Tento rok ubehlo presne 770 rokov od vzniku
prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo.
Oslavy okrúhleho jubilea budú spojené s tradičnými oslavami Dní mesta a Palóckych dní
v strede augusta, na ktoré sa vedenie mesta a
kultúrne inštitúcie fungujúce vo Fiľakove
chystajú už dlhé mesiace. Pri tejto príležitosti
sme sa rozhodli pripraviť pre vás článok s
krátkym prehľadom 770-ročnej genealógie
vývoja dnešného názvu, resp. názvov nášho
mesta.
Archeologické nálezy pochádzajúce z minuloročných výskumov na fiľakovskom hrade
dokázali, že územie hradného kopca bolo
osídlené už v neskorej dobe kamennej, čiže
zhruba pred 5000 rokmi. Na mape Ptolemaia
(150 n.l.) sa údajne nachádzalo miesto s názvom Philécia, ktoré niektorí autori pripisujú
Fiľakovu. Dokázaná prvá písomná zmienka o

meste Fiľakovo je však až z 10. januára roku
1246, kedy sa v donačnej listine kráľa Bela
IV. píše, že hrad Fiľakovo (Filek) s prislúchajúcimi poddanými obcami daroval kráľ hlavnému pohárnikovi Móriczovi. V roku 1262 sa
v písomnosti o podhradí uvádza už názov
Fylek. Z roku 1423 sú nám známe 2 listiny, kedy sa v jednej Fiľakovo spomína ako Filek, v
druhej Fylek. Okrem nich sa objavili aj zápisy
Castrum Fylek a Oppidum Fylek. O storočie
neskôr, na prvej mape Uhorska z roku 1528, je
Fiľakovo zaznamenané ako Filekwar. V druhej polovici 16. storočia Fiľakovo prešlo veľkými zmenami, keďže ho v roku 1554 obsadili takmer na štyridsať rokov Turci. V tomto
období sa v prameňoch stretávame s názvami
ako Fillekinum, Villeck, Villagh. Po oslobodení mesta od nadvlády Turkov, boli o hrade a
meste pripravené viaceré maľby a makety. Za

Aj tento rok na sklonku školského roka, tesne
pred začiatkom letných prázdnin, zamierili
na fiľakovskú radnicu kroky niekoľkých desiatok detí a študentov. Býva peknou tradí-

ciou, že v tomto období pripravuje Komisia
pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove „Stretnutie“ najúspešnejších žiakov a
študentov všetkých škôl vo Fiľakove s vedením mesta a členmi tejto komisie. Z desiatich
škôl – 2 materských, 4 základných, základnej
umeleckej a špeciálnej základnej školy, gymnázia a strednej odbornej školy ich bolo nominovaných celkom 54. Vo veľkej zasadačke
MsÚ ich privítali primátor mesta Attila Agócs, jeho zástupca László Kerekes a predseda komisie Attila Visnyai a v slávnostných
príhovoroch vyzdvihli najmä ich skvelé u-

Foto: Zoltán Boholy

najdôveryhodnejšie z nich sa považujú kresby francúzskeho inžiniera Johanna Ledentua,
ktorý ich označil nápisom Fileck. Zo začiatku
18. storočia pochádza prvá monografia Novohradu, kde sa kapitola o Fiľakove volá Arx Fülek seu Filecium. V roku 1720 sa uvádza už
názov Fülek. Koncom 18. storočia má mesto
názov Filakowo a začiatkom 19. storočia sa
uvádzajú názvy Filekow, Filek, Filakowa.
Dnešný slovenský a maďarský názov mesta
sa používa zhruba od 2. polovice 19. storočia.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Žiaci Základných škôl na Farskej lúke,
na Školskej ulici a škôlkari zo Štúrovej ulici
s predstaviteľmi mesta
(Fotky: Zoltán Schnelczer)

čebné výsledky a úspešné reprezentovanie
svojich škôl i mesta Fiľakovo na rôznych
krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Potom všetci traja odovzdávali oceneným žiakom diplomy a malé darčeky, po
ktorých nasledovalo spoločné fotenie. Na záver stretnutia popriali všetkým krásne prežitie letných prázdnin, veľa zážitkov a mnoho
úspechov, ale aj nasledovateľov v podobných aktivitách v ďalšom školskom roku.
Iveta Cíferová, MsÚ

Nasledujúce číslo Fiľakovských zvestí vychádza 1. októbra 2016!
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Letný tábor geoparku
v rámci série podujatí Týždeň
Novohrad–Nógrád UNESCO Geoparku
V dňoch od 1. augusta až 5. augusta 2016 sa už
po šiesty raz bol organizovaný Letný tábor geoparku. Išlo o denný tábor pre žiakov základných
škôl z mesta Fiľakovo a jeho okolia, ktorý umožnil deťom zmysluplne stráviť prázdninový
čas. Deti pútavým spôsobom (cez hry, prednášky, súťaže, tvorivé dielne, výlety) spoznali hodnoty územia, v ktorom žijú. Počas tábora deti
navštívili Fiľakovský hrad, lokalitu Ipolytarnóc
(náučná lokalita prezentujúca pozostatky vulkanizmu v území s 4D kinom, náučnými trasami, expozíciami, chodníkom v korunách stromov a pod.), kúpali sa v pravekom mori v Ra-

povciach, absolvovali pešiu túru na hrad Hajnáčka a neďaleký kopec Tilič. V tvorivých dielňach si cibrili svoje remeselné zručnosti a pripravili malé prekvapenia pre svojich rodičov.
Tábor sa každoročne teší veľkej popularite, záujem vždy prevyšuje možnosti organizátorov.
Keďže od novembra 2015 je Novohrad–Nógrád geopark súčasťou UNESCO, význam územia vzrástol v celosvetovom meradle.
Organizátorom letného tábora bolo Združenie
právnických osôb Geopark Novohrad–Nógrád
v spolupráci s Mestom Fiľakovo, Školským úradom vo Fiľakove, Hradným múzeom vo Fiľa-

Samospráve Fiľakova sa po štyroch rokoch neúspešných pokusov podarilo získať dotáciu cez
program Obnovme si svoj dom. Vďaka projektu
pracuje od začiatku júna desať nezamestnaných
na obnove Fiľakovského hradu.
Podľa Andrey Mágyelovej, prednostky mestského úradu, je projekt financovaný z dvoch
zdrojov. „Cez ministerstvo kultúry sa financujú
stavebné práce a náklady na ich výkon, či mzda
pre koordinátora. Samotná práca ľudí a ich odev,
úrazové pripoistenie a stravenky sú financované
cez ministerstvo práce,“ priblížila prednostka. Z
týchto zdrojov sa projekt zafinancuje sumou
približne 55-tisíc eur.
Ako informoval Attila Agócs, primátor mesta,
na hrade budú práce prebiehať počas leta a vyko-

návajú ich miestni nezamestnaní. „Títo pracovníci spolupracujú pri murovacích a rekonštrukčných prácach i pri archeologickom výskume.
Snažili sme sa vybrať ľudí, s ktorými už máme
skúsenosti a sú overení. Vo výškach pracuje
firma Obnova s.r.o., ktorá sa do výzvy zapojila
ako jediná.“ Nezamestnaní si vďaka projektu
privyrobia 481 eur v hrubom za mesiac.
Hradné múzeum v spolupráci s Archeologickým
ústavom Slovenskej akadémie vied zároveň na
strednom hrade vykonáva rozsiahly archeologický výskum. Archeologické práce budú
prebiehať maximálne do augusta. Výrazné obmedzenia pre turistov počas sezóny neočakávajú.

