povolanie p re seba ani
nevedela predstaviť. V roku 2013 získala
ďakovnú plaketu Jana Am osa Komenského
v rám ci mestských osláv D ňa učiteľov, v m i
nulom roku aj Cenu prim átora m esta F i
ľakovo. Prinášam e rozhovor s Mgr. Ildikó
Wágnerovou.

ešte dvojjazyčnápodjedným riaditeľstvom,
nech skúsim šťastie tam. A tam nia prijali,
dali mi triedu a úväzok som si dopĺňala aj v
maďarských triedach. Zo začiatku som
mala obavy, ako ma prijmú medzi seba kole
govia, veď som učila spolu s mojimi uči
teľmi zo základnej školy a zrazu som bola
ich kolegyňou. Boli však voči mne chápaví
a ochotní mi pomôcť, keď som to potrebo
vala. Neskôr som sa stala ich zástupkyňou a
riaditeľkou, ale myslím a dúfam, že nás
spoločný vzťah zostal dodnes kamarátsky a
aj v súčasnosti keď to potrebujem vždy
pomôžu.
Kto bol Vašim učiteľským vzorom, alebo
akýmsi „ učňovským majstrom“, či ste
mali svoje vlastné predstavy, ktoré ste si
postupne napĺňali?

Máte za sebou už nejaké to desaťročie uči
teľskej práce. Čo Vás pritiahlo k tomuto
povolaniu? Kedy ste sa tak rozhodli, alebo
Vás k tomu viedla Vaša vlastná rodina?

Možno sa to bude zdať zvláštne, ale pre
svoje povolanie učiteľky som sa rozhodla
už v útlom detstve. Tesne pred nástupom do
školy som v jeden deň prišla domov a za
hlásila som: „Ja budem učiteľka“. Odvtedy
som žila s touto myšlienkou, i keď som
nebola rozhodnutá, ktorým smerom peda
gogiky sa vydám. Na základnej škole ma
začala viac zaujímať matematika, vyhrala
som matematické olympiády v okrese, na
gymnáziu som sa zase zúčastnila fyzikálnej
olympiády na kraji a zrejme, preto som sa
neskôr rozhodla pre učiteľstvo matematiky
a fyziky. Vzorom pre moje povolanie boli
samozrejme učitelia zo základnej školy a
gymnázia. Moja rodina ma v mojom roz
hodnutí podporovala, hoci v podstate všetci
boli a sú zamestnam' v zdravotníctve.
Aké to bolo u čiť v podstate novej škole, s
malým počtom žiakov i v útlejšom peda
gogickom kolektíve? Bolo to pozitívum,
alebo v našich končinách neprebádané
prostredie?

V roku 1993 som si ešte pred ukončením vy
sokej školy začala, ako všetci vysokoško
láci hľadať zamestnanie. Navštívila som aj
Základnú školu na Školskej ulici, či by sa
náhodou pre mňa nenašlo niečo tam. Ozná
mili mi, že oni síce miesto nemajú, ale na
Farskej lúke sa otvára nová škola - vtedy

Keď tak nad tým rozmýšľam, učiť ma náso
bilku začal môj starý otec. I keď pracoval v
kameňolome, mal v sebe akési prvky peda
góga, na ktoré ešte aj teraz po jeho smrti
rada spomínam. Podľa môjho názoru učite
ľom sa musí človek narodiť, vedomosti sa
dajú osvojiť, ale láska k deťom a spôsob ako
ich učiť, to na nijakej škole neučia. Takže
som si išla svojim chodníčkom a dúfam, že
sa mi podarí prejsť ho celý v spokojnosti a s
vedomím, že bola moja práca pre niekoho
prospešná a bude na mňa rád spomínať.
Najviac ma teší, keď sa naši bývalí žiaci
osobne objavia na škole pochváliť sa svoji
mi úspechmi a konštatujú ako im bolo u nás
na škole dobre. Mám dokonca odložený list,
kde mi moja žiačka z bývalej triedy píše, že
som bola pre ňu tá najlepšia učiteľka a ta
kéto veci potom posúvajú človeka ďalej v
jeho práci.
Počet žiakov sa rokm i m enil, kolísal raz
hore, raz dolu. Vy sama ste sa vyjadrili, že

