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Prvá časť
Aj keď sa to zdá byť neuveriteľné, tohtoročné 
Vianoce znamenajú polovicu volebného obdo-
bia orgánov samosprávy. O výsledkoch prvého 
roka som podal prehľad vlani v poslednom čísle, 
resp. tento rok v prvých dvoch číslach mest-
ských novín. Nadväzujúc na tieto články by som 
rád založil tradíciu ročného odpočtu primátora 
vo Fiľakovských zvestiach, preto aj v tomto ro-
ku Vám predkladám sumár najdôležitejších vý-
sledkov roka. 
Hneď v prvých dňoch roka sme začali rekon-
štrukciu historickej budovy mestského úradu a v 
tomto procese sme sa vďaka odborne priprave-
nému súťaženiu potencionálnych zhotoviteľov 
a prísnemu dodržaniu uzatvorených zmlúv dos-
tali ďalej ako sme pôvodne plánovali. V prvom 
kroku sme vytvorili na prízemí klientske cent-
rum, na potrebu ktorého bolo vedenie mesta upo-
zornené personálnym auditom vykonaným v ro-
ku 2015. V súčasnosti je to jednou z kancelárií 
kľúčového významu nášho úradu a ňou posky-
tované komplexné služby majú veľmi pozitívny 
ohlas aj u obyvateľstva. V ďalších mesiacoch, 
sčasti s pomocou Ministerstva financií Sloven-
skej republiky, sa obnovili sociálne zariadenia 
na prízemí a poschodí mestského úradu. Tým 
sme sa dopracovali v histórii stoštyri ročnej bu-
dovy k tomu, že v toaletách pri kancelárii primá-
tora ( ktoré navštevujú aj vzácni hostia zavítajú-
ci do nášho mesta) konečne tečie teplá voda. Za 
ďalší krok vpred môžeme považovať, že tak 
klientske centrum, ako aj toalety na prízemí boli 
vybavené bezbariérovým prístupom. Tohtoroč-
né práce sa v mestskom úrade skončili obnove-
ním omietky a stropu schodišťa, resp. podlahy 
sobášnej siene. V prvej tretine roka prebehla 
adaptácia bývalého daňového úradu na školskú 
budovu, vďaka čomu naša základná umelecká 
škola, ktorá sa medzičasom stala aj oficiálne 
dvojjazyčnou, mohla školský rok 2015/2016 u-
končiť už v impozantnej budove na okraji mest-
ského parku. Vyprázdnenie jej bývalej budovy 
na Koháryho námestí bolo začiatkom ďalšej eta-
py sťahovania mestských inštitúcií v roku 2016. 
Vytvorením klientskeho centra na mestskom úra-
de zanikli pôvodné kancelárie mestskej polície. 
Naši policajti boli prechodne umiestnení v No-
vohradskom turisticko-informačnom centre, ná-
sledne na jeseň sa mohli presťahovať do obno-

veného krídla bývalej budovy základnej ume-
leckej školy oproti kostolu. Monitorovací sys-
tém zavedený do ich nového sídla sa do konca ro-
ka rozšíril o desať nových kamier. Za účelom 
využitia ďalších častí komplexu budov sa začali 
ešte v lete potrebné procesy projektovania. Pro-
jekt budovy čiastočne krytého mestského trho-
viska schválili a podporili poslanci sumou pot-

rebnou na realizáciu prvej etapy stavby, pláno-
vanej na dva roky, v rozpočte na rok 2017 na pos-
lednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vý-
stavba  budovy a krytého dvora sa teda uskutoč-
ní v rokoch 2017-2018 z vlastných zdrojov mes-
ta a vďaka regionálnej podpore zadefinovanej v 
akčnom pláne okresu Lučenec. Projekty denné-
ho stacionára pre seniorov budú hotové začiat-
kom nového roku. Na jeho vytvorenie v zadnom 
trakte bývalej hlavnej budovy hudobnej školy 
chceme získať financie z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu.
Strojový park Verejnoprospešných služieb 
(VPS) sa nám podarilo v tomto roku doplniť o 
jedno ojazdené a jedno nové motorové vozidlo. 

Starý autobus Karosa, prevážajúci našich fut-
balistov, kultúrne telesá a školákov, sa nám po-
darilo vymeniť za novší autobus značky Volvo, 
takže momentálne disponujeme dvomi vozid-
lami vo vyhovujúcom stave na  prepravu cestu-
júcej verejnosti z Fiľakova a okolitých obcí. No-
vá traktorová kosačka Kubota bude slúžiť na u-
držiavanie našich verejných priestranstiev. K to-
mu, aby mohol byť daný do prevádzky zberný 
dvor, sme museli v prevádzkarni vytvoriť so-
ciálny kontajner pre zamestnancov, z čoho nám 
vznikli nepredvídané výdavky. Po vyriešení 
problémov v zásobovaní komplexu vodou a e-
lektrinou však podnik VPS  úspešne zdolal pre-
kážky súvisiace s povolením prevádzkovania a 
teraz už môžeme vyhlásiť, že náš dvor pre se-
lektívny zber odpadu funguje v súlade s literou 
zákona. Ďalšou dobrou správou je, že zberný 
dvor bude od jari 2017 rozšírený, s podporou Eu-
rópskej únie v sume cca 260 tisíc eur, o mestskú 
kompostáreň. Vďaka tomu sa zber zeleného od-
padu stane nielen nákladovo účinnejším v na-
šom meste, ale nami produkovaný kompost sa 
môže v budúcnosti použiť aj na našich verej-
ných priestranstvách. Stavebné projekty pláno-
vanej skládky na uloženie stavebného odpadu v 
kameňolome sme boli nútení doplniť o taký 
technický systém 21. storočia, ktorý funguje 
automaticky a nedopustí, aby bol odpad uložený 
bez kontroly. Pre toto strategické rozhodnutie ( a 
pre vzniknuté výdavky navyše) sa realizácia po-
sunula na jar 2017.
Pokračovali sme v údržbe a rekonštrukcii ciest a 
chodníkov v správe mesta. Novým asfaltovým 
kobercom boli pokryté ulice Parková, Tulipáno-
vá a Tichá, ako aj odbočka na pivničný rad na Šá-
voľskej ceste. Znamená to spolu 5200 štvorco-
vých metrov nového asfaltu v meste, čo je viac 
ako sme dokázali v roku 2015. Zvyšný asfalt 
sme použili medzi inými na čiastočnú opravu ú-
seku Tehelnej ulice smerom k Beline. Vďaka Ú-
radu splnomocnenca vlády pre rómske komu-
nity sa uložili obrubníky a vytvorilo sa nové štr-
kové podložie na jednom úseku Jilemnického 
ulice. Pribudli aj nové parkovacie miesta. Nové 
plochy boli vytvorené na Školskej a Záhradníc-
kej ulici. Na vytvorenie päťdesiatmiestneho no-
vého parkoviska medzi bytovkami a Základnou 
školou Mocsáryho na Farskej lúke bolo potreb-
né finančné krytie schválené mestským zastupi-
teľstvom na budúci rok.

(Pokračovanie v ďalšom čísle)

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
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V septembri sme v našej rubrike Rozhovor 
priniesli zaujímavé rozprávanie s pátrom 
Stanislavom, bývalým gvardiánom fiľakovské-
ho františkánskeho kláštora. Už niekoľko me-
siacov,  vlastne niečo vyše roka tu už pôsobí 
„nový“ františkánsky kňaz – páter Rajmund a 
fiľakovskí veriaci si k nemu našli cestu pomer-
ne rýchlo. Mnohí sa chcú o ňom dozvedieť čosi 
viac, nie každý však naberie odvahu, alebo 
dokáže položiť presne tie pravé otázky. A tak 
sme to spravili za vás.
Páter Rajmund, ste pomerne mladý na fará-
ra, hoci v posledných rokoch tu zväčša má-
me podobne mladých kňazov často, no mla-
dý ste aj funkčne, myslím tým, že vysviacku 
ste mali pred dvomi rokmi, takže by nás 
zaujímalo, čo vás priviedlo na túto životnú 
cestu, prečo ste sa rozhodli byť práve fará-
rom, prípadne kto alebo čo najviac ovplyv-
nilo vaše smerovanie?
Ťažko povedať. Podobnú túžbu som mal už v 
detstve, kostol u nás mi učaroval a mal som tam 
také menšie iniciatívy. Potom asi v šestnástich 
rokoch som na jednej túre stretol františkánske-
ho mnícha, s ktorým sme si tak ľudsky sadli. 
Očarili a prekvapili ma jeho myšlienky, vtedy 
ma to začalo tak intenzívne ťahať k tomu, aby 
som sa stal farárom. Bolo to také silné volanie, 
že som v dvadsiatke vstúpil do kláštora. Počas 
štúdia teológie, vlastne aj potom, asi tak 10 
rokov som mal čas na premýšľanie a utvrdil 
som sa v tom, že som sa rozhodol správne. Hoci 
som technicky založený človek, vyučil som sa 
za mechanika – elektrotechnika, mám aj silné 
rodinné zázemie a cítenie, som z piatich súro-
dencov a mám oveľa mladšie sestry, o ktoré 
som sa staral, práve to stretnutie s františkánom 
ma tak nasmerovalo a nemal som pocit, že by 
mi v tomto poslaní malo niečo chýbať. 
„Mladý“ ste aj v pôsobení v našom meste. 
Ako sa vám u nás páči a aké boli prvé dojmy, 
či zážitky z vášho nového „domova“?
Fiľakovo som prvýkrát navštívil ešte ako štu-
dent. Bol som tu týždeň vypomáhať v kláštore 
cez leto a už vtedy sa mi tu veľmi páčilo. Teraz 
som veľmi rád, že som tu, lebo po dlhšom pôso-
bení v Bratislave je to niečo iné. Sú tu milí, 
otvorení, priateľskí a srdeční ľudia, páči sa mi, 
že si vedia navzájom pomáhať a starajú sa aj o 
iných. Takže nič ma tu nesklamalo.
V našom meste sa rozpráva asi hlavne po ma-
ďarsky, aj omše sa robia skoro vždy dve po 

sebe, slovenská i maďarská, alebo naopak. 
Ako je to s maďarčinou u vás. Poznáte ten 
jazyk od malička, alebo ste sa ho museli 
naučiť v škole? 
Ešte pred pár rokmi som po maďarsky nevedel 
vôbec, maximálne tak „ Jó napot !“ ☺, hoci ma 
tento jazyk zaujímal. Je síce ťažký, ale mne sa 
veľmi páči. Pochádzam síce od Levíc, no doma 
sme rozprávali len po slovensky. V kláštore to 

tiež nebolo potrebné a tu ste predsa mali páte-
rov Konráda a Kamila. Keď potom obaja „o-
dišli“, oslovili ma v kláštore, aby som sa naučil 
po maďarsky, že pôjdem do Fiľakova. Už pred 
3 rokmi som bol v lete prvýkrát na dvojmesač-
nom intenzívnom kurze maďarského jazyka v 
Budapešti, o rok nato znova, no teraz sa učím tu 
od našich ľudí. Tá každodenná prax, stretnutia 
s nimi, to je najlepšia škola. Môj príchod cel-
kom jednoduchý nebol. Musel som prekonať 
hlavne svoju hanblivosť, nevedel som po ma-
ďarsky dobre čítať a bol som nový aj čo sa týka 
kňazského poslania. Dnes je to už dobré, tí 
moji, naši, veriaci sú veľmi zlatí a trpezliví, 
pomáhajú mi vždy keď treba.
Sme jeden zo siedmych františkánskych 
kláštorov na Slovensku a máme tu nielen 
kláštor, ale hlavne krásnu historickú pa-
miatku – rímskokatolícky kostol, v ktorom 
už pár rokov prebieha pomerne rozsiahla 
rekonštrukcia. Vhupli ste rovno do niekto-
rých prác a vieme, že sa chystáte na veľkú 
opravu hodín na kostolnej veži. Je náročné 
fyzicky pracovať na dosť odborných prá-
cach a medzitým sa venovať aj duchovnej 

práci s veriacimi a tiež úlohami mimo nášho 
kláštora? Aké je vlastne momentálne osade-
nie našej farnosti, koľko vás tu je a čo všetko 
patrí do vašej pôsobnosti?
Kostol i kláštor sú veľmi pekné budovy. Je tu 
čisto, je tu vidieť množstvo tvrdej práce po 
mojich predchodcoch. Udržiavame si to a robí-
me si všetky menšie opravy a údržby, ktoré 
zvládneme. Krásne vyzerá už aj samotný kos-
tol, keď budú zreštaurované všetky tie jeho 
priestory vo vnútri, bude to ešte krajšie. Čo sa 
týka kostolných hodín, to je trošku dlhší pro-
ces. Oni „de facto“ vlastne išli, len boli dlhé 
roky neudržiavané, neošetrované. Rozladené 
boli aj strojčeky v nich a poškodené ručičky i 
ciferníky, hoci zdola to tak vidno nebolo. Keď 
som bol vo veži prvý krát našiel som mnoho 
zhrdzavených častí a jeden stroj asi z roku 
1820. Opravil som už niekoľko takých veľkých 
hodín na Slovensku, napríklad aj tie nad 
Michalskou bránou v Bratislave, no s tými som 
sa vtedy zabával intenzívne, každý deň, vyše 
dva mesiace. Tu u nás sa tomu môžem venovať 
len keď mám voľný čas. Hodiny sú mechanic-
ky vlastne aj hotové, teda hlavný strojček. 
Treba ešte opraviť ciferníky, to sa teraz v mra-
zoch nedá, ošetriť ručičky a strojčeky jednotli-
vých hodín a celé to zosynchronizovať. Ale 
budú určite spravené tak rýchlo, ako to len 
pôjde a počasie dovolí. Popri tom musíme 
zvládať všetky svoje povinnosti a služby, pod 
našu farnosť spadajú aj obce v okolí, Ratka, 
Horná Bába, Galamba, Kurtáň a Fiľakovské 
Kováče. Do tých posledných chodím ja, lebo aj 
tam je potrebná maďarčina, a nie sú to len om-
še, patria do toho rôzne obrady, návštevy veria-
cich a hodiny náboženstva v škole. Je to pestré a 
zaujímavé, no o tom by sa dalo veľmi dlho 
rozprávať.
Ako sa všetci pripravujete na najkrajšie a 
najdôležitejšie sviatky roka a čo by ste chceli 
odkázať našim Fiľakovčanom, či už veriaci 
sú, alebo nie?
Hlavne si želáme, aby boli pekné pre všetkých. 
Určite chcem popriať pokoj a pohodu. Nech sa 
nikto s nikým nepoháda, aby sa ľudia nenahá-
ňali za materiálnymi vecami, ale aby si užili 
svoje rodiny v zdraví a zažili mnoho krásnych 
chvíľ. Teda jednoducho ako na adventnom 
venci -  aby v každom človeku horeli plamene 
Mieru, Viery, Lásky a Nádeje.