Už 14-ty krát usporiadalo občianske združenie
Oppidum Fileck vo Fiľakove medzinárodný
Skrášlovací tábor. Na rozdiel od ostatných rokov, sa tento rok okrem hradu skrášľovalo aj
mesto. Tábor mal dve hlavné stanoviská: dvor
Novohradského turisticko-informačného centra a dvor Meststkého vlastivedného múzea.
Prím medzi prácami niesli brúsenie a maľovanie. Nebolo to však len o práci. A pre našich
„skrášľovačov” bol pripravený pestrý poobednajší program. Nosnou témou diskusií bolo vysvetlenie a pochopenie dôležitosti ekologického životného štýlu.

Hrou sa naučili niekoľko zaujímavých recyklačných metód. Z textilu sa vyrábali – ekotašky,
z dreva, kovu, PET fliaš – ozdobné predmety, z
papiera – šaty. Každý rok sa tábor snaží upriamiť pozornosť na určité hodnoty a ich dôležitosť. Okrem ochrany životného prostredia, separovania odpadu a recyklovania sa tento rok v
tábore hovorilo aj o stredovekých a renesančných odevoch a o špeciálnej dekoračnej technike – prelamovanej drevorezbe, ktorou sa dekoroval v prvom rade nábytok.
Ostatný deň tábora sa niesol v duchu vyhodnotenia a odmeňovania jednotlivcov a skupín.

MESTO FIĽAKOVO
Mestský úrad
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
usporiada
dňa 13. augusta 2016 (sobota)
Fiľakovský jarmok
z príležitosti osláv
„Dní mesta a XXVI. Palóckych dní “
1) Jarmok sa bude konať na verejnom priestranstve za budovou Fiľakovského Gymnázia v
sobotu 13. augusta a bude sprievodnou akciou
trojdňových osláv organizovaných z príležitosti
„Dní mesta a XXVI. Palóckych dní“ od
12.08.2016 do 14.08.2016 vo Fiľakove.

Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

2) Predajný čas: od 8,00 do 20,00 hod.
3) Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m je
za:
· služby reštauračné s poskytnutím občerstvenia 10,00 EUR / bežný meter,
· predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníckych) 5,00 EUR / bežný meter.
Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bezprostrednej blízkosti predajného miesta (5,00
EUR/bežný meter)!
4) Povolenia budú vydávať organizátori na
Mestskom úrade vo Fiľakove, kanc. č. 11, 12:
· pred termínom uskutočnenia jarmoku počas

pracovných dní od 7.30 – 16.00 hod.,
· v deň jarmoku (iba vo výnimočných prípadoch).

5) Termín uzávierky podávania prihlášok je 11.

kove a Novohradským turisticko-informačným
centrom. Aktívne v ňom pôsobili pedagógovia
základných škôl vo Fiľakove.
Novohrad–Nógrád geopark je územie s výnimočnými geologickými, prírodnými, kultúrnohistorickými jedinečnosťami rozprestierajúce
sa na juhu Banskobystrického kraja a severe maďarskej Nógrádskej župy. Jeho výnimočnosť je
cenená celosvetovo – geopark sa hrdí titulom
UNESCO Globálny geopark: spoločne so 119 územiami z celého sveta je členom Globálnej
siete geoparkov a kategória „geopark“ je od roku 2015 začlenená do UNESCO, podobne ako
napr. Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva.
RNDr. Jozef Puntigán,
Geopark Novohrad-Nógrád

Foto: Viktória Tittonová

Foto: Gábor Illés

Podľa účasníkov aj organizátorov bol tohtoročný tábor plný zaujímavostí a program bol
bohatý a farbistý. Dúfame, že budúcoročný
bude minimálne rovnako orginálny.
Dániel Bálint
augusta 2016. Záväzné prihlášky – ktorú si
môžete stiahnuť z internetovej stránky mesta
www.filakovo.sk, žiadame zaslať na adresu
Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25,
986 01 Fiľakovo.
Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnutím
na priestorové možnosti si vyhradzuje právo
výberu účastníkov jarmoku. V prípade zrušenia
záväznej prihlášky zo strany predávajúceho,
uhradená daň nebude vrátená.
6) Bližšie informácie môžu záujemcovia získať
na tel. čísle 047/4381001 kl. 124, 175, 123 alebo
0915264290 (Ing. Varga), 0949412300 (Bc.
Šuvertová) resp. na internetovej stránke mesta
www.filakovo.sk alebo formou e-mailu:
zoltan.varga@filakovo.sk alebo
helena.suvertova@filakovo.sk.

Rozhovor
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Ženie nás hlavne túžba byť stále lepší a vždy pozitívni
Rozhovor s Ladislavom Kováčom a Štefanom Elekom
Neodmysliteľnou súčasťou verejného diania v
tomto regióne je jeho sprostredkovanie vo forme
spravodajských šotov a iných mediálnych žánrov v regionálnej televízii TV LocAll. Licenciu
na jej vysielanie vlastní spoločnosť Kabel Telekom. Za zrodom myšlienky a celej TV stoja dvaja
páni: JUDr. Ladislav Kováč z Lučenca a Štefan
Elek z Fiľakova.

JUDr. Ladislav Kováč

Povedzte nám teda páni, koho to bol nápad a
aké boli začiatky vysielania, resp. formovania veľkého kolektívu spolupracovníkov?
LK: Lokálnych televízií bolo vtedy ešte veľmi
málo, na Slovensku sme mali v tom čase pridelenú tretiu licenciu na vysielanie (ešte pred terajšími veľkými súkromnými televíziami) a v prvom
roku sme vysielali skôr teletextové informácie a
reklamné programy, ktoré sme zmluvne prebrali. Spočiatku boli samostatné vysielania vo Fiľakove v TV Palma a v Lučenci v NTV (Novohradská TV). Prišli sme však na to, že pre daný
okruh divákov – obyvateľov tohto regiónu je výhodnejšie vysielať z jedného TV štúdia.
Mali ste nejaký vzor, či predstavu, ako by taká malá súkromná televízia mala fungovať,
prípadne aké informácie divákom prinášať?
LK: Vzorov veľa nebolo, v celej východnej Európe bolo malých lokálnych TV veľmi málo.
Náš záujem bol informovať o dianí v regióne,
ale v tom pozitívnom zmysle, teda o tom čo pekné sa tu deje, aké máme akcie, šikovných ľudí a
spolky. Zámerne sa až dodnes vyhýbame negatívnym javom a katastrofickým informáciám, lebo na to sú zamerané veľké televízie. Ženie nás
hlavne túžba byť stále lepší a vždy pozitívni, a
takí sú aj naši spolupracovníci.
Koľko ľudí to teda na začiatku bolo a akú ma-

