MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

Základná umelecká škola vo Fiľakove z poverenia Mesta Fiľakovo vyhlasuje pri príležitosti
770. výročia mesta Fiľakovo výtvarnú súťaž
s názvom:
„ VŠETKO, ČO MÁM RÁD VO
FIĽAKOVE! “
– minulosť a súčasnosť mesta –
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci materských a základných škôl vo Fiľakove.
Téma: Zo samotného názvu súťaže vyplýva
množstvo námetov, ktoré môžu žiaci výtvarne
spracovať. Všetko, čo mám rád okolo seba. Zadanie poskytuje dostatočný priestor pre rôznorodé stvárnenie nápadov, fantáziu , či prezentáciu zažitých príbehov.
Cieľ: Hlavným cieľom súťaže je rozvoj žiakov
v oblasti použitia a možností výtvarných foriem
spojených s vecným obsahom a tiež podpora citového vzťahu k mestu. Zároveň vytvárame

ročník 12., číslo 5.

priestor na prezentovanie prác žiakov a prezentáciu samotných škôl v našom meste.
Forma: Do súťaže sa prijímajú práce jednotlivcov, skupinové práce nebudú akceptované.
Každý sa môže prezentovať jednou prácou.
Odporúčaný formát A3, maximálne A2. Technika maľba, kresba, koláž alebo ich kombinácia.
Práce musia byť označené a to na zadnej strane,
nasledujúcimi údajmi: meno žiaka / súťažiaceho; názov školy; meno vyučujúceho; kategória;
kontakt na žiaka / súťažiaceho (adresa, tel. číslo)
Kategórie sú nasledovné:
1. žiaci materských škôl, resp. v predškolskom veku
2. žiaci ZŠ 1. – 4. r.
Práce musia byť doručené najneskôr do 14. 10.
2016 na adresu školy: ZUŠ Fiľakovo, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo.
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke školy
www.zusfilakovo.sk
najneskôr v deň vernisáže výstavy zo súťažných
diel. Práce sa nevracajú, ale je možné si ich vyzdvihnúť po skončení trvania výstavy na sekretariáte školy.

máj 2016

Súťaž o najlepší návrh loga pri príležitosti
770. výročia Fiľakova bola úspešne ukončená. Komisia zostavená pri príležitosti výročia
zasadla 4. mája 2016, kedy sa na základe hlasov členov komisie a internetového hlasovania rozhodlo.
Komisia osobitne ocenila výhercu internetového hlasovania finančnou odmenou 50,00 €.
Okrem toho dostal výherca so 155 lajkmi na
hlasovaní desaťčlennej komisie body vyhovujúce 3 hlasom.
Absolútny víťaz nakoniec súťaž vyhral so
siedmimi hlasmi. Jeho odmenou je okrem finančnej ceny 100,00 € aj morálna hodnota výhry: víťazom navrhnuté logo budú pri príležitosti 770. výročia mesta na propagačné účely
používať všetky mestské inštitúcie do konca
roka. Objaví sa na kultúrnych podujatiach, darčekových predmetoch, v korešpondencií, na
rôznych publikáciách a na ďalších miestach.
Konečné poradie na prvých troch miestach je
nasledovné:
1. Erika Csúz (Návrh číslo 1)
2. Erika Csúz (Návrh číslo 2)
3. Andrej Štetka

mov aj na Fiľakovskom hrade, kde sa hitom tohto ročníka stal svietiaci náramok, ktorý dostal
každý návštevník. V Bebekovej veži sa otvorili
dve dočasné výstavy. „Grécko na úsvite dejín“
záujemcom vďaka pozoruhodnej zbierke Jána
Hertlíka predstavuje zabudnutú, niekoľko tisíc
rokov starú vyspelú civilizáciu egejského sveta. Ďalšia, s názvom „Včerajšok dnes“, prezentuje diela umelcov Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo, zo zbierky Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Po vernisáži nasledovala ochutnávka gréckych
špecialít, ako napríklad baklavy, gréckeho syra, olív, či typického alkoholického nápoja Ouzo. V rámci kultúrneho programu na strednom
hrade zaznela grécka hudba a dupot gréckych
tancov v podaní kapely Mydros a tanečného súboru Iliosz. Hudobno-tanečné vystúpenie bolo
spestrené aj bubeníckou šou Tambores. Na záver celovečerného podujatia čakal tých vytrvalých koncert kapely Mr. Psycho & The Dark Angels, ktorá program uzavrela známymi rockabilly skladbami.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF
Foto: Marian Mesiarik

