
Jesenný mesiac október prináša so sebou aj po-
dujatia cielene venované seniorom. Počas Me-
siaca úcty k starším patria medzi tie tradičné aj 
vo Fiľakove oslavy jubilantov, ktoré organi-
zuje mesto prostredníctvom Zboru pre ob-
čianske záležitosti. Z mestského úradu tak za-
čiatkom mesiaca odišlo takmer 130 pozvánok 
do domácností, v ktorých sa počas roka osla-
vovali (a možno ešte len budú sláviť) 75., 80. 
alebo 85. narodeniny. 17. októbra sa mali se-
niori možnosť stretnúť so svojimi rovesníkmi 
v rámci programu Blahoželanie seniorom, 
kde jubilantov privítalo vedenie mesta na čele 
s primátorom Attilom Agócsom. Pozdraviť 
ich prišli aj malí škôlkari z MŠ na Daxnerovej 
ulici naozaj roztomilým programom. Mnohí 
jubilanti však za najkrajší a veľmi príjemný 
darček k svojmu jubileu považovali následný 
kultúrny program vo forme vyše hodinového 
vystúpenia populárnej speváčky „Melódií več-

ne mladých“ Gizky Oňovej z Bratislavy, ktorá 
publikum v divadelnej sále MsKS napokon aj 
rozospievala.
Ďalšie a tiež pravidelne každý rok organizo-
vané bolo podujatie o tri dni neskôr, tentoraz v 
tanečnej sále MsKS. Na „Stretnutie generácií 
XIII.“ sa tu zišlo vyše 180 účastníkov, členov 
Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska, ktorá je najväčším občianskym zdru-
žením nielen v meste, ale aj v okrese. Zo stov-
ky tohtoročných jubilantov od 65 do 90 rokov 
prijalo pozvanie na príjemné posedenie so 
slávnostnou večerou, hudbou a tancom, no 
hlavne s posedením so svojimi partnermi a 
priateľmi viac ako 70 z nich. Medzi nimi bol 
snáď najviac stredobodom pozornosti predse-
da mestskej organizácie Milan Chytil, ktorý 
tento rok oslávil krásne 80. narodeniny. Ok-
rem toho, že túto organizáciu pred 22 rokmi 
vlastne spoluzakladal, je takú istú dobu aj jej 
predsedom. Nielen preto, ale tiež aj pre mimo-
riadne kvalitnú spoluprácu MsO JDS s Mes-
tom a ďalšími inými inštitúciami, sa mu ok-

rem množstva gratulácií ušlo aj niekoľko i-
ných darčekov. Všetkých jubilantov však ča-
kali malé darčeky i spoločné fotenia. Za ú-
spech podujatia však treba poďakovať aj fi-
nančnej podpore Mesta Fiľakovo a Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, či sponzor-
stvu miestnych podnikateľov a firiem.

Iveta Ciferová
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Mesiac úcty k starším

Vystúpenie Gizky Oňovej (Foto: Zoltán Schnelczer)

Budova Mestského kultúrneho strediska 
(MsKS) vo Fiľakove bola doteraz nemým 
svedkom bývalého režimu. Postavená bola 
pred polstoročím a odvtedy väčšími zmenami 
neprešla. Jeden z najväčších kultúrnych do-
mov v regióne pomaly chátral. Dnes mu však 
svitlo na lepšie časy. Po desaťročiach sa spusti-
la jeho čiastočná rekonštrukcia. Na prelome 
septembra a októbra začali s rekonštrukciou 
strechy.

Miliónová investícia
Kultúrny dom, Fiľakovčanom známy ako 
Klub, je zatiaľ v pôvodnom stave. Kvôli jeho 
veľkosti by si komplexná rekonštrukcia budo-
vy vyžiadala viac ako dva milióny eur. Samo-
správa do nej počas najbližších mesiacov zain-
vestuje necelú polovicu, približne milión eur. 
Nákladnú obnovu bude financovať z troch rôz-
nych zdrojov. Najväčšiu časť, 800-tisíc eur, u-
hradí z 1,4-miliónového úveru, ktorý si vezme 
od VÚB banky. Ďalších 150-tisíc eur je na ten-
to účel alokovaných z akčného plánu rozvoja 
okresu. Tie samospráva zainvestuje do výme-
ny starých okien. Z Envirofondu získala 95-

tisíc eur, z ktorých v uplynulých dňoch začali 
vymieňať strechu. Tá bude zateplená a dostane 
novú krytinu.
Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS, ktoré je 
správcom budovy, má z rekonštrukcie radosť. 
Hoci si podľa vlastných slov uvedomuje, že sa 
nepodarí zrekonštruovať celú budovu, investí-
cia odstráni aspoň ich najpálčivejšie problémy. 
„Veľmi sa tešíme, že zmenou prejde divadelná 
sála. V dnešnom stave je nevyhovujúca. Okrem 
zastaralej techniky sme mali problém aj s vyku-
rovaním. Počas zimných mesiacov tam bolo 
teplo iba ak sme začali kúriť už noc pred podu-
jatím. Spotrebovalo nám to obrovské množstvo 
energií,“ vysvetlila riaditeľka. Podľa projektu 
by v sále mali vymeniť všetky sedadlá, kom-
pletne celú javiskovú techniku spolu s osvetle-
ním i ozvučením a vykurovací systém. Zo sú-
časných 28 okien v sále ostane polovica. „Bu-
de to veľká zmena, ktorá pozitívne ovplyvní 
chod nášho strediska.“ 