li prípravu na kvalitné fungovanie? Mnohí sa
vypracovali a odišli, niektorí sú v televízii dodnes, alebo boli súčasťou nejaký kratší čas, na
koho si často spomínate?
ŠE: Príprava bola predovšetkým v každom pracovníkovi, ako chcel on sám na sebe pracovať,
čo všetko sa chcel naučiť. Odborné vzdelanie na
prácu v TV a s kamerou, či mikrofónom nemal
vtedy nikto. Veľa z nich popri práci pre našu TV
vyštudovali VŠ, podľa vlastného výberu alebo
sa vypracovali na vysoké posty, či si vybudovali
vlastné spoločnosti. Spomínam si najmä na Tomáša Eibnera, ktorý je v súčasnosti jeden z najlepších režisérov na Slovensku a na Tomáša
Tótha, ktorý s ním dodnes pracuje ako kameraman, redaktormi vo veľkých televíziách sú, alebo boli aj Veronika Tóthová, Julo Švoňavský, či
Števo Bodor. Profesionálne vzdelanie najviac
zamerané na našu TV dosiahla kameramanka a
strihačka, Bernarda Šípošová, ktorá vyštudovala VŠ v Egri zameranú na prácu režiséra a kameramana. Práve ona má najväčšiu zodpovednosť
a podiel na výrobe každého vysielania. No a z
tých pracovne najstarších spolupracovníkov je
to naša terajšia redaktorka Iveta Cíferová. Mohol by som pospomínať veľa mien a dúfam, že sa
nikto neurazí, ale za tých 20 rokov to bolo vyše
80 pracovníkov a spolupracovníkov.
Ktorá udalosť, programový blok, prípadne osobnosť, s ktorou ste spolupracovali na výrobe príspevku na vás a členoch vášho spoločenstva nechala výraznú stopu, či nezabudnuteľnú skúsenosť?
ŠE: Osobitný vzťah sme mali a to aj ja osobne k
relácii „Hlas ulice“, kde sme zažili veľakrát aj
vážne aj humorné situácie. Bola obľúbená a žiadaná aj u divákov, dostávali sme na ňu aj písomné ohlasy. Hlavným predmetom nášho vysielania je však dodnes „Regionálne spravodajstvo“
a tam stretávame ľudí na tisíce. Od našich prezidentov a politikov, cez rôznych umelcov zo Slovenska i zo zahraničia, veľkých rodákov až po
verejnosť, z ktorej si naši redaktori vyberajú respondentov do príspevkov.
Už niekoľko rokov sa pripravuje aj maďarské vysielanie, resp. jeho programové bloky.
Ale vieme, že televízia vyrába materiály aj
pre iné médiá a televízie. S kým všetkým sa
vám podarilo za tie roky nadviazať spoluprácu?
LK: Spolupracujeme hlavne s verejnoprávnou

TV LocAll – sme tu pre vás už 20 rokov
Keď sa povie TV LocAll, v našom pomerne
riadne širokom regióne, už väčšina obyvateľov
vie, o čom sa hovorí. V mestách Lučenec, Fiľakovo a Rimavská Sobota vysiela cez káblové
rozvody už viac ako 20 rokov. Prvý rok to boli
skôr videotextové informácie a inzercia, prípadne aj nejaké prevzaté reklamné bloky a krátke dokumenty. Od augusta 1996 ešte ako TV
Palma začala vysielať svoje vlastné príspevky a
pravidelné spravodajstvo z podujatí a diania v
oboch okresoch. Mala svoje televízne štáby,
technický personál, ale často ťahal káble aj
jeden zo spolumajiteľov. Televízia si vychovala
vlastných kameramanov, strihačov a redaktorov, a dokonca sa vysielalo dvojjazyčne. Svoj
priestor dostali aj stabilné bloky programov, diskusie, hudobné relácie, športové záznamy, no
ako jedna z mála ponúkala aj živé (live) prenosy
z výnimočných podujatí. Za dve desaťročia sú
to desiatky ľudí, niektorí sú jej verní i po tak
dlhej dobe, mnohí sa vypracovali na iné posty v
iných médiách. Dve mená sú však s touto
televíziou spojené od jej počiatku. Štefan Elek a

Ladislav Kováč – štatutári s.r.o. Kabel Telekom, ktorá na vysielanie televízie vlastní licenciu. Rozhovor s nimi (viď hore) vám o nej napovie viac. Samotná TV LocAll zahájila vysielanie v roku 2001 a v súčasnosti ju diváci môžu
sledovať na celom juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Podstatnú časť vysielania
tvoria spravodajské relácie a publicistika z
Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty, Tornale
a blízkych obcí, tento rok pribudla tiež Hnúšťa,
Tisovec, Detva a okolie. Od roku 2014 je obnovené aj vysielanie mesačníka v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. Nuž a ten, kto
nemá možnosť sledovať ju cez káblové rozvody, nie je tam pokrytie signálom, respektíve
chcú čokoľvek vidieť znova, má neobmedzený
prístup k aktuálnemu vysielaniu, archívnym materiálom a rôznym informáciám a kontaktom
cez webovú stránku – www.tvlocall.eu. V septembri minulého roka sa spomínaným pánom
podarilo zorganizovať nevšedné stretnutie,
bývalých i terajších tvárí TV LocAll a TV Palma a všetkých, čo sú s výrobou vysielania ako-

RTVS a s maďarskou verejnoprávnou MTVA,
kde vyrábame príspevky v maďarskom, resp.
dvojjazyčnom variante s titulkami. Dlhé roky
sme vyrábali programy aj pre súčasné veľké
súkromné média, ale tam momentálna spolupráca nie je. Zaujímavé bolo dodávať materiály vyše 6 rokov pre ešte väčšiu regionálnu televíziu TV 13 v Banskej Bystrici, ktorá však už zanikla.
Vysielanie pripravujú štáby po celom juhu
stredného Slovenska, je to množstvo duší, ktoré musia z niečoho aj fungovať. Kto ich platí
za túto prácu a myslíte si, že zarábajú primerane? Veď s veľkými komerčnými televíziami sa to nedá porovnávať.
ŠE: Sme si vedomí, a naši spolupracovníci tiež,
že nie sme celoštátna či komerčná televízia, ktorá dostáva na tvorbu rôznu finančnú podporu.
Prevádzku TV a našich ľudí financujeme hlavne
z predaja našich výkonov a len čiastočne aj z reklám. Dostávame zmluvný príspevok v 4 mestách, s ktorými máme podpísanú zmluvu o spolupráci a ktorým okrem príspevkov z podujatí robíme záznamy zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev, resp. oficiálnych udalostí na základe
objednávky.
Teraz po rokoch fungovania a veľkej spoločnej a tvorivej práce by ste mohli zhodnotiť, či
to naplnilo vaše predstavy, či ste s fungovaním tejto televízie spokojní, a tiež, či by ste do
toho išli znovu, alebo čo by ste riešili inak.
Aké novinky čakajú divákov ?
LK: Nikdy nemôžeme a ani nechceme byť
spokojní s tým, čo sme dosiahli a určite by sme
mnohé veci dnes riešili inak. Máme však dobrý
kolektív pracovníkov vo všetkých mestách,
ktorí sa vedia prispôsobovať potrebám doby,
vedia si navzájom pomáhať a preto sa nebojíme
brať medzi seba aj nových ľudí. Musia však
chcieť učiť sa nové veci a byť flexibilní. Stále
máme snahu ďalej rozširovať naše pokrytie,
prakticky juh stredného Slovenska od Hnúšte až
po Detvu už môže naše vysielanie sledovať cez
káblové rozvody, alebo aj cez zmluvných
poskytovateľov vysielacích balíčkov, teraz
chceme pokryť aj časť východného Slovenska.
Nuž a cez internet môžu diváci naše vysielanie
sledovať kedykoľvek a kdekoľvek na celom
svete. Máme ich napr. aj v Kanade, na oboch
amerických kontinentoch, Tokiu, i na rôznych
miestach Európy.
Iveta Cíferová
koľvek spojení. Prišlo nás veľa a bolo to skvelé.
Pospomínali sme na kadečo, na veselé chvíle i
tie náročnejšie, či s pikantným podtónom. Oslava však bola pre nás a myslím si, že zaslúžená.
Vám, milí čitatelia, prinášame len pár milých
záberov a v rozhovore zase informácie, ktoré
hocikde nenájdete. Tak dočítania ( a samozrejme aj dosledovania), priatelia!
Iveta Cíferová, redaktorka TV LocAll
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Na ZŠ Farská lúka (slovenská) sa deti zabávali aj cez prázdniny.
Vychovávateľky školského klubu detí pre nich pripravili
prázdninové Halabala – výlety a aktivity, ktorých sa mohli
zúčastniť od 4. júla do 8. júla. V pondelok bola prvou zastávkou
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, kde sa deti troška rozhľadeli v
oblasti hviezd a planét. Utorok sme oddychovali, keďže bol
sviatok. Streda sa niesla v rekreačnom duchu v Lučeneckom
parku, kde sa deti zahrali na preliezkach, ale aj poobdivovali mini
Zoo. Cestou na vlak si dali zmrzlinku na ochladenie. Štvrtok bol
nádherným zážitkom pre všetkých milovníkov prírody a zvierat.
Navštívili sme farmu Mojín a užili si krásne prostredie.
Najväčším zážitkom však bola ukážka sokoliarstva. Dravce ako
výr, sokol či kondor sa vznášali nad našimi hlavami. Piatok bol
vyvrcholením všetkých dní. Užili sme si ho vo Fiľakovskom
parku a konečnou zastávkou bola prehliadka Fiľakovského hradu.
Vyhodnotenie celého týždňa našich výletov sme ukončili
objednávkou pizze na hradné nádvorie. Celý týždeň sme si užili a
budeme spomínať na krásne zážitky.
ŠKD pri ZŠ Farská lúka