Iveta Cíferová
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Vo Fiľakove sa v posledných mesiacoch objavil 
problém fetovania toluénu. Tento jav nie je v mes-
te nový, no naposledy sa vo väčšej miere objavil 
približne pred šiestimi rokmi. Užívanie toluénu 
sa vtedy potvrdilo aj u detí. Zatiaľ sa súčasný 
problém maloletých netýka, no samospráva je 
odhodlaná situáciu vyriešiť včas.
„V posledných mesiacoch možno spozorovať ľudí 
fetujúcich toluén najmä v centre mesta, v okolí 
Trhovej ulice. Podľa našich doterajších zistení 
ide o jednu väčšiu skupinu prevažne mladých o-
kolo 18-20 rokov,“ skonštatoval Attila Agócs, pri-
mátor Fiľakova.
Samospráva problém rieši s náčelníkom polície, 
zamestnancami komunitného centra, terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi a niektorými školskými 
zamestnancami. Podľa ich doterajších pozorova-

ní sa zatiaľ užívanie toluénu medzi deťmi 
neobjavilo.
„Terénni sociálni pracovníci komunikujú so 
sociálne slabšími rodinami a robia u nich osvetu. 
Okolnosti zatiaľ naznačujú, že fetovanie nie je až 
také rozšírené ako pred šiestimi rokmi. Vtedy sa 
deti z dotknutej rodiny museli umiestniť do 
ústavov a dotyční, ktorí deťom túto návykovú 
látku ponúkali, skončili za mrežami,“ priblížil 
primátor.
V pohotovosti sú aj členovia mestskej polície, kto-
rí podozrivú skupinu už niekoľko mesiacov mo-
nitorujú. „Keď dotyčných pristihneme pri 
fetovaní, môžeme ich sankcionovať, no pokiaľ 
neporušujú verejný poriadok, nemôžeme urobiť 
nič. Zaregistrovali sme však prípad, kedy pod 
vplyvom tejto látky podpálili vchodové dvere na 

Farskej lúke,“ povedal Pavel Baláž, náčelník 
Mestskej polície vo Fiľakove.
Ako doplnil, úplné vyriešenie situácie kompliku-
je aj voľný predaj toluénu. Obchodníci by podľa 
jeho slov nemali túto chemikáliu posúvať podoz-
rivým osobám a deťom. Takýto čin sa pred 
šiestimi rokmi nevyplatil obchodníčke, ktorú za 
predaj toluénu mladistvým pokutovali. 
Ľudia užívajúci toluén sú na prvý pohľad letar-
gickí a otupení. Pravidelné fetovanie môže výraz-
ne poškodiť ich mentálne i fyzické zdravie. U detí 
sa trvalé poškodenie môže podpísať pod zničenú 
budúcnosť.
„S fetovaním sa stretávajú takmer všade, kde žije 
početná komunita sociálne slabších obyvateľov. 
Toluén je pre nich únikom od každodenných 
starostí. Problém však nastáva, keď sa do takejto 
skupiny dostanú deti a mladiství. Práve tomu 
chceme včas zabrániť, “ uzavrel Agócs.

Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

Samospráva mesta Fiľakovo v súčasnosti 
pripravuje ďalší zaujímavý projekt. V priebehu 
nasledujúcich mesiacov by sa na Trhovej ulici a 
vo dvore bývalej základnej umeleckej školy 
mala spustiť výstavba nového trhoviska. 
„Po presťahovaní základnej umeleckej školy 
nám ostali nevyužité priestory, ktoré sme sa 
rozhodli využiť štyrmi spôsobmi. Ako sme už 
informovali, v jednej časti budovy sídli mestská 
polícia a ďalšie priestory sa využívajú ako malá 
koncertná sála. V tretej časti sa vytvorí denný 
stacionár a zvyšok sa postupne zmení na nové 
trhovisko,“ priblížil Attila Agócs, primátor 
Fiľakova.
Nové trhovisko bude pozostávať z dvoch častí. 
Pozdĺž Trhovej ulice sa vybuduje murovaná 
budova. V nej bude sídliť päť obchodov - aj s 
ponukou regionálnych poľnohospodárskych 
produktov. V rámci tejto stavby sa vybudujú dva 
vchody do dvora s krytým trhoviskom.
„Pôvodne sme chceli priestory za koncertnou 
sálou zachovať. V nich by však muselo sídliť viac 
obchodov s bežnou prevádzkou a vo dvore by 

ostalo miesto len približne pre 20 predajcov. Ich 
počet sa však v súčasnosti pohybuje od 35 do 40. 
Priestory za koncertnou sálou sme sa teda 
rozhodli čiastočne zbúrať z kapacitných 
dôvodov a aj kvôli narušenej statike a nevyhovu-
júcemu stavu,“ povedal Agócs.
Vo dvore tak vznikne veľký prístrešok z drevenej 
konštrukcie s priestorom pre približne 36 predaj-
cov. Dvor bude prechodný, čím sa prepojí 
Trhová ulica s Koháryho námestím. K dispozícii 

budú aj toalety. Vzhľad trhoviska sa bude niesť v 
duchu malomestského priemyselného štýlu.
Trhy sa vo Fiľakove organizujú každú stredu a 
sobotu a podľa primátora by táto tradícia mala 
ostať zachovaná. Kryté trhovisko by sa podľa 
jeho slov mohlo využívať aj na organizovanie 
vianočných trhov a podobných akcií.
„Dôležité je, že z Trhovej ulice zmiznú nevkusné 
železné stánky, ktoré v centre mesta kazia dojem. 
V budúcnosti by sa na ich mieste mali vytvoriť 
parkovacie miesta, čím by sa odbremenilo 
parkovisko pred mestským úradom. Sú to však 
dlhodobé plány, ktoré sa môžu zrealizovať až v 
budúcom volebnom období.“
Projekt je v súčasnosti vo fáze ukončovania 
projektovej dokumentácie a prípravy rozpočtu. 
Konečná suma by sa mala pohybovať vo výške 
okolo 350- až 400-tisíc eur, hoci zatiaľ ide len o 
hrubý odhad. Približne stotisíc eur z tejto sumy 
by mal zabezpečiť regionálny príspevok v rámci 
nedávno schváleného akčného plánu, na ktorý 
už samospráva podala žiadosť. Zvyšné výdavky 
pokryjú zdroje mesta.

Jozef Mikuš,
tlačový referent mesta Fiľakovo

Kultúra
Posledných niekoľko mesiacov bolo pre folklórny 
súbor Rakonca mimoriadne rušných. Krátko po 
návrate z Lotyšska sme sa zúčastnili niekoľkých 
domácich letných festivalov, medzi inými XXI. 
Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, 
Festivalu ľudovej kultúry v Kokave nad Rima-
vicou – XXVI. Koliesko, 5. ročníku folklórneho 
festivalu v Trebeľovciach a XXVI. Palóckych dní 
a Dní mesta Fiľakovo. V období babieho leta sme 
vystúpili na Dožinkových slávnostiach v Horných 
Semerovciach, na II. ročníku Dní ľudových 
tradícií v Gemerskom Jablonci, na IX. ročníku 
Dní obce Biskupice a na III. ročníku Dní ľudo-
vých tradícií Gemera v Rožňave. Na VIII. Celo-
štátnom festivale detských folklórnych súborov 
Eszterlánc, usporiadanom vo Fiľakove, bola Malá 
Rakonca ocenená strieborným pásmom. Našim 
sólovým párom v zložení Sofia Janštová – Márk 
Antal, Angelika Barna – Mihály Gyetvai, Ber-
nadett Csomor – Angéla Gáspár bolo tiež udelené 
strieborné pásmo, kým Nikolas Molnár dostal 
ocenenie v zlatom pásme a Dániel Varga získal 
cenu laureáta. 
Október sa niesol v duchu očakávania, naši ta-
nečníci sa pripravovali na folklórnu súťaž vyhlá-
senú Slovenskou televíziou pod názvom Zem 
spieva. Prvé predkolo tejto súťaže bolo uspo-
riadané v Martine. Spomedzi niekoľkých sto-
viek prihlásených odborná porota posunula do 
ďalšieho kola súťaže Dániela Vargu, ktorý sa 
predstavil s palicovým tancom a verbunkom z 
Gemera. Vďaka jeho postupu do ďalšieho kola 

naše mesto navštívil aj televízny štáb na čele so 
známym hercom Petrom Marcinom, ktorý v 
dokrutke predstavil náš súbor a jeho úspešného 
sólistu. Ďalšie kolo tejto súťaže sa konalo kon-
com novembra v Bratislave, ktoré si diváci budú 
môcť pozrieť až v priebehu nového roka. Začiat-
kom novembra sa sedem sólistov Malej Rakon-
ce zúčastnilo XVIII. Medzinárodného detského 
folklórneho festivalu pod názvom Tradice 
Evropy v Čechách. Hostiteľom podujatia bol 
detský folklórny súbor Sejkorky zo Slatiňan, kto-
rý pre nás pripravil štyri cenné dni plné zážitkov. 
Počas nášho pobytu sme účinkovali osemkrát, 
navštívili sme školy a kultúrne centrá v Slatiňa-
noch, Sezemiciach, Chrudíne a Pardubiciach. Vy-
vrcholením podujatia bol Európsky ples, kde 
všetky zúčastnené súbory predstavili svoju kra-
jinu (Poľsko, Bielorusko, Rumunsko, Sloven-
sko, Česko), región, kultúrne hodnoty a tradičný 
tanečný folklór. 
Po krátkej pauze nasledovalo účinkovanie na III. 
ročníku Festivalu ľudových tancov v maďar-
skom Ózde a účasť sólistov na Celoštátnej súťa-
ži tanečných sólistov v Komárne, kde si tanečný 
pár Barbara Gyenesová – Erik Brusznyai vy-
tancoval druhé miesto. 26. novembra sa konal už 
tradičný celovečerný program FS Rakonca a 
jeho hostí. V programe, ktorý naplnil sálu až do 
posledného miesta, vystúpil folklórny súbor 
Iglice a Mikszáth zo Sečian, detský folklórny 
súbor Szederinke z Fiľakova, speváčky ľudo-
vých piesní Holecz Margit a Benko Fruzsina, 

ľudová hudba Dobroda zo Šalgotarjánu a v role 
hostiteľov Rakonca a Malá Rakonca. Po progra-
me nasledoval dom tanca, počas ktorého sa 
okrem zábavy na ľudovú nôtu naskytla príleži-
tosť na stmelenie kolektívu rodičov. Na účinku-
júcich čakalo bohaté pohostenie, za ktoré vďa-
číme rodičom tanečníkov oboch súborov. Na-
plnenie horeuvedených aktivít by bolo ne-
mysliteľné bez finančnej podpory Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove, Úradu vlády 
SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a 
firme Dometic, ktorým aj touto cestou chceme 
vyjadriť naše poďakovanie. V mene 54 taneční-
kov súboru prajeme príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov všetkým rodičom, bývalým taneč-
níkom a priaznivcom folklóru.