21. mája 2016 sa Hradné múzeum vo Fiľakove
už deviatykrát zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Ani tento rok návštevníci neostali sklamaní. Na hrad Fiľakovo
prišlo vyše 1100 záujemcov, do Mestského
vlastivedného múzea takmer 500. Večer sa začal v Mestskom vlastivednom múzeu, kde pani
riaditeľka, Viktória Tittonová, otvorila spolu s
umeleckou terapeutkou a výtvarníčkou Ágnes
Pécsi výstavu akademického maliara, Alfréda
Balázsa. Po vernisáži bolo múzeum sprístupnené až do nočných hodín. Záujemcov okrem stálej a dočasnej výstavy čakalo na nádvorí premietanie archívnych filmov, kde si mohli pozrieť staré zábery o meste. Nadšení boli hlavne
zástupcovia starších generácií, v ktorých tieto
zábery vzbudili spomienky na dávne časy. Jeden z nich sa vyjadril nasledovne: „Pri sledovaní filmu som zrazu zbadal seba a svojich spolužiakov z gymnázia na rozlúčke so strednou školou z roku 1969. Nemyslel som si, že tie chvíle
mi bude dopriate prežiť ešte raz. Ďakujem za zážitok, na chvíľu som mal pocit, že mám znovu
devätnásť.“ O siedmej sa začala séria progra-

Absolútnou víťazkou sa stala Erika Csúz, výhercom internetovej súťaže a v celkovom hodnotení 3. umiestnený sa stal Andrej Štetka.
Výherkyňa súťaže svoj návrh aj odôvodnila.
Erika Csúz sa o inšpiráciách svojho návrhu vyjadrila nasledovne: FOTOGRAFIE HRADU,
ktoré slúžili ako hlavný bod návrhov, využitím jeho obrysov v kontraste s bielym pozadím. Hrad považujem za hlavný poznávací
znak mesta. NÁPIS Z PEČATE BÉLU IV. Z
nápisu umiestnenom po obvode pečate som
vyťažila písmená potrebné k textu loga. Ich použitím som mala v snahe dosiahnuť vernejší
obraz 770 rokov od roku 1246. V kontraste s
tým, som použila jednoduché hladké línie, pripomínajúce modernú náladu minimalizmu.
Návrhy s najväčším počtom hlasov na facebookovej stránke Mesta Fiľakovo:
1. Andrej Štetka – 155
2. Máté Hégli – 142
3. Ágnes György – 87
Víťazný návrh loga, práca Eriky Csúz:

Samospráva

Mesto Fiľakovo a Komunitné centrum zastupoval Zoltán Kökény v utorok 10. mája v Žiari nad Hronom. Estrádna sála Mestského kultúrneho centra patrila celoslovenskej prehliadke v modernom a módnom tanci. Deň
tanca je tradičným podujatím, na ktorom sa
stretávajú neregistrované tanečné súbory z celého Slovenska. Usporiadalo ho opäť Pohronské osvetové stredisko. Súťažilo sa v rôznych vekových a tanečných kategóriách. Zoltán Kökény navštevuje komunitné centrum
od jeho vzniku. Spolu so svojou sesternicou
Nikoletou Kökényovou sa venuje aj ostatným
deťom zostavovaním choreografie. Zolika úspešne prešiel regionálnym a krajským kolom,
kým sa dostal do celoslovenskej finále. Tu získal zlaté pásmo v kategórii mládež a malé – open choreografie. Srdečne mu gratulujeme a

Z príležitosti osláv Dní mesta a 26. Palóckych
dní ako hlavných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste
2016 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia
mesta a to:
Čestné občianstvo (udeľuje sa osobám, ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena alebo ktorí
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi),
Cena mesta (udeľuje sa za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti; osobám, ktoré sa výz-

Fotó: Varga Giro Ferenc
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želáme ešte mnoho úspechov na tanečnom
parkete. Na záver patrí vďaka rodičom, ZŠ
Mocsáryho a vedeniu mesta za jeho podporu.
Veronika Svetová,
pracovníčka Komunitného centra
namným spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
a v zahraničí; osobám za zásluhy pri záchrane
ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov),
Cena primátora mesta (udeľuje primátor
mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech mesta).
Návrhy na udelenie týchto cien môžu predložiť organizácie alebo občania písomne – poštou na adresu MsÚ, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením do podateľne Mestského úradu spolu s odôvodnením na
udelenie príslušného ocenenia v termíne do
15. júna 2016. Na základe predložených návrhov mestské zastupiteľstvo v prípade ceny
mesta a čestného občianstva rozhodne o ich
udelení. O udelení ceny primátora rozhodne
primátor mesta.