Na našej ZŠ na Školskej ulici máme pre veľký záujem žiakov až 5 oddelení
školského klubu. Svoje voľné popoludnia až do 16,30 hod. tu počas školských dní
trávi takmer 150 detí. Pani vychovávateľky pripravujú pre ne rôzne aktivity,
súťaže, športové popoludnia, koncoročný výlet na Šomošku spojený s
opekačkou.... Už po tretíkrát pokračovali s ponukou aktivít aj počas prvých dní
letných prázdnin a zorganizovali DENNÝ LETNÝ TÁBOR. A tak malo vyše 40
našich detí možnosť stretnúť sa aj v júli s kamarátmi a zároveň spoznávať krásy
Slovenska.
A čo všetko sme v tábore absolvovali? Navštívili sme historické mesto Kremnica,
kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o výrobe peňazí v Mincovni a mali sme
možnosť vyraziť si svoju mincu. V prekrásnej prírode medzi domácimi
zvieratkami na farme v Mojíne sme strávili celý deň, hrali sme sa, vyliezli na
postriežku, aj sme si opekali pri ohníku. V Sokoliarstve Kanát nám porozprávali o
chove a výcviku dravých vtákov a nechýbalo ani pútavé sokoliarske
predstavenie. Poprechádzali sme sa v centre Rimavskej Soboty, kde sme si dali aj
dobrú zmrzlinu a pizzu. Spoznávali sme krásy kvapľovej Gombaseckej jaskyne,
ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Na
našich potulkách sme nevynechali ani Fiľakovský hrad a park, kde sa vždy radi
vraciame.
Viac informácií nájdete na web stránke našej školy a na facebooku. Prajeme vám
leto plné zážitkov a tešíme sa na stretnutie opäť 5. septembra!
Mgr. Diana Szabová

Foto: Mgr. Jarmila Ujpálová
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Tohtoročný august sa bude celý niesť v duchu
športu a Letnej olympiády v brazílskom meste
Rio de Janeiro. Svojich účastníkov olympiád
máme, resp. sme mali aj priamo tu a tak je
príležitosť aspoň stručne si ich pripomenúť.
Jozef Tőre – olympionik, pästiar, boxer, narodil sa 18.6.1933 v Boľkovciach. Vyrastal vo
Fiľakove, kde sa učil na ľudovej a meštianskej
škole. S boxom sa oboznámil ako 13 ročný, boxoval za Fiľakovo i Lučenec. Vo farbách športového klubu Sparta Praha reprezentoval Československo na olympiáde v Sofii v roku 1960,
kde si vybojoval 1. miesto. Majster ČSR v boxe bol v rokoch 1953, 1954, 1957 a ČSSR 1960
a 1963. Zúčastnil sa aj XVII. OH 1960 v Ríme v
reprezentácii ČSSR v ľahkej váhe do 60 kg a
ako športovec boxoval vo vyše 20 krajinách sveta. V Prahe pôsobil ako tréner boxu pre všetky
váhové kategórie až do svojej smrti v roku
2007.
Ing. Mikuláš Krnáč – futbalista, olympionik,
narodený 15.2.1947 v obci Ratka. S futbalom
začal v Radzovciach a vo Fiľakove. 9 rokov
hral za Inter Bratislava v I. lige, kde dal 50 gólov. Na XIX. OH 1968 v Mexiku reprezentoval
v drese futbalistov ČSSR. V súčasnosti žije v
Bratislave.
Magdolna (Magda) Patóh – plavkyňa, sa
narodila 12.5.1948 vo Fiľakove. Štartovala v reprezentácii Maďarska za Spartak Budapešť a
týchto farbách bola aj dvojnásobná účastníčka
olympijských hier – na XIX. OH 1968 v Mexiku a XX. OH 1972 v Mníchove. Bola prvou
ženou, ktorá zaplávala v Maďarsku 100 m pod
hranicu jednej minúty. Od roku 1980 je trénerkou plávania v Budapešti.
Ľudmila Melicherová – atlétka, bežkyňa, sa
narodila 6.6.1964 vo Fiľakove. Vyrastala v Buzitke a na základnú školu chodila vo Fiľakove.
Na XXIV. OH 1988 v Soule štartovala za Československo v maratónskom behu (42,195 km)
a obsadila 45. miesto. Bola viacnásobná reprezentantka ČSSR, ČSFR i SR, účastníčka ME.
Žije neďaleko Svidníka, v malej hraničnej poľskej obci Chyrow.
Pavol Szikora – atlét, chôdza na 50 km. Narodil sa 26.3.1952 v Lučenci. Vyrastal vo Fiľakove, maturoval na Strednej priemyselnej škole
strojníckej v Košiciach. Dvojnásobný úspešný
účastník olympiád – XXIV. OH 1988 v Soule
(Kórea), kde v športovej chôdzi na 50 km obsadil pekné 10.miesto a na XXV. OH 1992 v Barcelone (Španielsko) obsadil 27.miesto. S rodinou žije vo Fiľakove.
Jozef Drenko

V poslednú júnovú sobotu sa na štadióne FTC
stretli všetci, ktorí majú radi šport, dobrú náladu
a spoločné stretávanie sa. Aj napriek nesmierne
horúcemu počasiu sa ich tu zišlo okolo 150, vrátane vedenia mesta a OZ FTC. Mestský športový deň mal už po druhýkrát rozšírený program a
veľkolepejšie prevedenie. Otvárali ho malé mažoretky a po nich sa do tohto podujatia premiérovo zapojili aj naši najmenší Fiľakovčania. Komisia pre školstvo, mládež a šport zaradila z príležitosti tohtoročných osláv 770. výročia prvej
písomnej zmienky o našom meste netradičnú disciplínu. 15 škôlkarov tu odbehlo takmer 2 okruhy bežeckej dráhy v štafete, teda symbolických
770 metrov. Radosť detí z možnosti zapojiť sa
do veľkého podujatia a z veľkej podpory ich rodičov a divákov na tribúne bola veľká, nuž a po
tom, ako za svoju snaživosť dostali aj ozajstné
medaily, diplomy a malé balíčky sa tešili ešte
viac. V rámci športového dňa sa konali dva turnaje o „Putovný pohár primátora mesta“, a to
pre dospelých (amatérskych, resp. neregistrovaných hráčov) a tiež pre 2. stupeň ZŠ. Po
štyri družstvá v oboch turnajoch odohrali na
dvoch zmenšených ihriskách niekoľko napínavých zápasov, a hoci bolo naozaj veľmi teplo, behanie za loptou ich bavilo a atmosféra bola výborná. Ďalší turnaj o „Pohár prezidenta FTC“ v
kolkoch bol určený pre dvojice, ktoré si zmerali
sily a šikovnosť na dráhach tunajšej kolkárne.
Tento rok to bolo len 8 dvojíc a chýbal väčší záujem žien, prípadne aj iných kategórií. Aj keď
žien, ktoré sa do športové dňa zapojilo bolo viac,
zabezpečenie surovín, asistovanie pri varení velikánskeho kotla gulášu a príprava všetkých ostatných záležitostí, občerstvenia, pitného režimu, cien, diplomov a pod., im zabrali všetok čas.
Za zmienku stojí, že aj keď mali v turnajoch aktívnu účasť primátor mesta, jeho zástupca a veľký počet pracovníkov samosprávy, mestskej i
štátnej polície, či funkcionárov z OZ FTC,
prípadne tradiční účastníci – bývalí hráči FTC,
či malé futbalové zoskupenia, ešte stále sa do
tohto tradičného podujatia v meste (športový
deň sa vo Fiľakove organizuje už vyše 20 rokov)
zapája veľmi málo organizácií a firiem, ktoré by
postavili svoje vlastné družstvá.
Komisia pre školstvo, mládež
a šport pri MZ vo Fiľakove