Mgr. Norbert Varga, MsKS 

„...z Trhovej ulice zmiznú nevkusné železné stánky“

Dániel Varga na folklórnej súťaži Slovenskej
televízie pod názvom Zem spieva 

Pred nejakým časom sme vyzvali občanov, 
aby nahliadli do svojich albumov a pohľadali v 
nich staré fotky, na ktorých by kulisu tvorila 
budova Klub-u. 7. decembra 2016 bola 
slávnostne otvorená fotografická výstava 
Klub 50 na počesť 50. výročia slávnostného 
odovzdania Závodného klubu ROH Kovo-
smalt do užívania. Udialo sa to na jeseň roku 
1966. A to je teda už skutočne celých päťdesiat 
rokov. Už polstoročie je teda Klub kultúrnym a 
spoločenským centrom a srdcom mesta. 
Rovnako ako v minulosti i v súčasnosti je plný 
života. A práve tomuto sme chceli vzdať hold. 
Zaspomínať si na niekdajšie 1. máje, rôzne 
schôdze, na zábavy, hudobné súťaže, plesy ale 
aj na hudobné skupiny. Do minulosti nám 
okrem fotiek, ktoré nám poskytli: Hradné 

múzeu vo Fiľakove, Štefan Szőke, Vladimír 
Cirbus a Eva Mártonová za čo im ďakujeme, 
pomohli nahliadnuť aj filmy staršieho formátu 
ako aj albumy a kroniky zo sedemdesiatych a 
osemdesiatych rokov. 
Veríme, že ak ste našu výstavu ešte neboli 
navštíviť, tak po prečítaní tohto článku príde-
te. A ak máte chuť sa podeliť o nejaké zaujíma-
vé fotky, ktoré nájdete vo svojich albumoch, 
tak ich pokojne prineste – nechali sme pre Vás 
dva voľné panely, aby ste sa aj Vy a Vaše spo-
mienky stali súčasťou našej výstavy. Výstavu 
môžete navštíviť v celom nasledujúcom roku 
v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 v aule 
Mestského kultúrneho strediska.

Mgr. Anikó Halgašová, MsKS

Čože je to päťdesiatka...Čože je to päťdesiatka...

Rozhovor s františkánskym kňazom, pátrom Rajmundom

Prvomájové oslavy pred Závodným klubom
(Zo zbierky Hradného múzea vo Fiľakove)



V septembri sme v našej rubrike Rozhovor 
priniesli zaujímavé rozprávanie s pátrom 
Stanislavom, bývalým gvardiánom fiľakovské-
ho františkánskeho kláštora. Už niekoľko me-
siacov,  vlastne niečo vyše roka tu už pôsobí 
„nový“ františkánsky kňaz – páter Rajmund a 
fiľakovskí veriaci si k nemu našli cestu pomer-
ne rýchlo. Mnohí sa chcú o ňom dozvedieť čosi 
viac, nie každý však naberie odvahu, alebo 
dokáže položiť presne tie pravé otázky. A tak 
sme to spravili za vás.
Páter Rajmund, ste pomerne mladý na fará-
ra, hoci v posledných rokoch tu zväčša má-
me podobne mladých kňazov často, no mla-
dý ste aj funkčne, myslím tým, že vysviacku 
ste mali pred dvomi rokmi, takže by nás 
zaujímalo, čo vás priviedlo na túto životnú 
cestu, prečo ste sa rozhodli byť práve fará-
rom, prípadne kto alebo čo najviac ovplyv-
nilo vaše smerovanie?
Ťažko povedať. Podobnú túžbu som mal už v 
detstve, kostol u nás mi učaroval a mal som tam 
také menšie iniciatívy. Potom asi v šestnástich 
rokoch som na jednej túre stretol františkánske-
ho mnícha, s ktorým sme si tak ľudsky sadli. 
Očarili a prekvapili ma jeho myšlienky, vtedy 
ma to začalo tak intenzívne ťahať k tomu, aby 
som sa stal farárom. Bolo to také silné volanie, 
že som v dvadsiatke vstúpil do kláštora. Počas 
štúdia teológie, vlastne aj potom, asi tak 10 
rokov som mal čas na premýšľanie a utvrdil 
som sa v tom, že som sa rozhodol správne. Hoci 
som technicky založený človek, vyučil som sa 
za mechanika – elektrotechnika, mám aj silné 
rodinné zázemie a cítenie, som z piatich súro-
dencov a mám oveľa mladšie sestry, o ktoré 
som sa staral, práve to stretnutie s františkánom 
ma tak nasmerovalo a nemal som pocit, že by 
mi v tomto poslaní malo niečo chýbať. 
„Mladý“ ste aj v pôsobení v našom meste. 
Ako sa vám u nás páči a aké boli prvé dojmy, 
či zážitky z vášho nového „domova“?
Fiľakovo som prvýkrát navštívil ešte ako štu-
dent. Bol som tu týždeň vypomáhať v kláštore 
cez leto a už vtedy sa mi tu veľmi páčilo. Teraz 
som veľmi rád, že som tu, lebo po dlhšom pôso-
bení v Bratislave je to niečo iné. Sú tu milí, 
otvorení, priateľskí a srdeční ľudia, páči sa mi, 
že si vedia navzájom pomáhať a starajú sa aj o 
iných. Takže nič ma tu nesklamalo.
V našom meste sa rozpráva asi hlavne po ma-
ďarsky, aj omše sa robia skoro vždy dve po 

sebe, slovenská i maďarská, alebo naopak. 
Ako je to s maďarčinou u vás. Poznáte ten 
jazyk od malička, alebo ste sa ho museli 
naučiť v škole? 
Ešte pred pár rokmi som po maďarsky nevedel 
vôbec, maximálne tak „ Jó napot !“ ☺, hoci ma 
tento jazyk zaujímal. Je síce ťažký, ale mne sa 
veľmi páči. Pochádzam síce od Levíc, no doma 
sme rozprávali len po slovensky. V kláštore to 

tiež nebolo potrebné a tu ste predsa mali páte-
rov Konráda a Kamila. Keď potom obaja „o-
dišli“, oslovili ma v kláštore, aby som sa naučil 
po maďarsky, že pôjdem do Fiľakova. Už pred 
3 rokmi som bol v lete prvýkrát na dvojmesač-
nom intenzívnom kurze maďarského jazyka v 
Budapešti, o rok nato znova, no teraz sa učím tu 
od našich ľudí. Tá každodenná prax, stretnutia 
s nimi, to je najlepšia škola. Môj príchod cel-
kom jednoduchý nebol. Musel som prekonať 
hlavne svoju hanblivosť, nevedel som po ma-
ďarsky dobre čítať a bol som nový aj čo sa týka 
kňazského poslania. Dnes je to už dobré, tí 
moji, naši, veriaci sú veľmi zlatí a trpezliví, 
pomáhajú mi vždy keď treba.
Sme jeden zo siedmych františkánskych 
kláštorov na Slovensku a máme tu nielen 
kláštor, ale hlavne krásnu historickú pa-
miatku – rímskokatolícky kostol, v ktorom 
už pár rokov prebieha pomerne rozsiahla 
rekonštrukcia. Vhupli ste rovno do niekto-
rých prác a vieme, že sa chystáte na veľkú 
opravu hodín na kostolnej veži. Je náročné 
fyzicky pracovať na dosť odborných prá-
cach a medzitým sa venovať aj duchovnej 

práci s veriacimi a tiež úlohami mimo nášho 
kláštora? Aké je vlastne momentálne osade-
nie našej farnosti, koľko vás tu je a čo všetko 
patrí do vašej pôsobnosti?
Kostol i kláštor sú veľmi pekné budovy. Je tu 
čisto, je tu vidieť množstvo tvrdej práce po 
mojich predchodcoch. Udržiavame si to a robí-
me si všetky menšie opravy a údržby, ktoré 
zvládneme. Krásne vyzerá už aj samotný kos-
tol, keď budú zreštaurované všetky tie jeho 
priestory vo vnútri, bude to ešte krajšie. Čo sa 
týka kostolných hodín, to je trošku dlhší pro-
ces. Oni „de facto“ vlastne išli, len boli dlhé 
roky neudržiavané, neošetrované. Rozladené 
boli aj strojčeky v nich a poškodené ručičky i 
ciferníky, hoci zdola to tak vidno nebolo. Keď 
som bol vo veži prvý krát našiel som mnoho 
zhrdzavených častí a jeden stroj asi z roku 
1820. Opravil som už niekoľko takých veľkých 
hodín na Slovensku, napríklad aj tie nad 
Michalskou bránou v Bratislave, no s tými som 
sa vtedy zabával intenzívne, každý deň, vyše 
dva mesiace. Tu u nás sa tomu môžem venovať 
len keď mám voľný čas. Hodiny sú mechanic-
ky vlastne aj hotové, teda hlavný strojček. 
Treba ešte opraviť ciferníky, to sa teraz v mra-
zoch nedá, ošetriť ručičky a strojčeky jednotli-
vých hodín a celé to zosynchronizovať. Ale 
budú určite spravené tak rýchlo, ako to len 
pôjde a počasie dovolí. Popri tom musíme 
zvládať všetky svoje povinnosti a služby, pod 
našu farnosť spadajú aj obce v okolí, Ratka, 
Horná Bába, Galamba, Kurtáň a Fiľakovské 
Kováče. Do tých posledných chodím ja, lebo aj 
tam je potrebná maďarčina, a nie sú to len om-
še, patria do toho rôzne obrady, návštevy veria-
cich a hodiny náboženstva v škole. Je to pestré a 
zaujímavé, no o tom by sa dalo veľmi dlho 
rozprávať.
Ako sa všetci pripravujete na najkrajšie a 
najdôležitejšie sviatky roka a čo by ste chceli 
odkázať našim Fiľakovčanom, či už veriaci 
sú, alebo nie?
Hlavne si želáme, aby boli pekné pre všetkých. 
Určite chcem popriať pokoj a pohodu. Nech sa 
nikto s nikým nepoháda, aby sa ľudia nenahá-
ňali za materiálnymi vecami, ale aby si užili 
svoje rodiny v zdraví a zažili mnoho krásnych 
chvíľ. Teda jednoducho ako na adventnom 
venci -  aby v každom človeku horeli plamene 
Mieru, Viery, Lásky a Nádeje.

Iveta Cíferová
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Dnes viem, že som sa vybral správnym smerom...Dnes viem, že som sa vybral správnym smerom...

Vo Fiľakove sa v posledných mesiacoch objavil 
problém fetovania toluénu. Tento jav nie je v mes-
te nový, no naposledy sa vo väčšej miere objavil 
približne pred šiestimi rokmi. Užívanie toluénu 
sa vtedy potvrdilo aj u detí. Zatiaľ sa súčasný 
problém maloletých netýka, no samospráva je 
odhodlaná situáciu vyriešiť včas.
„V posledných mesiacoch možno spozorovať ľudí 
fetujúcich toluén najmä v centre mesta, v okolí 
Trhovej ulice. Podľa našich doterajších zistení 
ide o jednu väčšiu skupinu prevažne mladých o-
kolo 18-20 rokov,“ skonštatoval Attila Agócs, pri-
mátor Fiľakova.
Samospráva problém rieši s náčelníkom polície, 
zamestnancami komunitného centra, terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi a niektorými školskými 
zamestnancami. Podľa ich doterajších pozorova-

ní sa zatiaľ užívanie toluénu medzi deťmi 
neobjavilo.
„Terénni sociálni pracovníci komunikujú so 
sociálne slabšími rodinami a robia u nich osvetu. 
Okolnosti zatiaľ naznačujú, že fetovanie nie je až 
také rozšírené ako pred šiestimi rokmi. Vtedy sa 
deti z dotknutej rodiny museli umiestniť do 
ústavov a dotyční, ktorí deťom túto návykovú 
látku ponúkali, skončili za mrežami,“ priblížil 
primátor.
V pohotovosti sú aj členovia mestskej polície, kto-
rí podozrivú skupinu už niekoľko mesiacov mo-
nitorujú. „Keď dotyčných pristihneme pri 
fetovaní, môžeme ich sankcionovať, no pokiaľ 
neporušujú verejný poriadok, nemôžeme urobiť 
nič. Zaregistrovali sme však prípad, kedy pod 
vplyvom tejto látky podpálili vchodové dvere na 

Farskej lúke,“ povedal Pavel Baláž, náčelník 
Mestskej polície vo Fiľakove.
Ako doplnil, úplné vyriešenie situácie kompliku-
je aj voľný predaj toluénu. Obchodníci by podľa 
jeho slov nemali túto chemikáliu posúvať podoz-
rivým osobám a deťom. Takýto čin sa pred 
šiestimi rokmi nevyplatil obchodníčke, ktorú za 
predaj toluénu mladistvým pokutovali. 
Ľudia užívajúci toluén sú na prvý pohľad letar-
gickí a otupení. Pravidelné fetovanie môže výraz-
ne poškodiť ich mentálne i fyzické zdravie. U detí 
sa trvalé poškodenie môže podpísať pod zničenú 
budúcnosť.
„S fetovaním sa stretávajú takmer všade, kde žije 
početná komunita sociálne slabších obyvateľov. 
Toluén je pre nich únikom od každodenných 
starostí. Problém však nastáva, keď sa do takejto 
skupiny dostanú deti a mladiství. Práve tomu 
chceme včas zabrániť, “ uzavrel Agócs.

Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

Samospráva mesta Fiľakovo v súčasnosti 
pripravuje ďalší zaujímavý projekt. V priebehu 
nasledujúcich mesiacov by sa na Trhovej ulici a 
vo dvore bývalej základnej umeleckej školy 
mala spustiť výstavba nového trhoviska. 
„Po presťahovaní základnej umeleckej školy 
nám ostali nevyužité priestory, ktoré sme sa 
rozhodli využiť štyrmi spôsobmi. Ako sme už 
informovali, v jednej časti budovy sídli mestská 
polícia a ďalšie priestory sa využívajú ako malá 
koncertná sála. V tretej časti sa vytvorí denný 
stacionár a zvyšok sa postupne zmení na nové 
trhovisko,“ priblížil Attila Agócs, primátor 
Fiľakova.
Nové trhovisko bude pozostávať z dvoch častí. 
Pozdĺž Trhovej ulice sa vybuduje murovaná 
budova. V nej bude sídliť päť obchodov - aj s 
ponukou regionálnych poľnohospodárskych 
produktov. V rámci tejto stavby sa vybudujú dva 
vchody do dvora s krytým trhoviskom.
„Pôvodne sme chceli priestory za koncertnou 
sálou zachovať. V nich by však muselo sídliť viac 
obchodov s bežnou prevádzkou a vo dvore by 

ostalo miesto len približne pre 20 predajcov. Ich 
počet sa však v súčasnosti pohybuje od 35 do 40. 
Priestory za koncertnou sálou sme sa teda 
rozhodli čiastočne zbúrať z kapacitných 
dôvodov a aj kvôli narušenej statike a nevyhovu-
júcemu stavu,“ povedal Agócs.
Vo dvore tak vznikne veľký prístrešok z drevenej 
konštrukcie s priestorom pre približne 36 predaj-
cov. Dvor bude prechodný, čím sa prepojí 
Trhová ulica s Koháryho námestím. K dispozícii 

budú aj toalety. Vzhľad trhoviska sa bude niesť v 
duchu malomestského priemyselného štýlu.
Trhy sa vo Fiľakove organizujú každú stredu a 
sobotu a podľa primátora by táto tradícia mala 
ostať zachovaná. Kryté trhovisko by sa podľa 
jeho slov mohlo využívať aj na organizovanie 
vianočných trhov a podobných akcií.
„Dôležité je, že z Trhovej ulice zmiznú nevkusné 
železné stánky, ktoré v centre mesta kazia dojem. 
V budúcnosti by sa na ich mieste mali vytvoriť 
parkovacie miesta, čím by sa odbremenilo 
parkovisko pred mestským úradom. Sú to však 
dlhodobé plány, ktoré sa môžu zrealizovať až v 
budúcom volebnom období.“
Projekt je v súčasnosti vo fáze ukončovania 
projektovej dokumentácie a prípravy rozpočtu. 
Konečná suma by sa mala pohybovať vo výške 
okolo 350- až 400-tisíc eur, hoci zatiaľ ide len o 
hrubý odhad. Približne stotisíc eur z tejto sumy 
by mal zabezpečiť regionálny príspevok v rámci 
nedávno schváleného akčného plánu, na ktorý 
už samospráva podala žiadosť. Zvyšné výdavky 
pokryjú zdroje mesta.

Jozef Mikuš,
tlačový referent mesta Fiľakovo

Kultúra
Posledných niekoľko mesiacov bolo pre folklórny 
súbor Rakonca mimoriadne rušných. Krátko po 
návrate z Lotyšska sme sa zúčastnili niekoľkých 
domácich letných festivalov, medzi inými XXI. 
Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, 
Festivalu ľudovej kultúry v Kokave nad Rima-
vicou – XXVI. Koliesko, 5. ročníku folklórneho 
festivalu v Trebeľovciach a XXVI. Palóckych dní 
a Dní mesta Fiľakovo. V období babieho leta sme 
vystúpili na Dožinkových slávnostiach v Horných 
Semerovciach, na II. ročníku Dní ľudových 
tradícií v Gemerskom Jablonci, na IX. ročníku 
Dní obce Biskupice a na III. ročníku Dní ľudo-
vých tradícií Gemera v Rožňave. Na VIII. Celo-
štátnom festivale detských folklórnych súborov 
Eszterlánc, usporiadanom vo Fiľakove, bola Malá 
Rakonca ocenená strieborným pásmom. Našim 
sólovým párom v zložení Sofia Janštová – Márk 
Antal, Angelika Barna – Mihály Gyetvai, Ber-
nadett Csomor – Angéla Gáspár bolo tiež udelené 
strieborné pásmo, kým Nikolas Molnár dostal 
ocenenie v zlatom pásme a Dániel Varga získal 
cenu laureáta. 
Október sa niesol v duchu očakávania, naši ta-
nečníci sa pripravovali na folklórnu súťaž vyhlá-
senú Slovenskou televíziou pod názvom Zem 
spieva. Prvé predkolo tejto súťaže bolo uspo-
riadané v Martine. Spomedzi niekoľkých sto-
viek prihlásených odborná porota posunula do 
ďalšieho kola súťaže Dániela Vargu, ktorý sa 
predstavil s palicovým tancom a verbunkom z 
Gemera. Vďaka jeho postupu do ďalšieho kola 

naše mesto navštívil aj televízny štáb na čele so 
známym hercom Petrom Marcinom, ktorý v 
dokrutke predstavil náš súbor a jeho úspešného 
sólistu. Ďalšie kolo tejto súťaže sa konalo kon-
com novembra v Bratislave, ktoré si diváci budú 
môcť pozrieť až v priebehu nového roka. Začiat-
kom novembra sa sedem sólistov Malej Rakon-
ce zúčastnilo XVIII. Medzinárodného detského 
folklórneho festivalu pod názvom Tradice 
Evropy v Čechách. Hostiteľom podujatia bol 
detský folklórny súbor Sejkorky zo Slatiňan, kto-
rý pre nás pripravil štyri cenné dni plné zážitkov. 
Počas nášho pobytu sme účinkovali osemkrát, 
navštívili sme školy a kultúrne centrá v Slatiňa-
noch, Sezemiciach, Chrudíne a Pardubiciach. Vy-
vrcholením podujatia bol Európsky ples, kde 
všetky zúčastnené súbory predstavili svoju kra-
jinu (Poľsko, Bielorusko, Rumunsko, Sloven-
sko, Česko), región, kultúrne hodnoty a tradičný 
tanečný folklór. 
Po krátkej pauze nasledovalo účinkovanie na III. 
ročníku Festivalu ľudových tancov v maďar-
skom Ózde a účasť sólistov na Celoštátnej súťa-
ži tanečných sólistov v Komárne, kde si tanečný 
pár Barbara Gyenesová – Erik Brusznyai vy-
tancoval druhé miesto. 26. novembra sa konal už 
tradičný celovečerný program FS Rakonca a 
jeho hostí. V programe, ktorý naplnil sálu až do 
posledného miesta, vystúpil folklórny súbor 
Iglice a Mikszáth zo Sečian, detský folklórny 
súbor Szederinke z Fiľakova, speváčky ľudo-
vých piesní Holecz Margit a Benko Fruzsina, 

ľudová hudba Dobroda zo Šalgotarjánu a v role 
hostiteľov Rakonca a Malá Rakonca. Po progra-
me nasledoval dom tanca, počas ktorého sa 
okrem zábavy na ľudovú nôtu naskytla príleži-
tosť na stmelenie kolektívu rodičov. Na účinku-
júcich čakalo bohaté pohostenie, za ktoré vďa-
číme rodičom tanečníkov oboch súborov. Na-
plnenie horeuvedených aktivít by bolo ne-
mysliteľné bez finančnej podpory Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove, Úradu vlády 
SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a 
firme Dometic, ktorým aj touto cestou chceme 
vyjadriť naše poďakovanie. V mene 54 taneční-
kov súboru prajeme príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov všetkým rodičom, bývalým taneč-
níkom a priaznivcom folklóru.

Mgr. Norbert Varga, MsKS 

„...z Trhovej ulice zmiznú nevkusné železné stánky“

Dániel Varga na folklórnej súťaži Slovenskej
televízie pod názvom Zem spieva 

Pred nejakým časom sme vyzvali občanov, 
aby nahliadli do svojich albumov a pohľadali v 
nich staré fotky, na ktorých by kulisu tvorila 
budova Klub-u. 7. decembra 2016 bola 
slávnostne otvorená fotografická výstava 
Klub 50 na počesť 50. výročia slávnostného 
odovzdania Závodného klubu ROH Kovo-
smalt do užívania. Udialo sa to na jeseň roku 
1966. A to je teda už skutočne celých päťdesiat 
rokov. Už polstoročie je teda Klub kultúrnym a 
spoločenským centrom a srdcom mesta. 
Rovnako ako v minulosti i v súčasnosti je plný 
života. A práve tomuto sme chceli vzdať hold. 
Zaspomínať si na niekdajšie 1. máje, rôzne 
schôdze, na zábavy, hudobné súťaže, plesy ale 
aj na hudobné skupiny. Do minulosti nám 
okrem fotiek, ktoré nám poskytli: Hradné 

múzeu vo Fiľakove, Štefan Szőke, Vladimír 
Cirbus a Eva Mártonová za čo im ďakujeme, 
pomohli nahliadnuť aj filmy staršieho formátu 
ako aj albumy a kroniky zo sedemdesiatych a 
osemdesiatych rokov. 
Veríme, že ak ste našu výstavu ešte neboli 
navštíviť, tak po prečítaní tohto článku príde-
te. A ak máte chuť sa podeliť o nejaké zaujíma-
vé fotky, ktoré nájdete vo svojich albumoch, 
tak ich pokojne prineste – nechali sme pre Vás 
dva voľné panely, aby ste sa aj Vy a Vaše spo-
mienky stali súčasťou našej výstavy. Výstavu 
môžete navštíviť v celom nasledujúcom roku 
v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 v aule 
Mestského kultúrneho strediska.

Mgr. Anikó Halgašová, MsKS

Čože je to päťdesiatka...Čože je to päťdesiatka...

Rozhovor s františkánskym kňazom, pátrom Rajmundom

Prvomájové oslavy pred Závodným klubom
(Zo zbierky Hradného múzea vo Fiľakove)
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Mestské kultúrne stredisko má za sebou úspeš-
ný rok. Tento rok svojich návštevníkov čakalo s 
pestrejšou ponukou ako po ostatné roky. V päť-
desiatročnej budove sa nezvýšil len počet po-
dujatí a návštevníkov, ale aj počet súborov pra-
videlne pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia a 
voľnočasových aktivít. 
V ponuke festivalov sa ako nový zaujímavý mo-
ment objavila séria podujatí z príležitosti dňa 
maďarskej kultúry pod názvom „Spoznajme 
sa!“, v rámci ktorých sa malí tanečníci a malé ta-
nečnice slovenských a maďarskýh folklórnych 
súborov učili navzájom svoje tance.
Kultúrne stredisko vzalo na seba po prvýkrát aj 
usporiadanie dôstojných osláv Mestského dňa 
učiteľov, počas ktorých boli odovzdané v diva-
delnej sále aj ceny mesta pedagógom: Plakety 
Jána Amosa Komenského.
Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade bola 
zrealizovaná už po 11-ty krát, ale usporiadanie 
tohto úspešného podujatia Mestské kultúrne 
stredisko prevzalo od Hradného múzea len v 
tomto roku. 
29. apríl je medzinárodným dňom tanečného u-
menia. MsKS z tejto príležitosti zorganizovalo 
podujatie pod názvom Medzinárodný deň tanca 
– s viac ako 200 účinkujúcimi a s vypredaným 
hľadiskom.
Máj patril nadšencom rocku, ktorí sa mohli 
stretnúť už po štvrtýkrát na Rockovom majále-
se v hradnom areáli.
Mestský deň detí sa predstavil v novom šate a 
na novom mieste. Tento rok to bolo v mestskom 
parku. Deň detí sa tešil veľkému záujmu, vystú-
pili na ňom aj Lolo a Piškot.
Fiľakovo sa stalo v rámci cezhraničnej spolu-
práce po prvýkrát hostiteľom festivalu vážnej a 
ľudovej hudby pod názvom Lesná hudba, ktorý 

MsKS usporiadalo s partnerom z Maďarska. 
Pod korunami stromov mestského parku okrem 
ľudovej hudby a symfonického orchestra vy-
stúpili aj sólisti televíznej talentovanej show 
vážnej hudby.
Ako pilotný projekt sa začínal kultúrno-
hudobný festival aj pre mladých pod názvom 
UDVart, v rámci ktorého návštevníkov na dvo-
re mestského múzea čakali spisovatelia, básni-
ci, slameri, hudobné kapely a množstvo sprie-
vodných programov.
V rámci Palóckych dní a Dní mesta sa usporia-
dali veľkolepé slávnosti z príležitosti 770-ho vý-
ročia prvej písomnej zmienky o meste. V ume-
leckom programe rodákov vystúpili medzi i-
ným Ondrej Molota, Peter Schneider, Július Pet-
rus a Vica Kerekes. Na koncertoch obecenstvo 
mohlo tlieskať Prešovskému dixielandu alebo 
Petrovi Cmoríkovi.
September sa začínal s nemenej úspešným po-
dujatím a to I. Zrazom veteránov vo Fiľakove. 
Na námestí pred MsKS, sa predstavilo viac ako 
60 áut a motoriek starých čias.
IV. ročník divadelného festivalu sa v tomto ro-
ku nezmestil do jedného týždňa. Svoje progra-
my ponúkal rovnako deťom ako i dospelým ce-
lé tri mesiace. Počas festivalu obecenstvo moh-
lo vidieť 17 predstavení v slovenskom, českom, 
poľskom, maďarskom a anglickom jazyku. 
Spomedzi sérií podujatí MsKS vynikol prog-
ram živej hudby pod názvom Klub 2016 – Live 
Music Night, ktorý poskytol priestor predstave-
niu sa miestnym hudobným kapelám. V lete bol 
veľký záujem o anglický jazykový kurz pod ve-
dením americkej lektorky a v zime o exkurziu 
na svetovú výstavu Cosmos Discovery do Bra-
tislavy. Na polstoročie budovy bývalého zá-
vodného klubu, ktorý teraz slúži ako sídlo 