22. mája 2015 sa v Mestskom kultúmom stre
disku vo Fiľakove zišli pozvaní hostia, rodičia,
starí rodičia, priatelia, žiaci, pedagogickí a ne
pedagogickí zamestnanci, aby oslávili 20.
výročie vzniku Základnej školy na Farskej lúke
vo Fiľakove.
Všetci prítomní s veľkým záujmom sledovali
nielen bohatý kultúrny program, ale aj videoprojekciu o históríi školy a o záujmových krúž
koch školy. Na záver programu boli predstavení
všetci pedagogickí zamestnanci školy, ktorých
na javisko doprevadili žiaci za búrlivého pot
lesku obecenstva. Pri tejto príležitosti škola
vydala publikáciu, v ktorej okrem príhovorov

chcete b y ť akousi rodinnou školou, pre
čo?

Momentálne má naša škola 155 žiakov v 10
triedach a pôsobí na nej 16 pedagogických a
12 nepedagogických zamestnancov. Budú
ci školský rok očakávame mierne zvýšenie
počtu žiakov. Rodinným typom školy ju
nazývam, pretože sa v nej snažíme vytvoriť
vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
založené na vzájomnej dôvere a pomoci.
Vedieme žiakov k tomu, aby bola škola nao
zaj ich druhým domovom a aby sa na svo
jich učiteľov mohli so všetkým obrátiť, či sú
to nejaké problémy alebo radosť či zážitky v
ich osobnom živote. V podstate na našej
škole vieme všetko o všetkých a o všetkom.
Vaša škola v tomto roku oslavuje 20. vý
ročie svojej existencie, hlavne v posled
ných rokoch sa vyučovací proces na nej obohatil o množstvo modernej techniky aj
vďaka rôznym projektom a inováciám v
školstve. Čomu, akým novinkám, sa te
šíte najviac, má Vaša škola ešte nejaké
méty?

V posledných rokoch prešla naša škola
naozaj dosť významnými zmenami, v trie
dach i v školskom klube detí pribudli inte
raktívne tabule, zakúpili sa k nim moderné
softvéry a učebné pomôcky. V počítačovej
učebni nám pribudli tablety na vyučovanie.
Učitelia absolvovali rôzne školenia, ktoré
im dúfam pomohli, ako modeme a zaujíma
vo učiť. Ale podľa môjho názoru j e školstvo
neustále v pohybe, menia sa nielen zákony a
učebné plány, ale aj deti a rodičia, ktorí sú so
školou v spojení a z tohto dôvodu si myslím,
že nemôžeme stagnovať ani my. Hovorí sa o
mne, že som maximalistka, ale ja som len
otvorená pre nové veci a láka ma vždy ísť
ďalej a vyššie, takže určite má naša škola
ešte nové a vyššie méty, ktoré ponúkneme
všetkým, ktorí sa pre našu školu rozhodnú.
Iveta Cíferová

riaditeľky školy a primátora mesta môžete
nájsť prehľad o triedach, zamestnancoch, krúž
koch a akciách školy počas celých 20 rokov. Po
programe sa uskutočnila pre hostí recepcia, kde
sa streth bývalí a terajší zamestnanci školy,
zástupcovia mesta, zástupcovia rodičov a spon
zori.
Teší nás, že aj po uplynutí niekoľkých dní ešte
stále počúvame klaidné ohlasy na oslavy výro
čia vzniku školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí materíálnou, finanč
nou, organizátorskou pomocou, či inou formou
prispeli k úspešnému priebehu osláv, bez kto
rých by sa tieto nemohli uskutočniť.
Mgr. Ildikó Wágnerová,
riaditeľka ZŠ Farská lúka
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Stretnutie rodín a priateľov školy
Pre veľký záujem sa pedagógovia ZŠ na Škol
skej ulici rozhodli opäť zorganizovať Deň
rodiny. Horúca júnová sobota sa vydarila a
areál školy sa zaplnil vyše 600 návštevníkmi.
Pre malých aj veľkých boh pripravené rôzne
športové súťaže, maľovanie na tvár a telo,
jazda na koni, prevážanie sa na koči, ale aj
obľúbená atrakcia aquazorbing. Pre všetkých
naše tety kuchárky navarili výborný kotlíkový