Sezóna 2015/2016 FO FTC Fiľakovo
Futbalový oddiel FTC Fiľakovo v sezóne 2015/
2016 malo zaradené nasledovné mužstvá v súťaži riadenej SsFZ: Mužstvo mužov IV.liga
sk.JUH; Dorast U-19 III.liga sk.Juh; Žiaci U-15
II.liga sk.Juh; Žiaci U-13 II.liga sk.Juh;
Prípravka OBfZ Lučenec.
Najväčšiu pozornosť v tomto roku bola upriamená na našich mužov, ktorí od začiatku sezóny nastúpili s úmyslom IV. ligu vyhrať a postúpiť do
tretej najvyššej súťaže na Slovensku. Cieľ, ktorý
si organizačný výbor spolu s hráčmi zaumienil,

FTC Fiľakovo odd. silového trojboja sa zúčastnilo so 4 pretekármi v dňoch 14.-18. júna 2016 na
Majstrovstvách Európy WUAP v silovom trojboji
a tlaku na lavičke.
Dosiahnuté výsledky: Bari Gabriel v silovom
trojboji v kategórii junior do 67,5 kg – 1. miesto s
výkonom drep – 145 kg, tlak – 105kg, mŕtvy ťah 190 kg. Totál – 440 kg.

sa podarilo plne zrealizovať a FTC Fiľakovo bude po piatich rokoch opäť hrať Tipos III. ligu
Stred. Po ťažkých bojoch IV. ligu vyhrali s počtom 66 bodov a so skóre 71:9. 21 vyhratých zápasov, 3 remízy a len 2 prehry prispeli k tomu, že
sme štvrtú ligu vyhrali s najmenším počtom inkasovaných gólov.
Nemôžeme zabudnúť ani na našich dorastencov,
ktorí taktiež svoju skupinu III. ligu sk.Juh s 15 vyhratými zápasmi, 4 remízami a len 3 prehrami, a
teda s počtom 49 získaných bodov a skóre 51:22

Péter Csaba v tlaku na lavičke v kategórii Teens 2
– mladší dorast do 67,5 kg – 1. miesto s výkonom
–105 kg.
Oláh Ondrej v tlaku na lavičke v kategórii open –
muži do 67,5 kg – 1. miesto s výkonom – 135 kg.
Súťaž prebiehala podľa pravidiel WUAP v silovom trojboji, rozhodcovia boli veľmi prísni a dôslední, čo pre našich pretekárov a našu taktiku bo-
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Je možné, že ste už počuli o hre podobnej hokeju, ktorá sa nehrá na ľade, hrá sa väčšinou v telocvični a puk nahradila loptička. Mnohí muži
to poznajú z chlapčenských čias, keď nebol k
dispozícii ľad a naháňali tenisovú loptičku s hokejkami. Tu začína príbeh chlapcov, ktorí začínali presne takto, na ulici s hokejkami. Ale
teraz píšem samozrejme o florbale.
Táto hra očarila aj skupinu chlapcov, pôvodne
spolužiakov zo Základnej školy na Farskej lúke, ktorí svoj voľný čas zasvätili tejto hre. Na začiatku to boli len vzájomné zápasy, ale ako získavali skúsenosti, rozhodli sa založiť florbalové družstvo – FLK BULLS a prihlásiť sa do
chlapčensko-dievčenskej ligy starších žiakov v
Lučenci. Sami, bez akéhokoľvek vedenia dospelou osobou, zvládli administratívnu činnosť
spojenú so zaevidovaním družstva v lige. Sami,
bez akéhokoľvek trénerského vedenia pripravili svoje družstvo do niekoľkomesačnej súťaže.
Za svoje úspory si zabezpečili dresy, špeciálne
florbalové hokejky, halové tenisky, ale aj členské v lige.
Pred prvým ligovým zápasom boli neznámi outsideri, ale následnými, väčšinou víťaznými zápasmi si začali budovať rešpekt súperov. Body
v súťaži získavali od zápasu k zápasu. Niekedy
ľahšie, niekedy ťažšie. Pocítili aj krivdu rozhodcov, nezvládnuté emócie boli príčinou niektorých prehier. Práve vtedy absentoval dospelý
tréner, ktorý by chlapcom „schladil horúce hlavy“ a usmernil ich. Napriek všetkému na konci
bol úspech v podobe prvého miesta chlapčensko-dievčenskej ligy starších žiakov, sezóny
2015 – 2016 v Lučenci. Uznanie získali od súperov, trénerov súperov, ale oficiálne aj od primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry
Pivkovej.
Prvý prázdninový týždeň potvrdili svoje kvality druhým miestom v Gemerskom Pohári v Rimavskej Sobote, kde však pocítili tvrdosť, hrubosť a urážky súpera.
Napriek všetkým týmto skúsenostiam – dobrým, alebo zlým, vždy sú to chlapci, ktorých láskou sa stal florbal. Zaslúžia si preto náš obdiv,
rešpekt a v neposlednom rade podporu. Ak vo
Vás tento článok zanechal pozitívnu informáciu a tím FLK BULLS na vás zapôsobil, chlapci
určite uvítajú akýkoľvek sponzorský príspevok.
Kontakt: http://flk-bulls.webnode.sk/,
https://www.facebook.com/flkbulls/
Ing. Katarína Bertová, hrdá mama

vyhrali. Veľké poďakovanie patrí obom trénerom
– Csabovi Tóthovi a Zoltánovi Felšőovi, ktorí
urobili kus dobrej práce a to sa odzrkadlilo na umiestnení v jednotlivých súťažiach. Tiež nesmieme zabudnúť ani na ostatných trénerov a funkcionárov, ktorí tiež odviedli kus dobrej práce, hoci súťaže nevyhrali, patrí im veľká vďaka za prácu pre FTC Fiľakovo.
Na záver chcem poďakovať všetkým sponzorom, za veľkú pomoc nášmu FTC Fiľakovo a najväčšia vďaka patrí samospráve mesta Fiľakovo,
ktorá šport v meste Fiľakovo výdatne podporuje.
Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo
la výhodou. Titul majstra Európy v tlaku na lavičke vo váhových kategóriách sme získali s náskokom len 2,5 kg. Bari Gabriel v silovom trojboji
mal náskok až 30 kg.
Na Majstrovstvách Európy sme získali veľmi cenné skúsenosti, ktoré budeme odovzdávať ďalším
členom oddielu a využívať na ďalších súťažiach.
Veľká vďaka za pomoc a podporu pre FTC Fiľakovo, občianske združenie PURT a Filbyt s.r.o.
František Sajko, tréner FTC