MsKS, sme si spomenuli usporiadaním foto-
grafickej výstavy.
MsKS rok 2016 uzavrelo Fiľakovským vianoč-
ným jarmokom a hudobným festivalom pod 
názvom Hudba, náš spoločný jazyk, ktorý na 
vonkajšom javisku mal viac ako 300 účinkujú-
cich a ako hosť v divadelnej sále MsKS zahral 
melódie 20-ich, 30-ich rokov swingový orches-
ter Fats Jazz Band z Bratislavy.
Kultúrne stredisko v roku 2016 malo sedem 
podporených umeleckých súborov: FS a DFS 
Jánošík, FS Rakonca a DFS Malá Rakonca, Di-
vadlo Zsákszínház a spevácke zbory Melódia a 
Pro Kultúra, ktoré mali skúšky s týždennou pra-
videlnosťou. Ďalšie súbory, ktoré pôsobili pod 
záštitou MsKS boli detské súbory Mona balet a 
súbor tanečného športu Dance Attack. Dámy sa 
zúčastnili tréningov latino fitness a páry mohli 
absolvovať kurz spoločenského tanca. Utvorila 
sa aj umelecká dielňa Folt, členmi ktorej sú mla-
dí dospelí, ktorí sa zaujímajú o previazanosť 
rôznych umeleckých odvetví, a ktorí sa pred-
stavili na divadelnom festivale.
MsKS spolupracovalo s množstvom partnerov 
– s účinkujúcimi, spoluorganizátormi a spon-
zormi. Zvlášť dobrá bola spolupráca so škol-
skými, kultúrnymi a ostatnými inštitúciami 
mesta, ale našu prácu podporili aj iné organizá-
cie mesta a regiónu, ako aj mediálni partneri a 
sponzori. Naše podujatia finančným príspev-
kom podporili BBSK a Úrad vlády SR – Prog-
ram národnostných menšín 2016.
Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu a 
podporu a nášmu obecenstvu, že naše podujatia 
poctili svojou účasťou. Ďakujeme za pozitívne 
pripomienky a milé pochvalné uznania. Pra-
jeme Vám všetkým pokojné, šťastné sviatky, v 
novom roku veľa zdravia a šťastia, pracovných 
a osobných úspechov!

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Čas Vianoc nie je len o darčekoch a každoden-
nom zhone, ale aj časom obzretia sa a bilanco-
vania. Toto je moment, ktorý je dôležitý v živote 
každej organizácie, teda aj nášho Gymnázia – 
Gimnázia vo Fiľakove. Čo nám teda priniesol u-
plynulý rok? Škola vstupovala do školského 
roka 2015/2016 po splnení veľkého projektu EÚ 
s názvom „Úspech nosíme v sebe“. Vďaka nemu 
sme modernizovali naše laboratóriá biológie, 
chémie, fyziky a informatiky. Naši pedagógo-

via, v rámci tohto projektu, vytvorili vlastné u-
čebné texty, ktoré začali uvádzať do každoden-
ného života vo svojich predmetoch a týmto 
spôsobom skvalitňovali výuku. Tradične sme sa 
snažili zapojiť do vyučovacieho procesu ďalšie 
technické vymoženosti. Tentokrát to bola elek-
tronická učebnica a elektronické čítacie pero. Vo 
fyzikálnom laboratóriu sa začalo pracovať so 
senzormi na meranie na vedeckej úrovni, na geo-
grafii sa objavili nové mapy a moderné navigač-
né prístroje. Vďaka týmto vymoženostiam sa do 
moderného šatu zaodela aj už tradičná medziná-
rodná súťaž organizovaná našou školou Príro-

dovedný triatlon (spojenie fyziky, matematiky a 
informatiky). Ďalšia medzinárodná súťaž – In-
foprog oslávila na našej škole okrúhle 20-ročné 
výročie. A do života sme uviedli ďalšiu význam-
nú súťaž – RoboSum. Názov sa skladá z dvoch 
slov – robot a sumo, teda zápasenie robotov. Na 
prvý pohľad hra, ale za týmito robotmi sa skrýva 
nespočetné množstvo hodín príprav, stavby ro-
botov a programovania. Tieto cenné skúsenosti 
naši žiaci využili v celoštátnej súťaži v robotike 
First Lego League a obsadili vynikajúce tretie 
miesto. V súťaži v programovaní Zenit sa tra-
dične umiestňujeme minimálne v prvej trojke v 
rámci banskobystrického kraja. No nielen tech-
nické disciplíny sú našou doménou. Našim žia-
kom sa darilo aj v geografickej olympiáde, kde 
sa v prvej osmičke umiestnili štyria fiľakovskí 
gymnazisti. Tým sme boli najúspešnejšou školu 
v kraji. 
Najväčší úspech sme ale dosiahli vo svete stre-
doškolského športu. Naši stolní tenisti sa stali 
majstrami Slovenska v stolnom tenise družstiev 
stredných škôl. Za sebou nechali gymnáziá s 
centrami olympijskej prípravy, ktoré majú trie-
dy špecializované na stolný tenis. A to je výni-
močný úspech, ktorý ocenila aj odborná verej-
nosť. 
Tradične je naša škola úspešná aj v šachu. Vy-
hrali sme krajské majstrovstvá a teraz sa naši ša-
chisti chystajú na slovenské finále. 
Nezabúdajme však ani na ďalších našich študen-
tov, ktorí so cťou reprezentovali školu na olym-
piádach z dejepisu, biológie, anglického a ne-
meckého jazyka, fyziky, matematiky a umiest-
ňovali sa na popredných miestach v rámci kraja. 
Aj na poli kultúry ponúkame výnimočné úspe-
chy. Na škole pôsobia dve scénické divadlá ma-

lých foriem – Apropó a Zsibongó. Oba súbory sú 
úspešnými a oceňovanými účastníkmi domá-
cich a zahraničných ochotníckych, ale aj profe-
sionálnych divadelných festivalov. Ale nejde tu 
len o ich vystúpenia, ale pomocou divadelných 
hier dotvárame náš vyučovací proces a netradič-
nou formou implementujeme pedagogickú for-
mu dramatiky do osobnostného rastu našich 
študentov. 
Ďalším významným medzníkom v živote našej 
školy bolo zapojenie sa do medzinárodného 
projektu Erazmus+, kde skupina 23 študentov 
vycestovala do ďalekej rumunskej Konstanty a 
v rámci projektu riešila množstvo otázok týkajú-
cich sa problémov mladých ľudí európskej únie. 
To všetko samozrejme v anglickom jazyku a pri 
verejných prezentáciách. Skvalitňovanie výuky 
anglického jazyka prebieha aj v rámci školy. Zís-
kali sme po ročnom pôsobení americkej lek-
torky tentoraz lektora z Veľkej Británie, ktorý ve-
die hodiny konverzácie v anglickom jazyku. Tak-
to sme sa pripojili k nemnohým školám, ktoré sú 
schopné ponúknuť takúto vymoženosť.
Nuž výpočet úspechov je pomerne dlhý a pritom 
si nerobí nároky na úplnosť, lebo v živote školy 
sú aj na pohľad malé víťazstvá, ale v osobnom ži-
vote jedincov znamenajú veľa. Škola si cení ná-
mahu každého jej študenta. Snažíme sa to vyjad-
riť koncoročnými oceneniami najvýnimočnej-
ších výkonov – cenou Talentum v štyroch kate-
góriách – prírodovedný, spoločenskovedný, dob-
rý žiak – dobrý športovec a trieda s najlepším 
prospechom, ale aj dielčim ocenením „Primus 
inter pares“, pre vyznamenaných žiakov školy.
Do ďalšieho roka želáme všetkým veľa zdravia, 
Božieho požehnania a škole a jej študentom 
minimálne tak úspešný rok ako bol rok 2016!

Mgr. Juraj Péter, zástupca riaditeľa
Gymnázium Fiľakovo

Ako vlani, aj tohto roku Vám ponúkame stručný 
prehľad podujatí  a činnosti Hradného múzea vo 
Fiľakove a jeho oddelení.
Turistická sezóna na fiľakovskom hrade sa v 
marci otvorila novými výstavami v Bebekovej 
bašte. Expozícia Hrady v Gemeri-Malohonte a v 
Novohrade upriamila pozornosť na históriu, vý-
skum i súčasný stav hradov v uvedených regió-
noch, kým fotografická výstava s názvom Oča-
mi Maďarov v Karpatskej kotline bola odozvou 
na minuloročnú výstavu s tematikou ľudovej 
kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. V máji 
zožalo aj tohto roku veľký úspech už tradičné po-
dujatie Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hra-
de, kde sa prezentovalo nielen umenie Egejské-
ho sveta v rámci výstavy Grécko na úsvite dejín 
a diela z Medzinárodného keramického sympó-
zia Lučenec – Kalinovo prostredníctvom výsta-
vy Včerajšok dnes, ale zatancovali sme si aj na 
grécku hudbu, pochutnali si na balkánskych špe-
cialitách a vypočuli si rytmickú bubenícku 
show. Jún bol mesiacom Dňa detí so sladkosťa-
mi, ale aj „krvavých“ bitiek a pálenia bosorky v 
rámci XVII. Fiľakovských hradných hier, kde 
sme sa zúčastnili aj stredovekej zábavy s dobo-
vými dobrotami. Na druhý deň hradných sláv-
ností sa OZ Koháry postaralo o udelenie titulu 
„Lukostrelec Novohradu“ a hodnosti „Obranca 
fiľakovského hradu“ v rámci X. Medzinárodnej 
lukostreleckej súťaže. Poslednými výstavami tu-
ristickej sezóny sme záujemcom predstavili vý-
robky rožňavskej kameninovej manufaktúry – 
Poézia kameniny – a najlepšie zábery tohtoroč-
ného Medvešského fotomaratónu. Hradný areál 
bol dejiskom niekoľkých ďalších kultúrnych po-
dujatí, koncertov a letných táborov, ale rok 2016 

sa niesol aj v duchu sanácie hradných múrov, vý-
skumu a rozsiahlejších opráv. Napriek staveb-
ným prácam a sťaženému prístupu na jednotlivé 
úseky zrúcaniny, evidujeme rekordný počet 
návštevníkov (23 550) za uplynulé roky.
Mestské vlastivedné múzeum bolo v roku 2016 
taktiež dejiskom niekoľkých zaujímavých vý-
stav a podujatí. V apríli, ako spestrenie výstavy 
modelov automobilov s názvom Veterány, sa na 
nádvorí zišli aj veterány v životnej veľkosti z rôz-
nych kútov regiónu. V rámci Noci múzeí a galé-
rií sme v máji predstavili Tvorbu akademického 
maliara Alfréda Balázsa, kde si na svoje prišli mi-
lovníci moderného umenia, po čom nasledovalo 
premietanie  staro-nových krátkometrážnych fil-
mov zo zbierok múzea. Do osláv 770-teho výro-
čia mesta v auguste sme sa zapojili fotografic-
kou výstavou Mariána Mesiarika s názvom 
ASSUMPTIO BEATAE MARIAE VIRGINIS, 
ktorá prostredníctvom jedinečných zákulisných  
záberov dokumentovala postup reštaurovania 
svätyne rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. 
Poslednou tohtoročnou a zároveň stále aktuál-
nou výstavou je expozícia prezentujúca históriu 
obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Koši-
ciach s názvom Šuster, drž sa svojho kopyta!
V mestskej knižnici sme ukončili rušný rok plný 
prezentácií kníh a prednášok. Začiatok roka bol 
venovaný protipožiarnej prevencii v spolupráci 
s DHZF, a počas nasledujúcich mesiacov nám 
predstavili svoje nové publikácie známi autori 
slovenských bestsellerov, Juraj Červenák a 
Jozef Banáš, ale aj regionálni spisovatelia a po-
eti Boglárka Rácz, Róbert Laboda, Csilla Nagy, 
Zoltán Szászi a Csilla Nagy Hajnal. Priestor dos-
tali aj špecifické besedy a prednášky s PhDr. 