Samospráva Fiľakova bude riešiť otázku nedoplatkov efektívnejšie než doteraz. V niektorých prípadoch bude nedoplatky vymáhať
bez exekútora a sama siahne na príjmy dlžníkov.
„Vypracovali sme zásady vymáhania nedoplatkov, ktoré sú v správe mesta Fiľakovo. Zabezpečí sa nimi jednotný postup pri vymáhaní
nedoplatkov, zvýšenie efektivity pri výbere
miestnych daní a poplatkov, ako aj zníženie
nákladov pre samotných dlžníkov,“ povedala
Andrea Mágyelová, prednostka mestského
úradu na ostatnom mestskom zastupiteľstve.
Zásady majú podľa nej zároveň sprehľadniť
proces daňového a exekučného konania.
„Myslíme si, že ak budeme daňovú exekúciu
vykonávať vo vlastnej réžii, zrýchli sa proces
vymáhania. Veľmi dôležité je aj to, že dlžníci
nebudú musieť platiť vysoké poplatky pre exekútorský úrad.“
Ako uviedol Attila Agócs, primátor mesta, v
mnohých prípadoch doteraz dlžníci zaplatili
viac na exekútorských poplatkoch, než bol ich
samotný nedoplatok. „Nový systém chráni
mestskú kasu, ale zároveň má aj sociálny rozmer a chráni neplatičov.“
Pripravovanie tohto systému odhalilo podľa
primátora zaujímavé čísla. „Dozvedeli sme
sa, že v meste je až 1500 obyvateľov, ktorým
nikdy nebol vyrúbený poplatok za komunálny
odpad. Toto číslo predstavuje 15 percent obyvateľov mesta. Budeme spolupracovať so
spoločenstvami vlastníkov bytov a ich správcami a hľadať riešenia, aby sme vedeli v rámci
egalitárneho prístupu k občanom vyrúbiť poplatky od všetkých.“
Ako doplnil, do veľkých a komplikovaných exekúcií sa ale púšťať nebudú. „Prípady, v ktorých je potrebné siahať na majetok, naďalej
zveríme do rúk exekútorom,“ zakončil primátor.
Jozef Mikuš,
tlačový referent mesta Fiľakovo

Rozhovor

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

Fiľakovo – to je naše mesto,
v ňom má naša škola pevné miesto!
Vzdelávať sa neustále treba,
vedomosti nepadajú z neba...
To sú slová školskej hymny ZŠ na Školskej ulici, ktorá zaznela 20. mája 2016 na veľkolepom
hudobno-tanečnom programe. Akadémiou a
slávnostnou recepciou oslávila 60. výročie
svojho vzniku škola, ktorá otvorila svoje brány
prvýkrát 2. septembra 1956. Odvtedy sa neustále budovala a zveľaďovala, postupne pribudli
školské dielne, multifunkčné ihrisko, bežecká
dráha, dopravné ihrisko, špecializované učebne
a pristavila sa nová budova pre mladších žiakov. Veľká rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy bola dokončená v roku 2011. Kro-

govia, ale i priatelia. Vážim si to.
Povedal si si počas štúdia na vysokej škole niečo podobné, že toto ja robiť nebudem? Snáď
každý človek má alebo mal vo svojom študijnom živote aj negatívne zážitky. Tie však tiež
pomáhajú hľadať svoju vlastnú cestu, určovať priority, či vyhýbať sa sklamaniam. Ako
to bolo u teba? Ktoré predmety si mal rád už ako malý žiačik a aké ťa oslovili neskôr?
Keď som bol malý žiak, mal som rád pani učiteľ-