Kultúra
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Prvá júlová nedeľa priniesla nám – štyridsiatim
piatim účastníkom výletu MsO JDS vo Fiľakove
nevšedné zážitky. Po vyše hodinovej ceste autobusom do mestečka Tisovec nás na tamojšej železničnej stanici už z diaľky vítali kúdole dymu
a pary. Jedinečná zubačka, alebo ak chcete,
ozubnicová železnica na trati Tisovec – Zbojská
– Pohronská Polhora má asi 120 ročnú históriu,
nesmierne bohatú na udalosti hlavne v povojno-

Zbojnícka inventúra – čo za pocestných to
sem vláčik priviezol

11. júna 2016 ženský spevácky zbor Melódia
usporiadal už ôsmy krát medzinárodné stretnutie
speváckych zborov. Stretnutie sa uskutočnilo vo
fiľakovskom rímskokatolíckom kostole. Na koncerte sa zúčastnili: Spevácky zbor Egressy Béni
z Moldavy nad Bodvou, Voces z Košíc, Újpesti
Civil Kórus z Budapešti, Divertimentó sláčikové
qvarteto zo Šalgotarjánu. Tohtoročným spestrením programu bola čelistka Laura Burovincz z
Terian (MR) a klavirista Tamás Balog z Fiľakova. Hostiteľ si pre svojich hostí pripravil predstavenie nových zborových skladieb. Vystúpenie
bolo zavŕšené spoločnou skladbou speváckych
zborov. Toto medzinárodné stretnutie sa mohlo
uskutočniť vďaka podpore Mesta Fiľakovo a
Úradu vlády Slovenskej republiky.
Ženský spevácky zbor Melódia vystúpil ešte v
tom istom mesiaci na medzinárodnom stretnutí
ženských speváckych zborov v Rumunsku, ktoré
sa konalo na dvoch miestach: 26. júna 2016 o
10.00 v soľnej jaskyni v obci Praid a o 18.00 v reformátskom kostole mestečka Miercurea Niraju-

05. aug.–
13. nov.
17:00
12. aug.–
14. aug.
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vom období. Písať tu o jej histórii však isto
nechceme. To by ste mali vidieť a počuť osobne,
napr. aj v malom múzeu na Tisoveckej stanici.
Fiľakovskí dôchodcovia, ich vnúčatá a ostatní
účastníci zájazdu sme si hodinovú jazdu starou
parnou zubačkou na sedlo Zbojská užívali.
Páčila sa nám náročná stúpačka, pomalá jazda
cez rôzne mosty a hlavne cez takmer 800
metrový tunel. Zážitkom bolo, že nás točila aj
JOJka, teda jej redaktor Rasťo Ekkert. No ešte
viac nás prekvapilo privítanie na zastávke v
Zbojskej. Príznačne pre toto miesto i neďaleký
Zbojnícky dvor na Salaši Zbojská očakávali zastavenie vláčika a vystupovanie jeho pasažierov
poriadni zbojníci. Veselo i úplne vážne skontrolovali, čo za pútnici do tohto kraja zavítali a potom nás všetkých za rachotu pištolí i bičov
sprevádzali priamo hore na Salaš. Aj tu nás
čakali rôzne atrakcie, zábavný program, vozenie
sa na furmanskom voze, či v zbojníckej strele
(vyhliadková dodávka so sprievodcom po okolí), súťaže pre deti i dospelých a samozrejme aj
bohatý výber typických špecialít, aké na salaši
nesmú chýbať. Niekoľko hodinovú voľnú pohodičku uprostred nádhernej prírody, aj keď nie v
celkom dokonalom počasí, si každý z nás užíval
tak, ako sa mu len chcelo. Spiatočná cesta týmto

lu. Stretnutia sa zúčastnilo päť zborov: Ženský
spevácky zbor Stellaria Media – Aszód (MR),
Ženský spevácky zbor Bocskai István Miercurea Nirajulu (RO), Ženský spevácky zbor
Domokos Pál Péter – Gheorgheni (RO), Krammer Ferenc Kórus – Simontornya (MR) a Ženský
spevácky zbor Melódia – Fiľakovo (SR). Repertoár zborov obsahoval svetské a náboženské diela od renesancie až po súčasných autorov. Prvý
koncert sa uskutočnil v kostole vybudovanom v
soľnej jaskyni 120 metrov pod povrchom zeme.
Spievať na tak mimoriadnom mieste bol dojímavý zážitok, večerný galakoncert sa konal v reformátskom kostole. Hlavným cieľom nášho speváckeho zboru je okrem zachovania tradície zborového spevu aj šírenie dobrého mena a kultúrnych hodnôt mesta Fiľakovo a Banskobystrického samosprávneho kraja. Touto cestou by sme radi vyjadrili našu vďačnosť za podporu ktorú sme
dostali od Mesta Fiľakovo a od VÚC Banská
Bystrica.
OZ Melódia

Výstava „Poézia Kameniny“
Miesto: Bebekova veža Fiľakovského hradu – 4. poschodie
Organizátori: Hradné múzeum, Banícke múzeum v Rožňave
XXVI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo
Miesto: Nám. slobody, ul. Podhradská, Mestské vlastivedné
múzeum, Hradný areál, Mestský park, Šávoľská cesta, MsKS
Fiľakovo, Rímskokatolícky kostol, Štadión FTC Fiľakovo
Organizátori: Mesto Fiľakovo a Mestské kultúrne stredisko
Spoluorganizátori: Hradné múzeum, Komunitné centrum
20. aug. VárLak Festival
10:00
Remeselnícky trh, programy pre deti, lukostreľba, koncerty
Miesto: Fiľakovský hrad; Organizátor: ICS VIA NOVA
25. aug.– Workshop divadla a tanca s predstavením balady „Zverbovaný“
03. sept. (generálka 02. sept., 22:00 hod.; premiéra 03. sept., 22:00 hod.)
Miesto: Fiľakovský hrad; Hlavný organizátor: OZ SLNIENKO
Spoluorganizátor: Hradné múzeum, Mesto Fiľakovo, Dom Matice
slovenskej, Základná umelecká škola Rimavská Sobota
02. sept.– Výstava III. Medvešský fotomaratón
13. nov.
Miesto: Bebekova veža Fiľakovského hradu – 5. poschodie
17:00
Organizátori: Geopark Novohrad – Nógrád; Hradné múzeum
04. sept. Stretnutie veteránskych áut a motoriek so spriev. programom
11:00
Miesto: Nám. slobody; Organizátori: Mestské kultúrne stredisko,
Tibor Bodzáši a kurtáňsky tím, Veterán Klub Lučenec a ďalší

historickým vláčikom už ubehla trochu prirýchlo, ale bavila nás rovnako. Až nám bolo ľúto, že
starý a vôbec nie pohodlný drevený vagónik musíme vyprázdniť. Za super spomienky a zážitky
posielame poďakovanie všetkým členom OZ
Zubačka, no trochu viac pani Martinke Pavlovej
a Mirkovi Mitterovi (oni vedia prečo) a tiež rodine Vlčkovej a jej zamestnancom zo Salaša
Zbojská.
Iveta Cíferová,
tajomníčka MsO JDS vo Fiľakove