Jozefom Drenkom ml. na tému regionálna histó-
ria a Mgr. Evou Jambrichovou na tému grafoló-
gia. O vášnivom zberateľstve miniatúrnych kníh 
nám porozprával Gejza Szamos, o terapií roz-
právkami svoje vedomosti odovzdala pedago-
gička Anikó Náfrádi z Budapešti, a cestovateľ-
ské zážitky z Peru s nami zdieľal cestovateľ Mi-
chal Chmeliar. Knižnica však bola aj dejiskom 
niekoľkých podujatí pre deti, v rámci Týždňa slo-
venských knižníc, Noci s Andersenom, či podu-
jatia Celé Slovensko číta deťom.
Úspešný, kultúrnymi podujatiami spestrený rok 
sme uzavreli vianočným stretnutím na nádvorí 
Mestského vlastivedného múzea, ktorým sme sa 
snažili poďakovať tak priateľom múzea, ako aj 
knižnice za celoročný prejavený záujem a pod-
poru. Na záver mi dovoľte zapriať aj Vám v me-
ne kolektívu Hradného múzea vo Fiľakove ve-
selé a pokojne prežité vianočné sviatky a ús-
pešný nový rok!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF

Dlhodobo zanedbávaná potreba smerodajných 
a podrobných informácií o potrebách trhu práce 
v SR v súčasnosti vyústila do značného nesúla-
du medzi ponukou a dopytom. Na jednej strane 
máme stále relatívne vysokú nezamestnanosť, 
na strane druhej nedostatok kvalifikovaných 
pracovných síl, pričom viac ako dve tretiny 
stredoškolákov pracuje mimo vyštudovaného 
odboru. Systém vzdelávania sa tak dlhodobo 
vzďaľuje od trhu práce, a jeho absolventi nevy-
hovujú požiadavkám zamestnávateľov.
Slovenské školstvo pritom disponuje potenciá-
lom siete stredných škôl, aby vyhovelo potre-
bám pracovného trhu.
Súčasný stav, na ktorý už prognostici, aj mnohí 
riaditelia SOŠ dlhodobo poukazovali, konečne 
dospel do štádia, že už aj kompetentné orgány 
ho začali riešiť. Ministerstvo školstva vypraco-
valo národný projekt Rozvoj stredného odbor-
ného vzdelávania , zameraný na zvýšenie kva-
lity odborného vzdelávania. Národný projekt sa 
bude koncentrovať najmä na
! problematiku prepojenia odborného vzde-

lávania a prípravy s potrebami zamestná-
vateľov; 

! zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich 
absolventov SOŠ vo vzťahu k ich schop-
nosti

! zamestnať sa po ukončení stredného 
odborného vzdelávania; 

! spoluprácu stredných odborných škôl s pro-
fesijnými a stavovskými organizáciami.

Okrem ministerstva školstva s danou proble-
matikou sa zaoberá aj Rada zamestnávateľov, 
ktorá medzi inými žiada vrátiť do SOŠ kvalitné 
3-ročné učebné odbory, možnosť duálneho 
vzdelávania a zabezpečiť modernizáciu a 
špecializáciu SOŠ.
Preto sa zrodila myšlienka zriadenia centrov od-

borného vzdelávania a prípravy v jednotlivých 
odvetviach priemyslu, ktoré budú schopné 
pružne reagovať na potreby trhu práce. Ich zá-
merom bude koncentrovať výuku jednotlivých 
študijných odborov do centier, ktoré tak môžu 
účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi a 
pružne reagovať na potreby trhu. 
V prvej fáze sa bude vychádzať z možností a ka-
pacít už existujúcich škôl, pôsobiacich v oblasti 
strojárstva a automatizačnej techniky. V BBSK 
medzi najlepšie vybavené školy patri SOŠ Fiľa-
kovo, ktoré má všetky predpoklady, aby so svo-
jimi priestormi, personálnym a technickým vy-
bavením sa stala centrom odborného vzdeláva-
nia pre južné okresy BBSK.
SOŠ Fiľakovo by od BBSK na zriadenie „Cent-
ra odborného vzdelávania a prípravy pre stro-
járstvo a automatizačnú techniku“ mala získať 
príspevok vo výške 2 100 000 Eur, na zakúpe-
nie didaktickej techniky, pomôcok a pracov-
ných strojov nasledovne:
Oblasť elektrotechniky
Multimediálna učebňa pre vyučovanie zákla-
dov elektrotechniky, elektroniky, elektrických 
strojov a mechatroniky so systémom UniTrain-
I, ktorý je určený na vyučovanie teórie a prak-
tických meraní podporou výpočtovej techniky. 
Systém je úplne nezávislý, môže byť používaný 
kdekoľvek a kedykoľvek, dokonca aj doma.
Oblasť automatizačnej techniky
Multimediálna učebňa na vyučovanie základov 
programovania PLC, základov pneumatiky, 
základov hydrauliky, základov regulačnej tech-
niky, základov elektrických strojov a systémov
CNC trieskové obrábanie
Existujúcu učebňu CNC vybaviť sústruhom 
CNC a softvérom Fanuc31i, ktorá v súčasnosti 
na škole absentuje a kovoobrábacie firmy v re-
gióne sa orientujú práve na hore spomenutý 

softvér. Klasické obrábacie stroje v dielni na-
hradiť novými obrábacími strojmi a vybudovať 
nove digitálne meracie stredisko na obrobky 
Oblasť zvárania a zámočníctva
Existujúcu zváraciu školu č. 223 dovybaviť na 
zváranie metódou TIG na všetkých pracovis-
kách tým škola by disponovala potrebnými 
zariadeniami.
Oblasť spracovania dreva

Existujúcu stolársku dielňu vybaviť moderný-
mi univerzálnymi drevospracujúcimi strojmi a 
zariadeniami. Absolventi trojročných učeb-
ných odborov získajú výučné listy a absolventi 
štvorročných študijných odborov maturitné vy-
svedčenia. Ich uplatnenie sa na pracovnom trhu 
bude prakticky neobmedzené. Budú sa môcť za-
mestnať po celom Slovensku, aj v okolitých zá-
vodoch, keďže po odborníkoch v strojárskom a 
elektropriemysle je veľký dopyt a už teraz im 
ponúkajú nadštandardné finančné podmienky, 
ktoré v blízkej budúcnosti budú ešte lukratív-
nejšie.

PaedDr. Otto Tóth, SOŠ Fiľakovo

V mníchove pomocou projektu Erasmus

Majstri Slovenska v stolnom tenise v roku 2016

Vernisáž výstavy Grécko na úsvite dejín
(Foto: Marian Mesiarik)
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Mestské kultúrne stredisko má za sebou úspeš-
ný rok. Tento rok svojich návštevníkov čakalo s 
pestrejšou ponukou ako po ostatné roky. V päť-
desiatročnej budove sa nezvýšil len počet po-
dujatí a návštevníkov, ale aj počet súborov pra-
videlne pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia a 
voľnočasových aktivít. 
V ponuke festivalov sa ako nový zaujímavý mo-
ment objavila séria podujatí z príležitosti dňa 
maďarskej kultúry pod názvom „Spoznajme 
sa!“, v rámci ktorých sa malí tanečníci a malé ta-
nečnice slovenských a maďarskýh folklórnych 
súborov učili navzájom svoje tance.
Kultúrne stredisko vzalo na seba po prvýkrát aj 
usporiadanie dôstojných osláv Mestského dňa 
učiteľov, počas ktorých boli odovzdané v diva-
delnej sále aj ceny mesta pedagógom: Plakety 
Jána Amosa Komenského.
Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade bola 
zrealizovaná už po 11-ty krát, ale usporiadanie 
tohto úspešného podujatia Mestské kultúrne 
stredisko prevzalo od Hradného múzea len v 
tomto roku. 
29. apríl je medzinárodným dňom tanečného u-
menia. MsKS z tejto príležitosti zorganizovalo 
podujatie pod názvom Medzinárodný deň tanca 
– s viac ako 200 účinkujúcimi a s vypredaným 
hľadiskom.
Máj patril nadšencom rocku, ktorí sa mohli 
stretnúť už po štvrtýkrát na Rockovom majále-
se v hradnom areáli.
Mestský deň detí sa predstavil v novom šate a 
na novom mieste. Tento rok to bolo v mestskom 
parku. Deň detí sa tešil veľkému záujmu, vystú-
pili na ňom aj Lolo a Piškot.
Fiľakovo sa stalo v rámci cezhraničnej spolu-
práce po prvýkrát hostiteľom festivalu vážnej a 
ľudovej hudby pod názvom Lesná hudba, ktorý 

MsKS usporiadalo s partnerom z Maďarska. 
Pod korunami stromov mestského parku okrem 
ľudovej hudby a symfonického orchestra vy-
stúpili aj sólisti televíznej talentovanej show 
vážnej hudby.
Ako pilotný projekt sa začínal kultúrno-
hudobný festival aj pre mladých pod názvom 
UDVart, v rámci ktorého návštevníkov na dvo-
re mestského múzea čakali spisovatelia, básni-
ci, slameri, hudobné kapely a množstvo sprie-
vodných programov.
V rámci Palóckych dní a Dní mesta sa usporia-
dali veľkolepé slávnosti z príležitosti 770-ho vý-
ročia prvej písomnej zmienky o meste. V ume-
leckom programe rodákov vystúpili medzi i-
ným Ondrej Molota, Peter Schneider, Július Pet-
rus a Vica Kerekes. Na koncertoch obecenstvo 
mohlo tlieskať Prešovskému dixielandu alebo 
Petrovi Cmoríkovi.
September sa začínal s nemenej úspešným po-
dujatím a to I. Zrazom veteránov vo Fiľakove. 
Na námestí pred MsKS, sa predstavilo viac ako 
60 áut a motoriek starých čias.
IV. ročník divadelného festivalu sa v tomto ro-
ku nezmestil do jedného týždňa. Svoje progra-
my ponúkal rovnako deťom ako i dospelým ce-
lé tri mesiace. Počas festivalu obecenstvo moh-
lo vidieť 17 predstavení v slovenskom, českom, 
poľskom, maďarskom a anglickom jazyku. 
Spomedzi sérií podujatí MsKS vynikol prog-
ram živej hudby pod názvom Klub 2016 – Live 
Music Night, ktorý poskytol priestor predstave-
niu sa miestnym hudobným kapelám. V lete bol 
veľký záujem o anglický jazykový kurz pod ve-
dením americkej lektorky a v zime o exkurziu 
na svetovú výstavu Cosmos Discovery do Bra-
tislavy. Na polstoročie budovy bývalého zá-
vodného klubu, ktorý teraz slúži ako sídlo 

MsKS, sme si spomenuli usporiadaním foto-
grafickej výstavy.
MsKS rok 2016 uzavrelo Fiľakovským vianoč-
ným jarmokom a hudobným festivalom pod 
názvom Hudba, náš spoločný jazyk, ktorý na 
vonkajšom javisku mal viac ako 300 účinkujú-
cich a ako hosť v divadelnej sále MsKS zahral 
melódie 20-ich, 30-ich rokov swingový orches-
ter Fats Jazz Band z Bratislavy.
Kultúrne stredisko v roku 2016 malo sedem 
podporených umeleckých súborov: FS a DFS 
Jánošík, FS Rakonca a DFS Malá Rakonca, Di-
vadlo Zsákszínház a spevácke zbory Melódia a 
Pro Kultúra, ktoré mali skúšky s týždennou pra-
videlnosťou. Ďalšie súbory, ktoré pôsobili pod 
záštitou MsKS boli detské súbory Mona balet a 
súbor tanečného športu Dance Attack. Dámy sa 
zúčastnili tréningov latino fitness a páry mohli 
absolvovať kurz spoločenského tanca. Utvorila 
sa aj umelecká dielňa Folt, členmi ktorej sú mla-
dí dospelí, ktorí sa zaujímajú o previazanosť 
rôznych umeleckých odvetví, a ktorí sa pred-
stavili na divadelnom festivale.
MsKS spolupracovalo s množstvom partnerov 
– s účinkujúcimi, spoluorganizátormi a spon-
zormi. Zvlášť dobrá bola spolupráca so škol-
skými, kultúrnymi a ostatnými inštitúciami 
mesta, ale našu prácu podporili aj iné organizá-
cie mesta a regiónu, ako aj mediálni partneri a 
sponzori. Naše podujatia finančným príspev-
kom podporili BBSK a Úrad vlády SR – Prog-
ram národnostných menšín 2016.
Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu a 
podporu a nášmu obecenstvu, že naše podujatia 
poctili svojou účasťou. Ďakujeme za pozitívne 
pripomienky a milé pochvalné uznania. Pra-
jeme Vám všetkým pokojné, šťastné sviatky, v 
novom roku veľa zdravia a šťastia, pracovných 
a osobných úspechov!