Ušetria na energiách
V celej budove by mali vymeniť osvetlenie i 
rozvody elektriny, zrekonštruujú sociálne za-
riadenia, väčšina stien dostane nové stierky a 
maľovku. Vďaka výmene okien, zatepleniu 
strechy a výmene vykurovacieho systému bu-
de budova energeticky menej náročná. Čias-
točnou rekonštrukciou prejde aj spoločenská 
miestnosť s kuchyňou. Sála by mala dostať mo-
dernejší dizajn, vymeniť a zväčšiť plánujú aj ta-
nečný parket. Kuchyňa dostane nové zariade-
nie a sfunkčnia tiež chladiarenský box. 
„Veríme, že tento krok opäť naláka ľudí, aby si 
našu sálu častejšie prenajímali na podujatia 
ako sú plesy, svadby či rôzne oslavy,“ vyjadrila 
sa riaditeľka.

Dočasne sa vysťahujú
Počas prác bude stredisko fungovať v provi-
zórnych podmienkach. Z budovy sa budú mu-
sieť na čas vysťahovať kancelárie všetkých pre-
najímateľov, komunitné centrum i záujmové 
krúžky. Tie budú dočasne fungovať v ostat-
ných mestských budovách. Divadelné predsta-
venia a väčšie podujatia, ktoré si vyžadujú di-
vadelné podmienky, sa konať nebudú. „Mrzí 
nás to, ale budeme to musieť vydržať. Dočasne 
budeme organizovať komorné predstavenia na-
príklad v koncertnej sále bývalej ZUŠ-ky. Re-
konštrukcia sa ale nebude týkať našich väčších 
podujatí a festivalov, ktoré sa konajú na voľ-
ných priestranstvách mesta - na námestí, v par-
ku alebo v hradnom areáli. Takmer všetky tra-
dičné podujatia MsKS sa preto zrealizujú aj v 
roku 2018,“ doplnila.
Práce na streche by mali byť hotové v najbliž-
ších týždňoch. S najväčšími prácami a teda aj s 
vysťahovaním podľa riaditeľky začnú najskôr 
vo februári budúceho roka. „Všetko bude závi-
sieť od toho, kedy prebehne verejné obstaráva-
nie,“ dodala s tým, že práce by mali byť hotové 
najskôr koncom roka 2018, prípadne počas ro-
ka 2019.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Rekonštrukcia Klubu sa začala.
V budúcom roku nájomcov vysťahujú

Strecha bude čoskoro zateplená a dostane 
novú krytinu (Fotky: Klaudia Kovácsová)
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Z príležitosti tohtoročných Palóckych dní a Dní 
mesta primátor Fiľakova, Attila Agócs ocenil 
činnosť štyroch osôb či skupín. Dvom oceneným 
Cenou primátora mesta – Ing. Attilovi Vargovi a 
v zastúpení DDS Zsibongó, Zsuzsanne Szvorák 
– sme položili našu otázku v minulom čísle. 
Teraz sme sa pýtali ďalších dvoch.
Ján Benčík, známy bloger a občiansky aktivista, 
ktorý vo Fiľakove strávil niekoľko študentských 
rokov, keď u nás pôsobil jeho otec ako evanje-
lický farár, získal Cenu primátora za aktívne bu-
dovanie občianskej spoločnosti.
Za odkrývanie činnosti extrémistov a šírite-
ľov konšpiračných  teórií ste si zaslúžili už aj 
uznanie prezidenta SR. Čo pre Vás znamená 

ocenenie primátora mesta Fiľakovo?
Ocenenie ma príjemne prekvapilo a považujem 
ho za poctu. O to väčšiu, že vo Fiľakove som sa 
nenarodil a mal som tam trvalý pobyt u rodičov 
iba pár rokov. Ďakujem pánovi primátorovi, 
poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj 
všetkým občanom Fiľakova za túto poctu. O to 
viac, že v meste, kde žijem už 41 rokov, si nikto 
na nič také ani nespomenul. Na Fiľakovo si 
spomínam ako na mesto, s ktorým je spojený 
určitý úsek mojej mladosti. Ako na mesto 
tolerantné, v ktorom som nezažil žiadny 
národnostne či etnicky motivovaný konflikt.
Zoltán Nagy mohol Cenu primátora prevziať za 
všestrannú dobrovoľnú činnosť pri mestských 