Fotó: Schnelczer Zoltán

Najstaršia základná škola vo Fiľakove má druhého najmladšieho riaditeľa. Základná škola na
Školskej ulici oslavuje v tomto roku 60.výročie
svojho vzniku a v posledných rokoch sa jej zriaďovateľovi – Mestu Fiľakovo a tiež jej vedeniu podarilo vďaka veľkým projektom zrekonštruovať
všetky priestory, ale aj vybaviť školu rôznou novou technikou. Mgr. Štefan Ujpál pôsobí na tejto
škole už 21 rokov ako učiteľ a pred dvoma rokmi
zasadol na riaditeľskú stoličku. Spomienky na jeho začiatky v pedagogickej praxi, prípadne aj štúdiá, postrehy zo školských lavíc a detských duší
prinášame v našom rozhovore.
Začneme naozaj obligátne, ako sa na takú zaujímavú tému patrí, prečo si si vybral práve učiteľské povolanie, mal si vzor v rodine a sníval
o tom už od detstva, alebo prišiel zlom neskôr,
keď si bol ešte na druhej strane katedry?
Nepochádzam z učiteľského prostredia a v detstve som chcel byť všetkým možným, ale učiteľom určite nie. Mám skvelých rodičov, ktorí
vždy stáli za mnou a vo všetkom ma podporovali.
Vďaka nim som sa mohol venovať rôznym
záujmom a tých bolo neúrekom. Možno aj preto
úvaha nad mojím budúcim povolaním bola pre
mňa v tom období zložitejšia. V poslednom ročníku fiľakovského gymnázia som sa ale musel
rozhodnúť, kam pôjdem na vysokú školu. Nebol
som si istý, ale rozhodol som sa pre učiteľské povolanie. Dnes viem, že to bolo správne rozhodnutie. Deti sú úžasné bytosti. Práca s nimi je síce
náročná, ale zároveň nádherná.
Ako si spomínaš na svoje žiacke a študentské
časy, ktorí učitelia, či predmety ovplyvnili tvoju voľbu byť učiteľom a prečo?
Na svoje žiacke i študentské časy mám len krásne spomienky. V porovnaní s dneškom to vnímam ako bezstarostné časy. Bol som žiak ako
každý iný a k tomu samozrejme patrili aj huncútstva. V študentských časoch nechýbalo rebelantstvo a snaha zmeniť svet. Na dobrých učiteľov
som mal šťastie vždy, či už ako žiak, alebo neskôr ako študent. Som im vďačný za všetko, čo ma
naučili a to nie sú len vedomosti. Aj vďaka nim
môžem robiť toto krásne povolanie. S niektorými z nich sa v škole stretávam ešte i dnes. Je
skvelé spolupracovať s niekým, kto vás učil ako
žiaka a dnes sa spolu stretávate nielen ako kole-

ku a pána učiteľa. Boli pre mňa v škole všetkým a
tešil som sa na každý predmet. Neskôr medzi moje obľúbené predmety patrili geografia, biológia
a dejepis. Menej som sa kamarátil s výtvarnou výchovou.
Si spokojný s výberom svojej aprobácie, či
boli aj chvíle, že si svoj výber ľutoval?
Vyštudoval som učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. V tejto aprobácii prevažujú ženy. Preto som sa najprv
bál, ako budú na mňa malé deti reagovať. Všetko
dobre dopadlo a hneď od začiatku ma prijali medzi seba. Okrem toho sa ma ujali moje skúsené
kolegyne. Sú perfektné a patrí im za to moja vďaka. Mám aj výborný mužský vzor. Pán učiteľ
nika šesťdesiatročnej histórie našej školy je
pestrá a bohatá na rozmanité úspechy stoviek
žiakov a ich učiteľov, na ktorých si pri tejto príležitosti radi spomíname. Vďaka týmto ľuďom,
ako aj súčasným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, naša škola neustále rastie
a modernizuje sa. Ako najväčšia škola s vyučovacím jazykom slovenským vo fiľakovskom regióne v súčasnosti napreduje cestou digitalizácie a zavádzania informačno-komunikačných
technológií do vyučovacieho procesu.
Sme radi, že sme mohli 400 divákom v našom
výpravnom programe predstaviť 120 žiakov,
ktorí nám priblížili časy minulé aj súčasné v štyroch jazykoch – od spartakiády cez námornícky
tanec, ABBU, ukážku z Pomády, spoločenské,
moderné aj ľudové tance, až po sólový a zborový spev rôznych žánrov. Potešilo nás, že sme
mohli medzi nami privítať predstaviteľov mesta, kolegov z ďalších fiľakovských škôl, rodi-
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Mgr. I. Bystriansky ma nielen učil, ale absolvoval som u neho aj pedagogickú prax. Je to tiež človek s vynikajúcimi profesijnými i ľudskými kvalitami.
Učiteľstvo, resp. „riaditeľovanie“ neodkladáš
úplne ani doma, keďže aj tvoja manželka pôsobí na tej istej škole ako vychovávateľka. Viete sa nebaviť o svojej škole aspoň krátky čas?
Ako zvykneš, zvyknete relaxovať? Stíhaš nejaké vlastné, nepedagogické záľuby?
Učiteľstvo je povolanie, ktoré nekončí zazvonením školského zvončeka po vyučovaní. Myšlienky na školu, prípravy a iné školské povinnosti sa
u nás doma už dávno stali jednou z hlavných náplní nášho voľného času. Najradšej relaxujeme
na našej chate, ktorá sa nachádza v peknom horskom prostredí. Snažíme sa vo voľnom čase
športovať a obľubujeme turistiku.
Veľká časť verejnosti závidí učiteľom množstvo voľných dní a prázdnin, vieme však, že toho voľna nie je toľko naozaj. Ako to teda je u
teba? Máš čas chodiť aj na nejaké väčšie dovolenky a kam najradšej s rodinou chodíte,
resp. cestujete?
Toho voľna naozaj nie je veľa, ale dovolenka musí byť. Preferujeme aktívny oddych. Veľmi radi
stanujeme a poznávame pohoria. Aj tie zahraničné. Ale stačí nám vyjsť aj do okolitej prírody, veď
žijeme v najkrajšej vrchovine na svete.
V úvode som spomínala veľké výročie vašej a
vlastne i mojej školy. Je to pre vás ako kolektív
určite rušné obdobie, ale aj krásne chvíle spomienok, stretnutí a zážitkov. Slávnostná akadémia a oslavy sa síce konali práve v čase prípravy tohto vydania novín, ale prezraď na koho, alebo na čo sa najviac tešíš ty, prípadne celý tvoj kolektív?
Je to pre nás naozaj rušné obdobie. Zodpovedne
pripraviť slávnostnú akadémiu popri množstve iných povinností je náročné. Sú to nespočetné hodiny nácvikov a príprav. Máme však šikovných
žiakov a poznám aj náš kolektív zamestnancov.
Je to profesionálny tím, zložený zo šikovných ľudí. Som na ich prácu hrdý. Už teraz som presvedčený, že to bude vynikajúci program a nezabudnuteľný zážitok. Tešíme sa, že sa pri ňom nielen
spoločne zabavíme, ale stretneme sa aj s množstvom našich bývalých zamestnancov a zaspomíname si spolu na predošlé časy. A veru bude na
čo spomínať.
Iveta Cíferová