Jožo Pročko so žiakmi ZŠ

guláš a zabezpečili pitný režim. O veselé
vstupy a bláznivé súťaže sa postaral náš VI?
hosť - mediálne známy zabávač Jožko Pročko,
ktorý všetkých rozosmial. Napriek tomu, že
slniečko hrialo, vydaril sa našim deťom aj
kultúrny program, ktorý bol zostavený z diva
dielka, viacerých tanečných a hudobných
vystúpení. Novinkou bola burza ručných vý
robkov našich učiteliek, kúpou ktorých
návštevníci podporili naše občianske zdru
ženie Paidagogikos. Nechýbala ani bohatá
tombola, z ktorej si hodnotné výhry odnieslo
takmer 90 účastmTcov podujatia a vďaka mno
hým sponzorom boli odmenení aj víťazi špor
tových súťaží.
Usilovnou a dobrovoľnou prácou zamestnan
cov našej školy a skvelým prístupom žiakov a
ich rodičov sa nám podarilo pripraviť a zažiť
fantastický deň, na tóorom sa stretli deti rôz
nych vekových kategórií, učitelia, rodičia, stari
rodičia a priatelia školy. Veď škola nie je len o
učem'... Ďakujeme!
Diana Szabóvá, ZŠ Školská

R O B O íy u RREľlE
Občianske združenie IN-NOVA usporiadalo už
III. ročník súťaže v robotike RoboSum 2015 Open Sumo Lego v Gymnáziu vo Fiľakove.
Súťaž je pre študentov, ktori sa zaujímajú o
robotiku a chcú preukázať svoju kreativitu a
schopnosti v tomto odbore.
Ide o súperenie robotov v kruhovej aréne, kde
musia roboty aktívne hľadať protivníka. Sumo
roboty môžu byť poskladané výhradne z
originálnych Lego súčiastok. V priebehu zápasu
nie je možné zm eniť konštrukciu alebo
programovanie robota. Robot musí byť plne
autonómny. Pred jednotlivými kolami je možné
vybrať iný program len v prípade, že už bol do
pam äte robota nahratý predtým . Súťaž
pozostávala z viacerých kôl. Každé kolo trvá
maximálne 3 minúty alebo 3 víťazné útoky.
Útok robotov trvá dovtedy, kým sa jeden z nich
nestane nehybným, alebo neopustí kruhovú
arénu. Za vyradenie robota sa považuje, ak sa
akoukoľvek svojou časťou dotkne plochy mimo
ring, alebo sa ho súťažiaci musel dotknúť na
bojisku.