V areáli hradu Fiľakovo odštartuje 25. augusta
2016 desaťdňový workshop divadla, tanca a
spevu, ktorého vyvrcholením je predstavenie
známej balady Janka Kráľa s názvom „Zverbovaný“. Hlavným organizátorom workshopu je
OZ Slnienko na čele s Ing. Alenou Rezkovou.
Miestnymi partnermi sú Hradné múzeum vo Fiľakove, mesto Fiľakovo, Dom Matice slovenskej vo Fiľakove a Základná umelecká škola Rimavská Sobota.
V poradí druhý workshop vo Fiľakove srdečne
očakáva všetkých, ktorí sa zaujímajú o divadelné umenie a chcú sa v ňom zdokonaľovať. Účastníci svojim aktívnym podielom a interakciou vytvoria kompaktné tanečno-divadelné
predstavenie, a to nielen hereckým a tanečným
umením, ale aj prostredníctvom hudby, scénografie a kostýmov. Pod dohľadom lektorov môžu rozvíjať svoj talent, fantáziu a konfrontovať
svoje názory a nápady s podobne zmýšľajúcimi
ľuďmi, spoznávať sa navzájom a spolupracovať na záverečnom predstavení v réžii slovenského režiséra Vlada Sadílka.
Celý workshop smeruje k verejnému predstaveniu, premiére diela „Zverbovaný“, na motívy
rovnomennej balady Janka Kráľa, ktorá sa bude
konať 3. 9. 2016, o 22:00 hodine, na nádvorí fiľakovského hradu. Na predstavení medzi inými
spolupracujú: režisér Vladimír Sadílek, choreografi Ladislav Cmorej a Zuzana Hladká, scénograf Marian Lacko a výtvarníčka kostýmov
Hana Štrbová. Predstavenie zahrajú samotní
účastníci workshopu.
Podujatie finančne podporili: Fond na podporu
umenia a mesto Fiľakovo.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

IV. JESENNÝ MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL
04. sept., 13:00 predstavenie Divadla na vysokej nohe (Banská Bystrica)
Miesto: Nám. slobody
10. sept., 18:00 „Nebáncsvirág“ – predstav. Divadla Thália (v maď. jazyku)
14. sept., 10:00, 18:00 „Hamlet“ – predstav. divadla Walny Teatr z Poľska
20. sept. „Žabie princezná“ – predstavenie Divadla bez opony
9:00
z Prešova pre žiakov 1. – 4. r. ZŠ
11:00
„O hlúpej žene” – predstavenie Divadla bez opony
z Prešova pre žiakov 5. – 9. r. ZŠ a študentov Gymnázia
23. sept., 16:30 „Dievča v pulóvri“ – predstavenie divadla Zsákszínház
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
17. sept.
10:00

Železný hasič Novohradu – hasičská súťaž
Miesto: Fiľakovský hrad;
Organizátor: DHZ Fiľakovo; Spoluorganizátor: Hradné múzeum
22. sept. Beseda s Jurajom Červenákom, autorom fantastickej literatúry
17:00
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
30. sept. – VIII. Eszterlánc – Celoštátna prehliadka
02. okt.
maďarských detských folklórnych súborov
Miesto: MsKS; Organizátor: Fond kultúry n.f.
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
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Hoc leto ešte prebieha v plnom prúde, Hradné
múzeum vo Fiľakove už pripravuje sériu podujatí v Mestskej knižnici pod názvom „Od
fantasy k toxikológií“, ktorá odštartuje v septembri, návštevou rodáka zo stredného Slovenska, Juraja Červenáka. Autor známy hlavne v kruhoch obľubovateľov filmov a fantastickej literatúry, prežil väčšinu svojho života v
Banskej Štiavnici, kde medzi iným pôsobil napríklad aj ako vedúci kina. Dnes sa venuje výlučne písaniu recenzií a beletristických diel.
Jeho posledná kniha vyšla tohto roku pod názvom „Prízraky na Devíne“ a nachádza sa v rebríčku 100 najpredávanejších kníh na Slovensku. Ak vás zaujíma, ako sa dostal k písaniu jeden z najčítanejších súčasných slovenských
autorov, aké má plány do budúcnosti, alebo
máte otázky ohľadom jeho známych publikácií, neváhajte a navštívte Mestskú knižnicu
vo Fiľakove, 22. septembra 2016, o 17:00 hodine. Všetkých záujemcov srdečne očakávame na prvú besedu zo série literárnych večerov, prednášok a premietaní v Mestskej knižnici!
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z
Fondu na podporu umenia.
Mgr. Lucia Szőkeová, NTIC

Tohtoročné ukončenie školského roka bolo pre
tanečníkov folklórnych súborov Malá Rakonca
a Rakonca do určitej miery netradičné, keďže sa
35 tanečníkov vybralo na cestu smerom k Balti-

Foto: Archív FS Rakonca

ku už 28. júna. Prvou zastávkou ich cesty bolo z
historického aspektu najzaujímavejšie mesto
tohto územia, hlavné mesto Litvy, Vilnius. Historické jadro tohto polmiliónového mesta, zvané
Senamiestis patrí medzi najzachovalejšie v
severnej Európe a od roku 1994 je zapísané do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Dvojdňový pobyt v Litve pokračoval
návštevou obľúbenej rekreačnej oblasti miestnych, jazera Galve a malebného mestečka Trakai. Okrem prehliadky rovnomenného ostrovného hradu, sa tu naskytla možnosť spoznávania

Júl sa niesol v znamení učenia a
rozvíjania sa malých aj veľkých.
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove sa
zapojilo do jedinečného projektu Learning
Enterprises a Študentskej siete: „Po anglicky
hovoriace obce“ a tým dalo svojím obyvateľom
možnosť zdokonaliť sa v angličtine a to úplne
zadarmo. Takmer 3 týždne (od 11. júla do 28.
júla) prebiehali v našom meste hodiny angličtiny s americkou lektorkou Claire Hamm.
Táto mladá slečna, ktorá má len 19 rokov a
študuje pedagogiku na UC Berkeley sa
rozhodla svoje leto stráviť v Európe a cez

dobrovoľnícky program učiť všetkých čo majú
záujem. A záujem bol v našom meste teda
poriadny. Do kurzu sa prihlásilo 93 osôb pri
čom najmladší mal 6 rokov a najstaršia 70
rokov, najsilnejšie bola zastúpená veková
generácia násť-ročných, pre ktorých sa museli
vytvoriť dve osobité skupiny, aby sa v učebni
nie len zmestili, ale aj pohodlne cítili. Nakoniec
sa teda vytvorilo 5 skupín – po takmer 20 osôb.
Vyučovanie pre mladšie generácie prebiehalo v
doobedňajších hodinách a lekcie pre dospelých
každý deň o 17-tej. Lektorka obsah hodín
prispôsobovala vekovému zloženiu a úrovni
študentov: kým s malými sa „učili hrou“ –
kreslením či plastelínou – väčšie deti využívali
na učenie kartové hry a hudbu. No a dospelý