podujatiach a nezištnú  prácu  pri obnove  his-
torických objektov.
Ako člen skautského zboru a historickej sku-
piny ste nie len prispeli k programom mest-
ských podujatí, ale pomáhali ste aj pri re-
konštrukčných prácach Koháryho kúrie, 
ako aj katolíckeho kostola. Okrem toho ste aj 
dobrovoľným hasičom. Tešili ste sa z 
uznania?
Prekvapilo ma to a samozrejme veľmi potešilo. 
Avšak myslím si, že táto cena prislúcha nielen  
mne, ale predovšetkým kolektívom, ktorých 
som členom aj ja. V dobrovoľnom hasičskom 
zbore, v skautskom zbore a takisto aj v 
historickej skupine Defensores spolupracuje 
veľa ľudí, bez ktorých by som ani ja túto cenu 
nezískal.

Iveta Cíferová, Andrea Illés Kósik

Ocenenia primátora mesta

Separovaný zber zeleného odpadu (biologicky 
rozložiteľného odpadu - BRO) je už vo Fiľako-
ve dlhšiu dobu zabezpečovaný od domácností i 
verejných priestranstiev. Po novom sa k nim pri-
dá aj miestny cintorín. Pribudlo v ňom desať 
hnedých kontajnerov, ktoré sú určené len pre ze-
lený odpad. Okrem toho, že sa tým zníži množ-
stvo netriedeného komunálneho odpadu, 
vzniknutý kompost poslúži na údržbu mestskej 
zelene.

Hnedé kontajnery
Ako informoval Tibor Tóth, riaditeľ Verejno-
prospešných služieb mesta, triedenie zeleného 
odpadu na cintoríne začalo fungovať koncom 
októbra. „Na tento účel sme v cintoríne roz-
miestnili 10 kusov 240-litrových hnedých plas-
tových nádob s nápisom "zelený odpad". Ich roz-
miestnenie je podľa možnosti vedľa jestvujú-
cich kovových klietok, ktorých je v súčasnosti 
20 kusov. Počas sviatkov bol tiež na hlavnom 
parkovisku navyše umiestnený veľkoobjemový 

kontajner na zelený odpad,“ povedal riaditeľ s 
tým, že počet hnedých kontajnerov plánujú po-
stupne zvyšovať.
Medzi zelený odpad patria podľa jeho slov kve-
ty, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín či stromov, vypletá burina, po-
zberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a ze-
lenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný 
popol. „Návštevníci cintorína doteraz nemali 
možnosť separovať takýto odpad. Všetky druhy 
vzniknutého odpadu sa zbierali do kovových 
klietok napriek tomu, že značnú časť tvoril prá-
ve zelený odpad. Je to neefektívne z ekonomic-
kého i ekologického hľadiska,“ vysvetlil 
riaditeľ.

Menej komunálneho odpadu
Zavedením separovania rozložiteľného odpadu 
na cintoríne chcú podľa riaditeľa najmä obme-
dziť množstvo netriedeného komunálneho od-
padu, zlepšiť životné prostredie v meste i zvý-
šiť environmentálne povedomie verejnosti. Do 

budúcna nechcú ostať len pri zelenom odpade. 
„V budúcnosti plánujeme rozšíriť triedenie aj o 
ďalšie druhy odpadov, najmä skla a plastov. Zá-
visí to najmä od efektivity triedenia zeleného od-
padu zo strany návštevníkov, ako aj od vyrieše-
nia priestorových nárokov na umiestnenie zber-
ných nádob,“ doplnil riaditeľ.
V tomto roku sa ešte vytriedený zelený odpad 
bude odvážať na kompostovisko firmy Agro 
CS vo Veľkých Dravciach. „V budúcom roku ho 
už budeme môcť spracovávať aj na vlastnom 
kompostovisku v areáli zberného dvora na Rat-
kárskej ceste,“ povedal s tým, že spracovanie 
bude zabezpečené pomocou špeciálnych stro-
jov, ako sú šmykom riadený nakladač, drvič, 
preosievač či prekopávač. Výsledkom kompos-
tovania bude komunitný kompost, ktorý už pod-
ľa riaditeľa nie je evidovaný ako odpad. „Kom-
post môže byť použitý na údržbu alebo zaklada-
nie verejnej zelene,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Ďalší	krok	pre	lepšie	životné	prostredie.	Na	cintoríne	začíname	triediť	zelený	odpad