Školstvo

Fotomontáž: Mgr.Matej Baláž

čov, súčasných a bývalých zamestnancov ZŠ na
Školskej ulici a takto príjemne si zaspomínať a
vzdať úctu našej škole. ĎAKUJEME všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k príprave a priebehu
osláv alebo nás obohatili svojou prítomnosťou
v tento nezabudnuteľný deň!
Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská
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Školstvo

„Najlepšia mama, akú si len môžem priať,
najkrajšia mama dnes Ti chcem šťastie zaželať,
aby si vždy mala srdce plné lásky a zo mňa nemala
už nijaké vrásky, polepším sa sľubujem, polepším
sa sľubujem...“
Tieto slová piesne zazneli na záver milej akcie ,
ktorú zorganizovali vychovávateľky Základnej
školy na Farskej Lúke vo Fiľakove pri príležitosti
Dňa matiek. Popoludní o 15-tej hodine sa jedáleň
školy zaplnila mamičkami, starými mamkami a
rodinnými príslušníkmi. Deti už netrpezlivo
čakali na slávnostné uvítanie svojich najlepších
mám a predstavenie programu, ktorý starostlivo
nacvičili s pani vychovávateľkami a pani
učiteľkami Cigánikovou a Bozóovou. Tanec v
prevedení dievčat a osobitne chlapcov vyčaril
úsmev na tvári mám, básničky vyvolali slzy a
divadielko smiech. Tak to malo byť, pretože
úsmev a dojatie sa striedali pri pohľade na svoje
deti v rozjasnených tvárach mám. Chceli sme, aby
si oddýchli, zabudli na každodenné starosti,
pobavili sa a potešili vzájomnej prítomnosti. Po
programe dostali mamičky symbolický kvietok a
darček od svojich detí, potom nasledovalo
priateľské posedenie pri káve a zákusku. V
srdiečkovom rámčeku sa na záver deti odfotili so
svojimi mamkami a s dobrým pocitom a
poďakovaním pre organizátorky tohto podujatia
rodičia detí odchádzali domov. Poďakovanie patrí
všetkým zainteresovaným, pani učiteľkám K.
Vargovej, M. Ostrihoňovej, občianskemu
združeniu Kvapky Rosy, vedeniu našej školy,
taktiež mamičkám, ktoré sponzorsky prispeli na
túto akciu p. Csíkovej a p. Hazuchovej. S
myšlienkou, že najkrajšie, čo na svete máme sú
naše mamy, ale aj deti, sa tešíme na ďalšie
spoločné stretnutia.
Ivaničová Judita, ZŠ s VJS Farská lúka

Materská škola na Daxnerovej ul. vo Fiľakove
a OZ Pro Gaudio zorganizovali dňa 13. 05.
2016 športové dopoludnie pod názvom: „Pohybom ku zdraviu“ v telocvični pri ZŠ L. Mocsáryho vo Fiľakove. Naše pozvanie prijali materské školy z nasledovných obcí: Veľké Dravce, Čamovce, Radzovce, Belina, Šíd, Šávoľ a
MŠ na Štúrovej ul. vo Fiľakove.
Po slávnostnom privítaní deti netrpezlivo očakávali začiatok súťaženia. Zmerali si sily v rôz-