Do súťaže RoboSum sa mohli prihlásiť dvoj
členné družstvá študentov ZŠ a SS zo Slovenska
a Maďarska. V tomto roku sa zaregistrovalo 11
družstiev - stredné školy: z Maďarska (Stredná
odborná škola z Kecskemétu), z Rimavskej
Soboty (Gymnázium M. Tompu RKC) a z Fiľa
kova (Gymnázium), základné školy: z Lučenca
(ZŠ M.R.Štefánika) a z Fiľakova (ZŠ Š. Koháriho II.). Žiaci z Fiľakova sa na otvorenej súťaži
robotov RoboSum 2015 - Open Sumo Lego umiestnili na peknom 1. a 3. mieste (Gymnázium
Fiľakovo). Gratulujeme!
Andrea Illés Kósik, Gymnázium Fiľakovo
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Výzva školského úradu
Mesto Fiľakovo je povinné viesť evidenciu
školopovinných detí a viesť evidenciu, ktoré
školy navštevujú. Keďže viaceré rodiny
prihlásené k trvalému pobytu vo Fiľakove sa
trvalé alebo dočasne zdržiavajú v iných
lokalitách Slovenska, alebo sú v zahraničí,
žiadame starých rodičov alebo ďalších
príbuzných, aby splnili za nich ich zákormú
povinnosť a nahlásili ich miesto pobytu
(osobne na Mestskom úrade,
l.posch.,č.dv. 107,
mobil: 0905 611332,
e-mail: peter.feher@filakovo.sk)
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VÝTVARNÝ ODBOR
Od začiatku kalendárneho roka sa mladí výtvarníci výtvarného
odboru ZUŠ vo Fiľakove svojimi prácami zúčastnih viacerých
súťažných prehliadok - telegraficky aspoň niektoré ocenenia:
► RÍŠA FANTÁZIE - m. ročník celoslovenskej súťaže, Lučenec: 2.
CENA - Karina Kaszová, 3. CENA - Csaba Alabán, ČESTNÉ
UZNANIA - Filip Pavella, Bruno M tter, Sabrina Bencsiková,
Sofia Kmáčová, Veronika Kómárová, Tamara Péter, Antónia
Gáspárová
Júlia Ardamica na súťaži ► NovoroČebíky 2015, celoslovenská súťaž, Rimavská Sobota:
Szabóov grafický Lučenec
3. MIESTO - Karina Kaszová, ČESTNÉ UZNANIA - Júlia
Ardamica, Bibiana Szamošová, Lenka Trčanová
► ZÁTIŠIE - I. roč. celoslovenskej fotografickej súťaže, R. Sobota: ČESTNÉ UZNANIE Bibiana Szamošová
► Z la tá k la p k a 2015 - 3. roč. celoslovenskej súťaže multimediálnej a audiovizuálnej tvorby,
Bratislava: CENAZAMEDIÁLNU VÝCHOVU-JanaBialová, FrantišekMráz^^
► M aľo v an á ZUŠka - XI. roč. celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ:_ZVLÁŠTNA
CENA za multidisciplinámy prístup k téme. Zároveň ocenenia v ZLATOM PÁSME získali
žiaci: Emília a Dorka Pádárová, Laura Šuvertová, Viktória Molnárává, Bianka Tyralová,
Karina Kaszová, Johanna Tóth a Dániel Csonka.
► Szabóov g ra fic k ý L učenec - XVIII. roč. celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov a IX.
Ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže: 2. CENA - Júlia Ardamica (L kategória za grafiku
Box:,3UUMMM...“)
► MÔJ PH^TEĽ KONÍK - rV. roč. celoslovenskej súťaže: 3. MIESTO - Sofia Farkašová,
ČESTNÉ UZNANIA získali žiačky iSaŕi/iaFarfaišová a JoÄannaróŕÄ
Pedagógovia výtvarníkov: Mgr. art. Jana Bialová a Mgr. František Mráz. Všetkým oceneným
žiakom patrí uznanie a vďaka za reprezentáciu mesta a ZUŠ Fiľakovo.
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V piatok 29. mája 2015 sa žiaci Základnej školy
z Farskej lúky vo Fiľakove vybrali na Hrad
Modrý Kameň, aby zdolali pripravené úlohy a
získali hradný kľúč.
Všetko sa to začalo bránením hradu pred
útočníkmi, potom si vyskúšali svoju pohybovú
zdatnosť a odvahu v tmavej chodbe. To ale
nebolo všetko. Na získanie kľúča boli potrebné
aj vedomosti. Ani toto šikovné hlávky neod
radilo, práve naopak, „prebojovali“ sa k hrad
nému Id’úču. A zato boli pasovaní za rytierov a
šľachtičné.
Deň však pasovaním neskončil. Krásny prierez
históriou hračiek deti veľmi očaril a samotné
bábkové divadlo v nich vjrvolalo nielen úsmev
na tvári, ale aj zatajený dych.
Tešíme sa na ďalšie úlohy, ktoré naši malí rytieri
a malé šľachtičné budú zdolávať na našich
slovenských hradoch.
Mgr. Manuela Ostrihoňová, ZŠ Farská lúka

Koncom apríla naše mažoretky postúpili z
okresného kola moderného tanca v Lučen
ci do krajského, ktoré sa konalo v máji v
Žiari nad Hronom pod názvom ,J)eň tanca
2015“. Dievčatá aj tu potvrdili svoju formu
a talent, keď v konkurencii 380 tanečníkov
a 48 tanečných skupín získali dve striebor
né a dve zlaté pásma s postupom do celo
štátnej súťaže „Senecká dúha 2015“ v Senci, kde sa umiestnili na 6. a 7. mieste.
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Foto: Mobilmanla '^Ĺ^

ROCKOVÝ MAJAMJS VO FIMHOVE
albumy tohto roku. Najstarší člen skupiny
Mobilmánia, Gyula Vikidál, sa nemôže zú
častniť všetkých koncertov, ale vo Fiľako
ve spieval aj on nespútanou energiou. Fiľakovské publikum mohlo spoznať nového
speváka kapely Stulu, ktorého mnohí po
važujú za Vikidálovho nástupcu. Legen
dárni hudobníci: Zefi a Bajnok sa postarali
o to, aby bola táto „Mánia” skutočne ohro
mujúca. Tí, ktorí prišU, neoľutovah.