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Čas Vianoc nie je len o darčekoch a každoden-
nom zhone, ale aj časom obzretia sa a bilanco-
vania. Toto je moment, ktorý je dôležitý v živote 
každej organizácie, teda aj nášho Gymnázia – 
Gimnázia vo Fiľakove. Čo nám teda priniesol u-
plynulý rok? Škola vstupovala do školského 
roka 2015/2016 po splnení veľkého projektu EÚ 
s názvom „Úspech nosíme v sebe“. Vďaka nemu 
sme modernizovali naše laboratóriá biológie, 
chémie, fyziky a informatiky. Naši pedagógo-

via, v rámci tohto projektu, vytvorili vlastné u-
čebné texty, ktoré začali uvádzať do každoden-
ného života vo svojich predmetoch a týmto 
spôsobom skvalitňovali výuku. Tradične sme sa 
snažili zapojiť do vyučovacieho procesu ďalšie 
technické vymoženosti. Tentokrát to bola elek-
tronická učebnica a elektronické čítacie pero. Vo 
fyzikálnom laboratóriu sa začalo pracovať so 
senzormi na meranie na vedeckej úrovni, na geo-
grafii sa objavili nové mapy a moderné navigač-
né prístroje. Vďaka týmto vymoženostiam sa do 
moderného šatu zaodela aj už tradičná medziná-
rodná súťaž organizovaná našou školou Príro-

dovedný triatlon (spojenie fyziky, matematiky a 
informatiky). Ďalšia medzinárodná súťaž – In-
foprog oslávila na našej škole okrúhle 20-ročné 
výročie. A do života sme uviedli ďalšiu význam-
nú súťaž – RoboSum. Názov sa skladá z dvoch 
slov – robot a sumo, teda zápasenie robotov. Na 
prvý pohľad hra, ale za týmito robotmi sa skrýva 
nespočetné množstvo hodín príprav, stavby ro-
botov a programovania. Tieto cenné skúsenosti 
naši žiaci využili v celoštátnej súťaži v robotike 
First Lego League a obsadili vynikajúce tretie 
miesto. V súťaži v programovaní Zenit sa tra-
dične umiestňujeme minimálne v prvej trojke v 
rámci banskobystrického kraja. No nielen tech-
nické disciplíny sú našou doménou. Našim žia-
kom sa darilo aj v geografickej olympiáde, kde 
sa v prvej osmičke umiestnili štyria fiľakovskí 
gymnazisti. Tým sme boli najúspešnejšou školu 
v kraji. 
Najväčší úspech sme ale dosiahli vo svete stre-
doškolského športu. Naši stolní tenisti sa stali 
majstrami Slovenska v stolnom tenise družstiev 
stredných škôl. Za sebou nechali gymnáziá s 
centrami olympijskej prípravy, ktoré majú trie-
dy špecializované na stolný tenis. A to je výni-
močný úspech, ktorý ocenila aj odborná verej-
nosť. 
Tradične je naša škola úspešná aj v šachu. Vy-
hrali sme krajské majstrovstvá a teraz sa naši ša-
chisti chystajú na slovenské finále. 
Nezabúdajme však ani na ďalších našich študen-
tov, ktorí so cťou reprezentovali školu na olym-
piádach z dejepisu, biológie, anglického a ne-
meckého jazyka, fyziky, matematiky a umiest-
ňovali sa na popredných miestach v rámci kraja. 
Aj na poli kultúry ponúkame výnimočné úspe-
chy. Na škole pôsobia dve scénické divadlá ma-

lých foriem – Apropó a Zsibongó. Oba súbory sú 
úspešnými a oceňovanými účastníkmi domá-
cich a zahraničných ochotníckych, ale aj profe-
sionálnych divadelných festivalov. Ale nejde tu 
len o ich vystúpenia, ale pomocou divadelných 
hier dotvárame náš vyučovací proces a netradič-
nou formou implementujeme pedagogickú for-
mu dramatiky do osobnostného rastu našich 
študentov. 
Ďalším významným medzníkom v živote našej 
školy bolo zapojenie sa do medzinárodného 
projektu Erazmus+, kde skupina 23 študentov 
vycestovala do ďalekej rumunskej Konstanty a 
v rámci projektu riešila množstvo otázok týkajú-
cich sa problémov mladých ľudí európskej únie. 
To všetko samozrejme v anglickom jazyku a pri 
verejných prezentáciách. Skvalitňovanie výuky 
anglického jazyka prebieha aj v rámci školy. Zís-
kali sme po ročnom pôsobení americkej lek-
torky tentoraz lektora z Veľkej Británie, ktorý ve-
die hodiny konverzácie v anglickom jazyku. Tak-
to sme sa pripojili k nemnohým školám, ktoré sú 
schopné ponúknuť takúto vymoženosť.
Nuž výpočet úspechov je pomerne dlhý a pritom 
si nerobí nároky na úplnosť, lebo v živote školy 
sú aj na pohľad malé víťazstvá, ale v osobnom ži-
vote jedincov znamenajú veľa. Škola si cení ná-
mahu každého jej študenta. Snažíme sa to vyjad-
riť koncoročnými oceneniami najvýnimočnej-
ších výkonov – cenou Talentum v štyroch kate-
góriách – prírodovedný, spoločenskovedný, dob-
rý žiak – dobrý športovec a trieda s najlepším 
prospechom, ale aj dielčim ocenením „Primus 
inter pares“, pre vyznamenaných žiakov školy.
Do ďalšieho roka želáme všetkým veľa zdravia, 
Božieho požehnania a škole a jej študentom 
minimálne tak úspešný rok ako bol rok 2016!

Mgr. Juraj Péter, zástupca riaditeľa
Gymnázium Fiľakovo

Ako vlani, aj tohto roku Vám ponúkame stručný 
prehľad podujatí  a činnosti Hradného múzea vo 
Fiľakove a jeho oddelení.
Turistická sezóna na fiľakovskom hrade sa v 
marci otvorila novými výstavami v Bebekovej 
bašte. Expozícia Hrady v Gemeri-Malohonte a v 
Novohrade upriamila pozornosť na históriu, vý-
skum i súčasný stav hradov v uvedených regió-
noch, kým fotografická výstava s názvom Oča-
mi Maďarov v Karpatskej kotline bola odozvou 
na minuloročnú výstavu s tematikou ľudovej 
kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. V máji 
zožalo aj tohto roku veľký úspech už tradičné po-
dujatie Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hra-
de, kde sa prezentovalo nielen umenie Egejské-
ho sveta v rámci výstavy Grécko na úsvite dejín 
a diela z Medzinárodného keramického sympó-
zia Lučenec – Kalinovo prostredníctvom výsta-
vy Včerajšok dnes, ale zatancovali sme si aj na 
grécku hudbu, pochutnali si na balkánskych špe-
cialitách a vypočuli si rytmickú bubenícku 
show. Jún bol mesiacom Dňa detí so sladkosťa-
mi, ale aj „krvavých“ bitiek a pálenia bosorky v 
rámci XVII. Fiľakovských hradných hier, kde 
sme sa zúčastnili aj stredovekej zábavy s dobo-
vými dobrotami. Na druhý deň hradných sláv-
ností sa OZ Koháry postaralo o udelenie titulu 
„Lukostrelec Novohradu“ a hodnosti „Obranca 
fiľakovského hradu“ v rámci X. Medzinárodnej 
lukostreleckej súťaže. Poslednými výstavami tu-
ristickej sezóny sme záujemcom predstavili vý-
robky rožňavskej kameninovej manufaktúry – 
Poézia kameniny – a najlepšie zábery tohtoroč-
ného Medvešského fotomaratónu. Hradný areál 
bol dejiskom niekoľkých ďalších kultúrnych po-
dujatí, koncertov a letných táborov, ale rok 2016 

sa niesol aj v duchu sanácie hradných múrov, vý-
skumu a rozsiahlejších opráv. Napriek staveb-
ným prácam a sťaženému prístupu na jednotlivé 
úseky zrúcaniny, evidujeme rekordný počet 
návštevníkov (23 550) za uplynulé roky.
Mestské vlastivedné múzeum bolo v roku 2016 
taktiež dejiskom niekoľkých zaujímavých vý-
stav a podujatí. V apríli, ako spestrenie výstavy 
modelov automobilov s názvom Veterány, sa na 
nádvorí zišli aj veterány v životnej veľkosti z rôz-
nych kútov regiónu. V rámci Noci múzeí a galé-
rií sme v máji predstavili Tvorbu akademického 
maliara Alfréda Balázsa, kde si na svoje prišli mi-
lovníci moderného umenia, po čom nasledovalo 
premietanie  staro-nových krátkometrážnych fil-
mov zo zbierok múzea. Do osláv 770-teho výro-
čia mesta v auguste sme sa zapojili fotografic-
kou výstavou Mariána Mesiarika s názvom 
ASSUMPTIO BEATAE MARIAE VIRGINIS, 
ktorá prostredníctvom jedinečných zákulisných  
záberov dokumentovala postup reštaurovania 
svätyne rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. 
Poslednou tohtoročnou a zároveň stále aktuál-
nou výstavou je expozícia prezentujúca históriu 
obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Koši-
ciach s názvom Šuster, drž sa svojho kopyta!
V mestskej knižnici sme ukončili rušný rok plný 
prezentácií kníh a prednášok. Začiatok roka bol 
venovaný protipožiarnej prevencii v spolupráci 
s DHZF, a počas nasledujúcich mesiacov nám 
predstavili svoje nové publikácie známi autori 
slovenských bestsellerov, Juraj Červenák a 
Jozef Banáš, ale aj regionálni spisovatelia a po-
eti Boglárka Rácz, Róbert Laboda, Csilla Nagy, 
Zoltán Szászi a Csilla Nagy Hajnal. Priestor dos-
tali aj špecifické besedy a prednášky s PhDr. 

Jozefom Drenkom ml. na tému regionálna histó-
ria a Mgr. Evou Jambrichovou na tému grafoló-
gia. O vášnivom zberateľstve miniatúrnych kníh 
nám porozprával Gejza Szamos, o terapií roz-
právkami svoje vedomosti odovzdala pedago-
gička Anikó Náfrádi z Budapešti, a cestovateľ-
ské zážitky z Peru s nami zdieľal cestovateľ Mi-
chal Chmeliar. Knižnica však bola aj dejiskom 
niekoľkých podujatí pre deti, v rámci Týždňa slo-
venských knižníc, Noci s Andersenom, či podu-
jatia Celé Slovensko číta deťom.
Úspešný, kultúrnymi podujatiami spestrený rok 
sme uzavreli vianočným stretnutím na nádvorí 
Mestského vlastivedného múzea, ktorým sme sa 
snažili poďakovať tak priateľom múzea, ako aj 
knižnice za celoročný prejavený záujem a pod-
poru. Na záver mi dovoľte zapriať aj Vám v me-
ne kolektívu Hradného múzea vo Fiľakove ve-
selé a pokojne prežité vianočné sviatky a ús-
pešný nový rok!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF

Dlhodobo zanedbávaná potreba smerodajných 
a podrobných informácií o potrebách trhu práce 
v SR v súčasnosti vyústila do značného nesúla-
du medzi ponukou a dopytom. Na jednej strane 
máme stále relatívne vysokú nezamestnanosť, 
na strane druhej nedostatok kvalifikovaných 
pracovných síl, pričom viac ako dve tretiny 
stredoškolákov pracuje mimo vyštudovaného 
odboru. Systém vzdelávania sa tak dlhodobo 
vzďaľuje od trhu práce, a jeho absolventi nevy-
hovujú požiadavkám zamestnávateľov.
Slovenské školstvo pritom disponuje potenciá-
lom siete stredných škôl, aby vyhovelo potre-
bám pracovného trhu.
Súčasný stav, na ktorý už prognostici, aj mnohí 
riaditelia SOŠ dlhodobo poukazovali, konečne 
dospel do štádia, že už aj kompetentné orgány 
ho začali riešiť. Ministerstvo školstva vypraco-
valo národný projekt Rozvoj stredného odbor-
ného vzdelávania , zameraný na zvýšenie kva-
lity odborného vzdelávania. Národný projekt sa 
bude koncentrovať najmä na
! problematiku prepojenia odborného vzde-

lávania a prípravy s potrebami zamestná-
vateľov; 

! zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich 
absolventov SOŠ vo vzťahu k ich schop-
nosti

! zamestnať sa po ukončení stredného 
odborného vzdelávania; 

! spoluprácu stredných odborných škôl s pro-
fesijnými a stavovskými organizáciami.

Okrem ministerstva školstva s danou proble-
matikou sa zaoberá aj Rada zamestnávateľov, 
ktorá medzi inými žiada vrátiť do SOŠ kvalitné 
3-ročné učebné odbory, možnosť duálneho 
vzdelávania a zabezpečiť modernizáciu a 
špecializáciu SOŠ.
Preto sa zrodila myšlienka zriadenia centrov od-

borného vzdelávania a prípravy v jednotlivých 
odvetviach priemyslu, ktoré budú schopné 
pružne reagovať na potreby trhu práce. Ich zá-
merom bude koncentrovať výuku jednotlivých 
študijných odborov do centier, ktoré tak môžu 
účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi a 
pružne reagovať na potreby trhu. 
V prvej fáze sa bude vychádzať z možností a ka-
pacít už existujúcich škôl, pôsobiacich v oblasti 
strojárstva a automatizačnej techniky. V BBSK 
medzi najlepšie vybavené školy patri SOŠ Fiľa-
kovo, ktoré má všetky predpoklady, aby so svo-
jimi priestormi, personálnym a technickým vy-
bavením sa stala centrom odborného vzdeláva-
nia pre južné okresy BBSK.
SOŠ Fiľakovo by od BBSK na zriadenie „Cent-
ra odborného vzdelávania a prípravy pre stro-
járstvo a automatizačnú techniku“ mala získať 
príspevok vo výške 2 100 000 Eur, na zakúpe-
nie didaktickej techniky, pomôcok a pracov-
ných strojov nasledovne:
Oblasť elektrotechniky
Multimediálna učebňa pre vyučovanie zákla-
dov elektrotechniky, elektroniky, elektrických 
strojov a mechatroniky so systémom UniTrain-
I, ktorý je určený na vyučovanie teórie a prak-
tických meraní podporou výpočtovej techniky. 
Systém je úplne nezávislý, môže byť používaný 
kdekoľvek a kedykoľvek, dokonca aj doma.
Oblasť automatizačnej techniky
Multimediálna učebňa na vyučovanie základov 
programovania PLC, základov pneumatiky, 
základov hydrauliky, základov regulačnej tech-
niky, základov elektrických strojov a systémov
CNC trieskové obrábanie
Existujúcu učebňu CNC vybaviť sústruhom 
CNC a softvérom Fanuc31i, ktorá v súčasnosti 
na škole absentuje a kovoobrábacie firmy v re-
gióne sa orientujú práve na hore spomenutý 

softvér. Klasické obrábacie stroje v dielni na-
hradiť novými obrábacími strojmi a vybudovať 
nove digitálne meracie stredisko na obrobky 
Oblasť zvárania a zámočníctva
Existujúcu zváraciu školu č. 223 dovybaviť na 
zváranie metódou TIG na všetkých pracovis-
kách tým škola by disponovala potrebnými 
zariadeniami.
Oblasť spracovania dreva

Existujúcu stolársku dielňu vybaviť moderný-
mi univerzálnymi drevospracujúcimi strojmi a 
zariadeniami. Absolventi trojročných učeb-
ných odborov získajú výučné listy a absolventi 
štvorročných študijných odborov maturitné vy-
svedčenia. Ich uplatnenie sa na pracovnom trhu 
bude prakticky neobmedzené. Budú sa môcť za-
mestnať po celom Slovensku, aj v okolitých zá-
vodoch, keďže po odborníkoch v strojárskom a 
elektropriemysle je veľký dopyt a už teraz im 
ponúkajú nadštandardné finančné podmienky, 
ktoré v blízkej budúcnosti budú ešte lukratív-
nejšie.