Inzercia
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21. júna 2016 od 13,00 do 17,00 hod.
Vážení rodičia, MILÍ ŽIACI! ZUŠ v
školskom roku 2016/2017 otvára nasledovné
odbory:
HUDOBNÝ ODBOR
- hra na klavíri
- hra na keyboarde
- hra na husliach - hra na akordeóne
- hra na gitare
- hra na dychové nástroje
- spev
- opäť v ponuke štúdium
pre dospelých
NOVINKY:
- hra na
elektrickej gitare!!!
- hra na
bicích nástrojoch!!!
VÝTVARNÝ ODBOR
- kresba
- maľba
- grafika
- dekoratívne činnosti
- modelovanie

NOVINKY!!!
TANEČNÝ ODBOR
Prípravné štúdium (vek od 6 r.):
- tanečná príprava (týždenne 2 hod.)
Základné štúdium – I. stupeň:
- primárne umelecké vzdelávanie
- tanečná príprava a tanečná prax
(týždenne 3 hod.)
V priebehu štúdia sa žiaci okrem tanečnej
prípravy naučia rôzne techniky:
- klasický tanec (balet)
- ľudový tanec
- kreatívny tanec
+ hip-hop, disco, show dance,
moderný tanec a iné
+ malé a väčšie choreografie
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatické a slovesné oddelenie
Prípravné štúdium (od 6. r.)
- prípravná dramatická výchova
(týždenne 1 hod.)
Základné štúdium – I. stupeň:
- primárne umelecké vzdelávanie
- dramatická príprava, prednes
(týždenne 3 hod.)

Prijímame aj žiakov do vyšších ročníkov (v prípade dokladovania ukončenia nižších).
V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, resp. náboru v daných termínoch, kontaktujte
prosím riaditeľstvo ZUŠ ohľadom možností dodatočného prijatia v mesiaci jún.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ZÁHRADNÍCKA 2a, 986 01 FIĽAKOVO

nych disciplínach: súťaživé hry s prekážkami a
na kolobežkách, lezenie, skákanie, loptové
súťaživé hry. Po zdolaní všetkých športových
disciplín sme deti ale aj dospelých prekvapili
ukážkou a prednáškou o lukostreľbe. Tento deň
nepoznal porazených – každý bol víťazom!
Víťazi obdržali diplom, medailu i sladkú
odmenu. Celú športovú aktivitu sme zavŕšili
dobrým obedom v MŠ na Daxnerovej ulici vo
Fiľakove.
Bc. Eva Véghová,
zástupkyňa riaditeľa MŠ Daxnerova

Deň otvorených dverí
V Materskej škole vo Fiľakove na Daxnerovej
ulici sa mohli rodičia a deti predškolského veku oboznámiť s priestormi a činnosťou materskej školy v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 27. apríla 2016. Na deti čakal pestrý program: dramatizácia, hudobný blok, angličtina, maľovanie na tvár. Na Deň otvorených dverí sme sa veľmi tešili, ale hádam najviac sa tešili naši budúci škôlkari, ktorí si prišli obzrieť našu materskú školu s rodičmi. V
každej triede sme ich s radosťou čakali, aby
sme im ukázali tú svoju, lebo každá trieda je iná a každá niečím iným prekvapí. Naši budúci
škôlkari sa mohli poobzerať po celej škôlke.
Mohli nakuknúť do každého kútika našej
pestrej škôlky. Učiteľky budúcich rodičov poinformovali o činnostiach v materskej škole a
o zápise detí do škôlky. S radosťou odpovedali aj na zvedavé otázky starostlivých rodičov.
Niektoré deti sa zdržali dlhšie, niektoré iba
chvíľku, ale my dúfame, že všetkým sa veľmi
páčilo v našej škôlke. My sa budeme snažiť čo
najviac im umožniť plynulý prechod z rodinného prostredia do kolektívu materskej školy,
lebo vieme, že to nie je ľahké obdobie ani pre
našich drobčekov, ani pre ich rodičov. Tak
nech sa vám darí, naši budúci škôlkari.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali, aby sa
táto akcia uskutočnila.
Bc. Eva Véghová,
zástupkyňa riaditeľa MŠ Daxnerova
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Počas prvej júlovej soboty sa
atmosféra v mestskom parku
naplní hudbou. Podujatie
pod názvom „Lesná hudba“
má dlhoročné tradície v Maďarsku v okolí Mátry a v rámci
cezhraničnej spolupráci sa dňa
2. júla 2016 bude realizovať aj vo Fiľakove.
Pod korunami stromov mestského parku zaznejú ľudové melódie v podaní ľudovej
hudby Dűvő zo Šalgótarjánu, folkórnej skupiny Heľpan z Horehronia a zaspieva ženský spevácky súbor Melódia. Vystúpi aj
symfonický orchester Hudobnej akadémie
Ferenca Liszta v Budapešti a virtuózi známej maďarskej talentovej súťaže vo vážnej