23. mája usporiadalo MsKS III. Rockový
majáles na hradnom nádvorí vo Fiľakove,
kde aj napriek zlému počasiu zavítalo viac
stovák divákov. Po vystúpení kapiel Funk
Rock Band a Musí Byť z Fiľakova, kapely
Broken Rain z Banskej Bystrice a Rock
Bandu z Budapešti zožala nepopierateľne
najväčší úspech kapela Mobilmánia, ktorá
je v kruhu mladých rockerov čoraz obľúbe
nejšia. Ich album s názvom „Fénypokoľ’
zaradili odborníci z fachu medzi najlepšie

Jubilejné desiate Stretnutie Slovákov
na Ratke bolo horúce a krásne
Cez krásnu a horúcu sobotu 13.júna sa malá obec Ratka neďa
leko Fiľakova opäť stala cieľom stretnutia stoviek návštevní
kov, domácich, z blízkeho okolia i z d’aleka, rodákov a sa
mozrejme veľkej rodiny priaznivcov slovenského folklóru a
gurmánskych špecialít. Obec Ratka, Mesto Fiľakovo, Dom
Matice slovenskej vo Fiľakove a obce Trebeľovce, Šiatorská
Bukovinka, Lipovany a Buzitka pripravili jubilejný X. ročník
Stretnutia Slovákov, tak, ako sa patrí. Pestrájjaleta folklór
nych vystúpení súborov a skupín ĽH Ďatelinka, FS
Podpoľanec, FSk Kráľova Hoľa, DFS a FS Jánošík, FDS
Dubkáčik, ĽH Juraja Pecníka, Szendreiovci, nefalšovaný
dídžej, divadelné súbory s detskými predstaveniami, ľudoví
remeselníci a ďalší predajcovia, či iné sprievodné atrakcie sa
postarali o to, že viac ako 500 návštevníkov sa prijemne zabá
valo až do neskorého večera. No a za všetko najlepšie hovoria
slová tunajšieho starostu a poslanca BBSK Milana
Spodniaka: „Ja sa teším vtedy, keď sa tešia ľudia a ako vidím
dnes sa veľmi tešia všetci...“. Len tak pre zaujímavosť, ako
sme na sklonku dňa zistili, zjedli sa tri kotle rôzneho gulášu.
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Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy {Foto: Alena Rozková)

chutnej kapustnice, desiatky kíl pečenej klobásky a hurky,
nuž a neodmysliteľných ratkarskych bryndzových halušiek
po 400 porciách prestali kuchárky počítať. Ako stála účast
níčka podujatia (a nie preto, že som tam pracovne, ale že si to
tu tiež patrične užívam) za všetkých spokojných návštevní
kov posielam veľké Ďakujeme!
Iveta Cíferová

Tlačová oprava
v aprilovom vydaní Fiľakovských zvestí sme v článku
„Titul Miss Fiľakovo ostal doma“ nesprávne uviedli, že
Peter Šrámek pochádza zo Šiah. Časť vety, týkajúca sa
opravy, znie správne nasledovne: „Peter Šrámek zo Šale
hlavne mladú časť publika parádne rozpálil.“
Za chybu sa dotknutému aj čitateľom ospravedlňujeme.
R edakcia