PaedDr. Otto Tóth, SOŠ Fiľakovo

V mníchove pomocou projektu Erasmus

Majstri Slovenska v stolnom tenise v roku 2016

Vernisáž výstavy Grécko na úsvite dejín
(Foto: Marian Mesiarik)



V ďalšiu sobotu 10.12.2016 zavítal do 
haly na FTC Mikuláš, ktorý prišiel roz-
dať mikulášske darčeky našim malým 
futbalistom. Tréner Sebastián Gáspár  
najprv začal  zábavnou formou  pos-
ledný tréning v roku a potom už nasle-
doval mini turnaj medzi hráčmi našej 
prípravky. V hale bola dobrá nálada, 
ktorá vyvrcholila príchodom Miku-
láša do telocvične. Ten mal vo vreci na 
„lopty“ ukryté darčeky pre všetkých 
zúčastnených. V hale sa však nehral len futbal, nakoľko všetkých prítomných krásnou básničkou 
ohúrili aj najmenší prípravkári  Telek  René a Csaba Alex. Po odovzdaní darčekov si deti spolu s 
prítomnými rodičmi a starými rodičmi pochutnali na výbornom guláši a ukončili  tak rok 2016.
Záverom by som chcel v mene vedenia FTC Fiľakovo zaželať  všetkým občanom mesta Fiľakovo 
krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody,  v ďalšom roku zdravie, šťastie a úspech a našim 
priaznivcom, skvelým fanúšikom a v neposlednom rade aj našim sponzorom veľa športovej 
radosti a spokojnosti na všetkých našich podujatiach a zápasoch!!! FTC DO-TO-HO!!!

Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo

Foto: Ivan BábelaFoto: Ivan Bábela
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4.12.2016 v Banskej Bystrici jednoznačne zví-
ťazili nad domácou Vežou BB 1,5 : 6,5 a na če-
le tabuľky s 18-mi bodmi majú dvojbodový 
náskok pred Žilinou a Invest Dunajov.
Výsledky jednotlivcov v doterajšej súťaži (po-
čet zápasov / počet bodov):
A. Szamos 6/4; P. Klein 6/6 (jediný hráč v ce-
lej 2 lige s výkonom 100%); F. Ilkovič 6/3; F. 
Frink 5/4,5 (90%); P. Král 6/4,5; P. Papanetz 
3/1,5; A. Egyed 3/2; K. Baňas 4/1,5.

Mládežnícky šach
Družstvo FTC junior Fiľakovo je v 3. lige po 
4. kole  na 4.mieste s tromi výhrami a s jednou 
prehrou. Na majstrovstvách BB kraja sa v ka-
tegórii do 15.rokov stala víťazkou 10 ročná 
Lucka Kapičáková (dvojnásobná majsterka 
Európskej únie). Na 3.mieste v kategórii do-
rastencov a dorasteniek sa umiestnili žiaci 
Gymnázia vo Fiľakove Balázs Bial a Emese 
Karczag a boli 1. v súťaži družstiev.

Peter Klein, FTC

do 9.  Výstava „Šuster drž sa svojho kopyta!“
febr. Miesto: Mestské vlastivedné múzeum; Organizátor: HMF
2017 Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum 

07. jan. Megakoncert Génya Ferenc – 
18:00 benefičný koncert pre Tomáša Bodzášiho
 Miesto: MsKS; Organizátor: OZ Pro Schola Nostra

22. jan. SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry
16:00 Bartók 135– predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: MsKS; Spoluorganizátor: MO Csemadok

25. jan. „SPOZNAJME SA!“ – Dni maďarskej kultúry
15:00 Tanečný dom pre deti – maďarské a slovenské ľudové tance
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS
 Spoluorganizátor: Dom Matice slovenskej vo Fiľakove

26. jan. Beseda s Károlyom J. Mészárosom, redaktorom rubriky športu denníka Új Szó
16:30 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

27. jan. Prednáška a predstavenie knihy sociologičky Zsuzsanny Lampl, 
16:30 s názvom „Ajándék“ („Dar“)
 Téma: Identita a používanie jazyka Maďarov žijúcich na Slovensku
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v januári 2017

Foto: Marian MesiarikFoto: Marian Mesiarik

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove sa tento 
rok rozhodlo prispieť k vzdelávaniu detí a mlá-
deže organizovaním nielen kultúrnych akcií, ale 
aj vzdelávacieho podujatia v oblasti prírodných 
vied. Zámerom bolo odmeniť talentovaných 
žiakov zo všetkých škôl, základných aj stred-
ných, exkurziou na výstavu Cosmos Discovery 
do Bratislavy a vďaka sponzorskému daru od fir-
my Ekoltech sa nám to aj 9. decembra podarilo. 
Cosmos Discovery je najväčšia putovná výstava 
o kozmonautike na svete. Rozkladá sa na viac 
ako 3000 m2 a obsahuje viac ako 200 originál-
nych exponátov z USA i Sovietskeho zväzu, me-
dzi iným Sputnik, americkú raketu Saturn, ale aj 
originál ruskej rakety Sojuz. Naši žiaci teda 
videli skutočnú históriu, zoznámili sa z lunárny-
mi programami Lunochod a Apollo, mohli na-
hliadnuť do dobových dokumentov. Veľmi pest-
rou bola aj prehliadka kozmických skafandrov, 
no a výstava bola doplnená technológiou diorá-
ma, vďaka ktorej mohli naši žiaci vstúpiť na 
Mesiac či na Mars. V interaktívnom Cosmos 
campe si mohli vyskúšať náročný výcvik 
kozmonautov alebo 3D prechádzku po mesiaci.
Exkurzie sa zúčastnilo 41 najlepších žiakov zo 4 
základných a 2 stredných škôl, výstava očarila 
nielen žiakov, ale aj pedagogický dozor. Ešte raz 
teda ďakujeme za sponzorský dar a dúfame, že 
spoločnými silami sa nám podarí zaviesť túto 
novú tradíciu a budúci rok si niečo podobné 
budeme môcť zopakovať.

Mgr. Anikó Halgašová, MsKS 

Kultúra

03. 12. 2016 sa v športovej hale FTC Fiľako-
vo uskutočnil 4.ročník o pohár prezidenta 
FTC v malom futbale ročníkov U-18. Turna-
ja sa už tradične zúčastňujú aj mužstvá z Ma-
ďarskej republiky a zo Slovenska. Tento rok 
sa zúčastnili štyri mužstvá – domáce FTC Fi-
ľakovo, FK Jesenské, Emod a Mályi SE. Uve-
dený turnaj je už tradične posledným turna-
jom a ukončením sezóny dorastencov vo Fi-
ľakove. V hale si ani jedno mužstvo nedaro-
valo nič a mužstvá bojovali v rámci pravidiel 

malého futbalu. Poradie družstiev bolo 
nasledovné:

 1. Mályi SE 3. Emőd SE
 2. FK Jesenské 4. FTC Fiľakovo 

I keď domáce mužstvo sa umiestnilo na pos-
lednom mieste, patrí im veľká vďaka za bo-
jovnosť v každom zápase. Organizátorom tur-
naja patrí poďakovanie za vytvorenie pekné-
ho športového zápolenia, ale aj za občerstve-
nie a výborný guláš.

Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo

Besztercebányán (Banská Bystrica) kimagasló 
győzelmet arattak 2016. 12. 4-én a hazai „Veža 
BB“ csapata felett 1,5:6,5 arányban, melynek kö-
szönhetően a megszerzett 18 ponttal a „Žilina“ és 
„Invest Dunaj“ csapatokat két ponttal előzték meg. 
Az eddigi versenyek egyéni eredményei (küzdel-
mek száma/pontok száma):
Szamos A. 6/4; Klein P. 6/6 (az egyetlen játékos, 
aki a 2. ligában 100%-os teljesítményt nyújtott); 
Ilkovič F. 6/3; Frink F. 5/4,5 (90%); Král P. 6/4,5; 
Papanetz P. 3/1,5; Egyed A. 3/2; Banaš K. 4/1,5

Ifjúsági sakk
Az FTC Fülek junior csapata a 3. ligába került, a 4. 
kör után három győzelem és egy vereség árán a 4. 
helyezést érték el. A Besztercebányai Kerületi 
Bajnokságon a 15 év alatti korosztály kategóriában 
a tízéves Kapičáková Lucka (az Európai Unió 
kétszeres sakkbajnoka) lett a győztes. A fiatal sak-
kozók kategóriájában a Füleki Gimnázium diákjai, 
Bial Bence és Karczag Emese 3. helyen, a csapatok 
versenyében pedig elsőként végeztek.

Klein Peter, FTC (ford.: dj)

Az FTC sportcsarnokába 2016.12.10-én el-
látogatott a Mikulás, aki a legkisebb focis-
tákat ajándékokkal lepte meg. Először meg-
tartották az év utolsó és egyben szórakoz-
tató edzését Gáspár Sebastian edző veze-
tésével, majd az előkészítő játékosainak mi-
nitornája következett. A sportcsarnokban 
kitűnő volt a hangulat, mely a Mikulás ér-
kezésével még tovább fokozódott. A részt-
vevőknek szánt ajándékokat az érkező ven-
dég a puttonyt helyettesítő labdazsákban 
rejtette el. A teremben nemcsak fociztak, 
hanem a legkisebb előkészítősök, Telek 
René és Csaba Alex még verset is mondtak. 
Az ajándékosztás után a gyerekek szüleik-
kel és nagyszüleikkel jóízűen elfogyasz-
tották a gulyást. Ezzel az utolsó rendez-
vénnyel le is zárták a 2016-os sportévet. 
Végezetül a Füleki FTC vezetősége nevé-
ben kívánok városunk minden polgárának 
örömteli, szeretetteljes karácsonyt és kelle-
mes ünnepeket, az elkövetkezendő eszten-
dőben egészséget, szerencsét és sikereket, 
drukkereinknek, rajongóinknak és nem u-
tolsósorban támogatóinknak pedig minden 
rendezvényünkön és mérkőzésünkön sok 
szép sportélményt. Hajrá FTC!

Visnyai Attila, a Füleki FTC elnöke

2017  „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
febr. Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum
9-ig Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum Kassa

jan. 07. Génya Ferenc megakoncert – 
18:00 jótékonysági koncert Bodzási Tamás megsegítésére
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Pro Schola Nostra PT

jan. 22. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
16:00 Bartók 135 – az Ifjú Szivek Táncszínház előadása
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
 Társszervező: Csemadok Füleki Alapszervezet

jan. 25. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
15:00 Táncház gyerekeknek – magyar és szlovák táncok
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
 Társszervező: Matica slovenská Háza

jan. 26 Beszélgetés J. Mészáros Károllyal,
16:30 az Új Szó sportrovatának szerkesztőjével
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

jan. 27 Lampl Zsuzsanna szociológus előadása 
16:30 és „Ajándék“ c. könyvének bemutatója
 Téma: A szlovákiai magyarok identitása és nyelvhasználata
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2017 januárjábanKultúra

Fotó: Mesiarik MarianFotó: Mesiarik Marian
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A Füleki FTC sportcsarnokában 2016.12.3-
án rendezték meg az FTC elnökének serle-
géért kiírt U-18-as kispályás futballtorna 4. 
évfolyamát. A bajnokságon immár hagyo-
mányosan magyarországi és szlovákiai csa-
patok vesznek részt. A sportrendezvény az 
idén négy csapat részvételével zajlott: a ha-
zai Füleki FTC, a Feledi FK, az Emődi SE és 
a Mályi SE neveztek be a tornára. A kispá-
lyás futballbajnokság az idei év utolsó 
sportrendezvénye volt, s egyben a serdülő 
korosztály füleki szezonzárója is. A sport-
csarnokban a kispályás teremfoci szabályai 
szerint zajlottak a mérkőzések, s a követke-
ző sorrend alakult ki:

 1. Mályi SE 3. Emőd SE
 2. FK Jesenské 4. FTC Fiľakovo

Bár a füleki csapat az utolsó helyen végzett, 
mégis köszönet jár nekik azért a küzdele-
mért, melyet valamennyi mérkőzésükön ta-
núsítottak. A szervezőknek köszönjük e szép 
sportküzdelem megrendezését, valamint a 
frissítőket és a kitűnő gulyást.

Visnyai Attila, a Füleki FTC elnöke
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