hudbe.
Nadácia „Lesná hudba“ pripravuje už od roku 2005 každoročne viacdňové podujatie
na viacerých miestach. Multikultúrne série
programov zahŕňajú rôzne formy umenia,
ktoré poukazujú na význam prírody, ochranu životného prostredia a dôležitosť udržiavania kvality života, aj preto sa v zostave programov objavujú typické programové prvky, od vážnych koncertov až po
predstavenia rôznej ľudovej hudby, prednášky, prechádzky lesom, či prírodou s odborným sprievodcom, programy a hry pre
deti, ukážky a ochutnávky miestnych gastronomických špecialít a podobne. „Lesná
hudba“ je zároveň misiou do sŕdc i povedomia nielen milovníkom prírody, ale oslovuje aj širokú verejnosť, veď spája umelecké klasické a ľudové hodnoty s potrebou
ochrany prírody. Programy sú určené pre
celé rodiny a všetky generácie si v nich nájdu niečo zaujímavé. Reprezentovať naše u-

Tých najmenších čaká vo Fiľakove, 4. júna na Mestskom dni detí,
rozprávkové divadlo, tvorivé dielne, športové hry, maľovanie na
tvár a mnoho iných zaujímavostí. V mestskom parku si môžu deti
vďaka miestnym základným a materským školám, komunitnému
centru, fiľakovskému zboru skautov a jazykovej škole Helen
Doron vyskúšať svoju šikovnosť na dvadsiatich staniciach. V
obedňajších hodinách si usporiadatelia pre deti pripravili policajné
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menie za hranicami budú folklórny súbor
Jánošík a členovia tvorivej dielne Motolla.
Návštevníkov fiľakovského podujatia čaká
bohatý program. Okrem spomenutých koncertov vážnej a ľudovej hudby čakajú na
záujemcov remeselnícke dielne pod vedením remeselníkov zo Spoločnosti Motolla,
mini jarmok s miestnymi produktmi, ochutnávka regionálnych jedál – haruľa a
strapkáč –, ktorú zabezpečia členky Banyaklubu, prednáška o histórii Fiľakova v podaní primátora mesta Attilu Agócsa, vedená pešia túra spojená s odborným výkladom ekológa Csabu Balázsa, ako aj predstavenie bábkového divadla pre najmenších a rôzne iné zaujímavosti. Organizátormi domáceho podujatia sú: Mesto Fiľakovo a MsKS, ďalej Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby a Novohrad–Nógrád Geopark.
Mgr. Andrea Illés Kósik,
riaditeľka MsKS

a vojenské ukážky, kde budú môcť záujemcovia vidieť zblízka
policajné zbrane, vyskúšať si policajné auto alebo stretnúť sa s
členmi vojenského letectva. Na javisku sa o druhej hodine začne divadelné predstavenie zoskupenia Mesekocsi Színház z Budapešti.
Vo veselom hudobnom, interaktívnom predstavení očaria deti pesničkami, kúzelníckymi trikmi a hrami šašo, kúzelník a bábkar – to
všetko samozrejme okorenené množstvom pohybu a smiechu. Pred
záverečným koncertom pozývajú členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo deti na hasičskú ukážku: okrem hasičského auta a výstroje môžu byť deti svedkami aj skutočného uhasenia požiaru, po čom sa môžu „okúpať“ v hasičskej pene pripravenej
len pre ne. Zo sprievodných programov celodenného podujatia sa tí
najmenší s rodičmi môžu zúčastniť programu Csemadoku, pod názvom Kolísanie, na trošku väčších čaká lukostreľba s Fiľakovskými
vlkmi, rukou poháňaný kolotoč, nafukovací hrad, aquazorbing a
ďalšie atrakcie. V parku nájdete aj predajcov detských hier, balónov či cukrovej vaty. Pre rodičov a ostatných sprevádzajúcich zas
budú v ponuke rôzne druhy občerstvenia. Vyvrcholením podujatia
bude detský koncert Lola a Piškóta s názvom Safari, so začiatkom o
pol štvrtej. Organizátormi Mestského dňa detí sú: Mestské kultúrne
stredisko, Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby,
Komunitné centrum, miestne základné a materské školy, 47.
skautský zbor Štefana Koháryho, miestne organizácie Matice
slovenskej a Csemadoku a Dobrovoľnícky hasičský zbor mesta
Fiľakovo. Sponzori podujatia: Dometic Slovakia s.r.o., KARTEX –
VL., s.r.o., OK TREND s.r.o., MK TRADE s.r.o., Zmrzlina –
Andrea Ferenczová.
Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Lolo a Piškót (Foto: Showportal)
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V Rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove
sa dňa 27. mája 2016 uskutočnil benefičný
koncert speváckeho súboru Pannónia Singers z Egru. Televízne známy spevácky súbor bol založený v roku 1996 a s aplikovaním prvkov modernej hudby sa stali známymi predstaviteľmi gospelovej hudby v
Maďarsku. Pannonia Singers po gospelovom koncerte v kostole v ten istý deň usporiadal hudobno-tanečný večer v Mestskom
kultúrnom stredisku, ktoré bolo spoluorganizátorom podujatí. Finančný výťažok z
dobrovoľného vstupného oboch podujatí
bol v plnej výške venovaný na rekonštrukciu interiéru miestneho rímskokatolíckeho
kostola. Vďaka patrí každému, kto podporil
túto šľachetnú iniciatívu.
Andrea Illés Kósik a István Mázik, MsKS