Sobota 23. júla bola pre fiľakovských matičiarov mimoriadne horúca. Počasím, kultúrou aj
spoločenským dianím. Dom Matice slovenskej
vo Fiľakove, členovia MO MS, Obec Ratka a tiež občianske združenia okolo MS spojili sily,
prostriedky a samozrejme nadšenie pre krásne
veci a zorganizovali veľké trojpodujatie, kde sa
stretli všetky vekové kategórie. Už od rána sa
okolo veľkých kotlov točili partie „kuchárov“ z
radov matičiarov a zbiehali sa deťúrence na
tvorivé dielne plné zábavy i posledné skúšky
pred vystúpením. Čakal ich totiž 2. ročník Detského folklórneho festivalu, ktorý sľuboval pestrý a bohatý kultúrny zážitok. Schádzali sa aj dospelí, na dvore DMS pribúdali stánky s ľudovými
i amatérskymi výrobcami vecičiek pre malých i
veľkých, od koráliek, bábik, príveskov a náušníc, košíčkov a pletených vecičiek, až po drevené obrazy a sošky. A kým vonku chlapi ukladali
lavice a stoly, stavali veľkú drevenú pyramídu z
polien či prútia a dievčence zdobili pódium, vo
vnútri sa schádzali domáci i hostia obdivovať
krásnu novovytvorenú ľudovú izbu, zaujímavé
panely a artefakty z minulosti a čakali na otvorenie vernisáže výstavy spojenej s pútavou bese-

dou. Na inštrumentalistu a fujaristu Tóna Ľuptáka, ktorý tu kedysi, ešte v minulom storočí, prežil značnú časť svojho života a okrem výroby fujár, píšťaliek a dokonca aj huslí, tento región aj
reprezentoval na rôznych kultúrnych podujatiach, prišli spomínať jeho syn, vnuk a pravnučka, bývalí kamaráti a známi, i tí, čo im je slovenský folklór a jeho tradície potešením. A tak k rozprávaniu a fotografiám pribudli aj pekné fujarové sóla jeho potomkov. Medzitým sa na dvore
schádzalo čoraz viac divákov a netrpezlivo očakávali otvorenie detského festivalu. Na úvod
prišla veľká ďakovačka všetkým šikovným matičiarom, spolupracovníkom, sponzorom a ďalším, pretože celý týždeň predtým sa v celom matičnom dome diali veľké veci (maľovanie, upratovanie, prerábky izieb a priestorov... to je téma
na iný príspevok) a po príhovoroch hostí – medzi nimi aj primátor mesta Attila Agócs, starosta
z Ratky Milan Spodniak a riaditeľka DMS v Lučenci Alena Rezková, sa rozprúdil maratón
milých detských vystúpení. Na 2. ročníku sa okrem tých našich tradičných domácich detských
súborov Jánošík a Dubkáčik predstavili aj Kukučky a Kukulienky, teda súbory z Poltára a Lo-
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tradičnej ľudovej architektúry a ochutnávky tradičného jedla litvánskych karaitov tzv. kibinai,
t.j. mäsa v cestíčku pečeného na drevenom uhlí.
Tanečníci na miesto festivalu dorazili v deň odovzdávania vysvedčení. Lotyšské sedemtisícové
mestečko Balvi, nachádzajúce sa v latgálskom
regióne, sa javilo výborným hostiteľom. Kvalitná strava a ubytovanie, plynulý festival, veľké
amfiteátre, plné hľadiská, poznávacie zájazdy,
milí, kamarátski a usmievaví ľudia. To všetko na
IV. Medzinárodnom folklórnom festivale pod
názvom Eima, eima, okrem spomínaného Balvi
aj v mestečkách Gugaji a Vilaka. K tomu neoddeliteľná súčasť každého festivalu, spoločné vystúpenia a spoznávanie sa s ostatnými účinkujúcimi. V tomto prípade s folklórnymi súbormi z
Čiech, Srbska, Poľska, Litvy, Estónska a s ďalšími pätnástimi domácimi kolektívmi z Lotyšska.
Snáď netreba ani hovoriť, že pri množstve kruhových, radových a reťazových tancov pôsobil
„vengerskij čardaš“ kuriózne. Okrem oficiálnych programov festivalu sa našiel čas aj na
stmelenie kolektívu, na pasovanie mladých tanečníkov z Malej Rakonci a v duchu ME vo futbale aj na spontánny futbalový zápas, ktorí
skončil štýlovo remízou. Cez festival tanečníkom FS Rakonca chýbal snáď len spánok, čo sa
snažili dohnať počas 3180 km dlhej cesty
autobusom. Smerom domov už samozrejme každý sníval o festivale v roku 2017.
Varga Norbert, VMK
museli v prvom rade prekonať svoj strach a
hovoriť.
Každý z nás kto sa po anglicky učil už predtým
Vám povie, že medzi angličtinou a angličtinou
je rozdiel. Počuť hovoriť po anglicky niekoho –
pre koho je to prirodzené – a komunikovať s
ním je úplne iné ako sa učiť od niekoho, kto sa
to len učil. A Claire nám dala mimoriadnu
príležitosť a to nie len svojimi lekciami ale aj
tým, že bola ochotná tráviť svoj voľný čas so
študentmi či už na zmrzline, prechádzke po
parku alebo posedení na káve.
Môžeme len dúfať, že budúci rok k nám príde
rovnako milá lektorka.
Mgr. Anikó Halgašová, MsKS

vinobane. Medzi nimi publikum zabávali aj dospelí fujaristi a heligonkári a myslelo sa i na občerstvenie. Guláš, kapustnica, koláče a rôzne iné
pochúťky mizli jedna radosť. Dlhý horúci deň
vyvrcholil zapálením „Vatry zvrchovanosti“, ku
ktorej slovenskú hymnu zaspievali dievčence z
FS Jánošík. Spomienkou na dôležitý medzník v
histórii Slovenska síce končil programom bohatý deň, ale neformálne posedenia pri opekačke a
zábave s heligónkami pokračovali do neskorých
večerných hodín. Poďakovanie za krásnu letnú
sobotu patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a pomáhali počas dňa, aby bol ešte dlho pre mnohých z nás nezabudnuteľný.
Iveta Cíferová, MO MS
a Miroslava Podhorová, DMS vo Fiľakove
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MESTO FIĽAKOVO
FÜLEK VÁROS

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO VO FIĽAKOVE
FÜLEKI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

NOVOHRADSKÉ TURISTICKO INFORMAČNÉ CENTRUM
NÓGRÁDI TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY –
PROGRAM KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2016
MEGVALÓSíTVA A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYHIVATALA TÁMOGATÁSÁVAL A
NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA 2016 PROGRAM KERETÉBEN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY FIĽAKOVO
KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁSOK, FÜLEK
A BESZTERCEBÁNYAI MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL

HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
FÜLEKI VÁRMÚZEUM

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ FIĽAKOVO
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ – FÜLEKI PLÉBÁNIA

DOMOV DÔCHODCOV – NEZÁBUDKA, n.o., FIĽAKOVO
NEFELEJCS – IDŐSEK OTTHONA, FÜLEK

/Zmena programu vyhradená./

Otvorenie výstavy fotografií o reštaurovaní svätyne kostola
Súčasnú stavbu barokového kostola vo Fiľakove
dal v rokoch 1694-1728 postaviť Štefan Koháry
II., posledný kapitán fiľakovského hradu.
Barokové fresky svätyne boli pred súčasnou
obnovou naposledy reštaurované v druhom
desaťročí 20. storočia. Kostol nutne potreboval
rekonštrukciu, ktorá sa vďaka zbierkam začala na

KOMUNITNÉ CENTRUM FIĽAKOVO
FÜLEKI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT

začiatku roka 2015. Reštaurátori pred samotným
maľovaním zašednuté a zašpinené fresky očistili,
zatečené miesta odsolili, omietky spevnili a
dotmelili. Tento zložitý a dlhý proces na svojich
záberoch zachytil fotograf Marián Mesiarik,
zamestnanec Hradného múzea vo Fiľakove.
Osobité fotografie zachytávajú nie len priebeh

FTC FIĽAKOVO
FTC FÜLEK

OZ PIVNIČNÝ RAD
PINCESOR PT

DOBROVOĽNÍCKY HASIČSKÝ ZBOR FIĽAKOVO
FÜLEKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

/A műsorváltozás jogát fenntartjuk./

obnovy, ale aj jednotlivé fresky v stave pred a po
renovácii. Hradné múzeum vo Fiľakove vás
srdečne pozýva na otvorenie jedinečnej
fotografickej výstavy do galérie Mestského
vlastivedného múzea vo Fiľakove, ktoré sa
uskutoční 12. augusta 2016, o 17:00 hodine v
rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky
mesta Fiľakovo.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