István M ázik, M sK S
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Mozart, Čajkovskij, Bartók, aj diela týchto skladateľov zazneli na
stretnutí speváckych zborov v rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove,
ktorý usporiadal ženský spevácky zbor Melódia 13. júna 2015. Na rozdiel
od doterajších zvykov - až na jednu výnimku - pozval spevácky zbor
takých vystupujúcich, ktorých ešte fiľakovské publikum nemalo
možnosť počuť. Medzi pozvanými boli spevácky zbor Pro Musica z obce
Pišpek (Püspökhatvan, Maďarsko) a miešaný spevácky zbor Musica
Aurea zo Šiah, ktorých program spestrih umelkyne zo Šalgotaijánu:
Csilla Matuz hrou na organ, Tímea Barabásné Morvái hrou na hoboj a
Katalin Makainé Simon sólovým spevom. Sprievodným programom
siedmeho stretnutia speváckych zborov „Na hídlach medzinárodných
melódií ” bola výstava doterajších ocenení a činnosti speváckeho zboru
Melódia v MsKS, kde si návštevníci mohli pozrieť ich diplomy, plagáty,
začítať sa do ich kroniky a zošitov vydávaných každých 5 rokov. Vďaka
fotografiám mohli nakuknúť aj do života zboru. Koncert sa uskutočnil
vďaka podpore Úradu vlády SR a Mesta Fiľakovo.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci júl 2015
05. júl
Mare Camoletti: Štyria v trenírkach
18:00 hod. Hudobná veselohra v podaní Bulvárszínház Budapešť
Miesto: MsKS Fiľakovo
Vstupné: 7,- € v predpredaji, 8,- € na mieste
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
do 07. aug. Výstava „Kamenári - kamenné kvety“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - Galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
do 13. sept. Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti"
Miesto: Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
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Kolkári FTC na Majstrovstvách Slovenska
v dňoch 25.-26. 4. 2015 sa
’ uskutočnili Maj strovstvá
Slovenska žiakov a mužov aj za
účasti kolkárov FTC Fiľakovo. Účasť je
vždy podmienená postupom z majstrovstiev
jednotlivých krajov, kde sa prebojovali žiaci
Erik Gallo, Peter Bojtos a muži Gejza Knapp
ml., Dušan Murín.

Víťazi Majstrovstiev Siovensi<a v l<ategórii
seniorov (Sprava Aiexander Šimon - FTC)

MSR žiakov sa konali v Galante a naši
chlapci si vybojovali titul vicemajstrov SR
na ročník 2015 vo dvojiciach a tým pravdaže
aj postup do finálovej časti turnaja. Tu dobre
rozbehnutého Erika Galia (postup z druhého
miesta) zradila druhá časť turnaja a tak
nakoniec obsadil pekné piate miesto. Peter
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Bojtos obsadil 12. miesto vo finálovej časti.
Muži cestovali na kolkáreň Interu Bratisla
va, kde medzi 36 najlepšími kolkármi ob
sadil Dušan Murín 20. miesto (druhé nepostupové do finále) a Gejza Knapp postu
poval medzi najlepšiu 18-ku z 12. miesta.
Druhý deň po zopakovaní pekného výsledku
ukončil svoje účinkovanie na peknom 13.
mieste.
Dňa 2.5.2015 cestovali naše seniorky Janka Pastoráková obsadila 13. miesto a
Lenka Bábelová 21. miesto - do Bratislavy
na Kolkáreň Pasienky.
Na kolkárni FTC Fiľakovo sa organizovali
M ajstrovstvá Slovenska seniorov dňa
2.5.2015 a medzi 32 účastníkmi finálovej
časti sme mali dva horúce želiezka Alexand
ra Šimona a Karola Tôreho. Finále zahájili o
10-tej hodine riaditeľ turnaja Mgr. Attila
Višnyai, delegát SKoZ Ladislav Flachbart a
rozhodca Róbert Nagy. Turnaj prebiehal za
početnej diváckej účasti, vyhlásenie a
ukončenie tumajapadlo až o 18-tej hodine.
Vďaka nadšencom tohto športu to v ten deň
v kolkárni FTC Fiľakovo opäť žilo naplno.
Na záver výsledky troch najlepších:
1. miesto - Peter Malgot, Tatran Bratislava,
2. miesto - Miroslav Ruttkay, TJ Loko
motíva Vrútky, 3. miesto - Alexander Ši
mon, FTC Fiľakovo (a 12. miesto - Karol
Tőre FTC Fiľakovo)

Mame dvojnásobnú
majsterku Slovenska
N a nedávnych Majstrovstvách SR
skončila Lucka Kapičáková v kategórii D8,
hráčka FTC Fiľakovo, suverénne na 1.
mieste, keď v priebehu turnaja vyhrala všet
ky svoje zápasy. Svoje vynikajúce výsledky
potvrdila aj na Majstrovstvách SR v rapid
šachu (skrátený čas na pariu), kde tiež do
siahla 100%-nú úspešnosť. Vďaka týmto
krásnym xmiiestneniam sa prebojovala na
augustové Majstrovstvá EÚ do Česka a na
novembrové Maj strovstvá sveta do Grécka.
Za jej rýchlym výkonnostným vzostupom
stojí hlavne svedomitá práca jej osobného
trénera p. A. Laurencsíka a obrovská pod
pora zo strany rodičov.

Ladislav Flachbart, FTC
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