Od roku 1982 sa 29. apríla, na základe iniciatívy UNESCA, po celom svete oslavuje Medzinárodný deň tanca. Cieľom tohto dňa je popularizácia tanečného umenia, zároveň podnecovanie, zdôrazňovanie jeho úlohy v oblasti školstva, umenia a voľnočasových aktivít. Tento
svetový deň sa, s úmyslom vytvorenia tradície,
vo Fiľakove oslavoval 30. apríla 2016 po prvýkrát. V rámci dvojhodinového podujatia vystúpilo viac ako 200 účinkujúcich, vrátane hostí,
ktorých na tohtoročné oslavy pozvalo MsKS. V
prvej časti programu hral hlavnú rolu ľudový
tanec, po ktorom na javisko nastúpili formácie
baletu, moderného a spoločenského tanca,
pôsobiace v našom meste. Okrem skupín a
súborov Mestského kultúrneho strediska
vystúpili tanečné formácie pôsobiace pod

záštitou Komunitného centra, ZŠ Š. Koháriho
II., ZŠ Školskej, ZŠ L. Mocsáryho, ZŠ s VJS
Farská lúka a Gymnázia Fiľakovo. Hosťami
podujatia boli tanečné školy Mona Deja-vu zo
Šalgotarjánu a Dance Attack z Lučenca. Novinkou bol priamy prenos programu formou video-

projekcie pre vystupujúcich a vedúcich súborov v tanečnej sále MsKS, kým v divadelnej sále, ktorá praskala vo švíkoch, mohol každý nerušene sledovať a povzbudzovať svojho favorita.
Mgr. Norbert Varga, MsKS

Fotky: András Micsuda

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júni 2016
do 5. júna
do 31. júla

2. jún
16:30
3. – 5. jún

3. jún
17:00

Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád Geoparku
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Hradné múzeum
„Výstava malieb – výber z tvorby akademického
maliara Alfréda Balázsa“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Archeologická výstava „Grécko na úsvite dejín“
Výstava z modernej keramickej tvorby „Včerajšok dnes“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Kurz grafológie – tretie stretnutie –
Vedúca kurzu Mgr. Eva Jambrichová
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Medvešský fotomaratón
48 hodinový maratón pre fotografov a priaznivcov
geoparku (výstavy, workshopy, vedené túry, osvetlenie
hradov a pod.)
Miesto: územie Geoparku Novohrad-Nógrád
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád,
Hradné múzeum vo Fiľakove
Otvorenie výstavy astrofotografií
a beseda s autorom Štefanom Šimonom
Beseda sa organizuje v rámci Medvešského fotomaratónu
a bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum, Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

3. jún
19:00

KLUB 2016 – Live Music Night – Hudba: The Angels
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
4. jún
Mestský deň detí
10:00
Miesto: Mestský park
Organizátori: MsKS, HMF, VPS, ZŠ, MŠ a MVO mesta Fiľakovo
10. jún
Beseda na tému Magický realizmus podľa G. G. Marquesa
17:00
Po besede certifikované IQ testovanie
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: MENSA Slovensko; Spoluorganizátor: HMF
11. jún
VIII. Na krídlach medzinárodných melódií –
18:00
stretnutie speváckych zborov
Miesto: Rímsko-katolícky kostol
Organizátor: OZ Melódia; Spoluorganizátor: MsKS
12. jún
Vystúpenie divadla Zsákszínház s divadelnou hrou Dievča v pulóvri
18:00
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: OZ Zsákszínház; Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo
22. jún
Deti deťom – Detský divadelný festival
10:00
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Lučenec;
Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo
25. – 26. jún XVII. Fiľakovské historické hradné hry
Súčasťou dvojdňových slávností je aj Medzinárodná súťaž
v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a
o hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“.
Miesto: Fiľakovský hrad a Podhradská ulica vo Fiľakove
Organizátor: HMF; Spoluorganizátor: OZ KOHÁRY