V prvý októbrový víkend Fiľakovský hrad hostil 
desiatky hasičov. V sobotu 7. októbra na ňom 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Fiľa-
kovo v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Ra-
poviec a Čakanoviec usporiadali druhý ročník 
súťaže Železný hasič Novohradu. Ako už z 
názvu vyplýva, súťaž bola fyzicky extrémne ná-
ročná. Napriek tomu v nej zabojovali aj zástup-
kyne nežnejšieho pohlavia.
Ako informoval Marian Mesiarik, predseda 
DHZ Fiľakova, druhého ročníka medzinárodnej 

súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich. Rozdelení 
boli do troch kategórií- muži do 30 rokov, muži 
nad 30 rokov a ženy. „Žien tento rok pribudlo, bo-
lo ich dokopy šesť. Súťažiaci prišli z rôznych kú-
tov – od Tatier až k Dunaju z celkom 23 miest. Sú-
ťažili aj šiesti pretekári z Maďarska. Nakoľko sa 
na okolí podobná súťaž nekoná, rozhodli sme sa 
ju zorganizovať hneď na medzinárodnej úrov-
ni,“ vysvetlil Mesiarik. 
Podľa jeho slov je o súťaž medzi dobrovoľnými 
aj profesionálnymi hasičmi čoraz väčší záujem. 

„Počet súťažiacich nám rastie,“ povedal s tým, 
že hasičská súťaž simulujúca zásahovú činnosť 
je atraktívna najmä vďaka netradičnému histo-
rickému, aj keď veľmi náročnému terénu a pro-
strediu. S tohtoročnou súťažou sú fiľakovskí 
dobrovoľníci spokojní. „Počasie nám prialo, sú-
ťažiacim sa darilo a organizačne sme to zvládli. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí súťaž podporili či už 
organizačne alebo sponzorsky. Tešíme sa na 
budúci ročník,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

Na Fiľakovskom hrade hľadali Železného hasiča NovohraduNa Fiľakovskom hrade hľadali Železného hasiča Novohradu
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560 vystúpení, 40 choreografií, 180 bývalých a 
60 súčasných tanečníkov, 12 zahraničných tur-
né, 2 medzinárodné prestížne ocenenia, 17-
násobná kvalifikácia v zlatom pásme – to všetko 
je „úrodou“ 22 rokov fungujúceho súboru Ra-
konca. Len tohto roku získala skupina alebo jej 
sólisti zlaté pásmo na štátnych súťažiach štyri-
krát, a to ich v novembri čaká ešte ďalšia súťaž. 
Zaslúžene si mohol teda prevziať tohtoročnú 
Cenu mesta FS Rakonca a DFS Malá Ra-
konca, udelenú za úspešnú reprezentáciu na 
štátnych súťažiach, prehliadkach a festivaloch.

Pravdepodobne mnohí tanečnému súboru závi-
dia ich nespočetné uznania, ocenenia a pozitív-
ne recenzie. Okrem toho, že všetci vieme, výsled-
ky sa dajú dosiahnuť iba vytrvalou prácou, čo je 
tajomstvom úspechu súboru?
Norbert Varga, umelecký vedúci: Nemáme taj-
ný recept. Úspešnosť súboru vo všeobecnosti zá-
visí od osobnosti vedúcich, od spoločne stano-
vených cieľov, od daností a možností regiónu, 
ako aj od finančného zázemia. Nevyhnutným as-
pektom je aj sústavné omladenie, čiže výchova 
novej generácie, kolektívne vedomie členov sú-
boru, či profesionálny rozvoj a udržiavanie 
vzťahov. Čo pokladáme za úspech? Za úspech 
považujem to, že jeho členovia navštevujú tábo-
ry ľudových tancov, chodia na etnografické zbe-
rateľské výpravy, že vysokoškoláci si nájdu ces-
tu „domov“ aj z diaľky niekoľko sto kilometrov, 
a že sú aj takí, ktorí sa zapájajú do spoločnej prá-
ce už na výučbovej a tvorivej úrovni. Za úspech 
pokladám aj to, že ak niekto odíde, pretože sa 
mu život pohne iným smerom, pokračuje v tan-
covaní niekde inde. So sklamaním prežívam 
však to, že ani po 22 rokoch sústavnej prítom-
nosti na tanečnej scéne sa k nám takpovediac ne-
hrnie tancachtivá mládež. Zdá sa, že v miestnom 
verejnom ponímaní, ani napriek všetkému, ľu-
dový tanec nie je dostatočne „trendový“.
S ktorou vekovou skupinou pracujete najradšej: 
s utešenými a stále ešte formovateľnými detička-
mi, alebo so skúsenými, mladými dospelými ta-
nečníkmi, disponujúcimi už s dobrými základmi?
Lia Varga, umelecká vedúca: Niekedy mám po-
cit, že som už svojich dospelých tanečníkov 
všetkému naučila, a potom príde niekoľko ukry-
tých, doposiaľ nevyslovených rád, usmernení, 
ktoré s radosťou prijmú a sú rovnako vďační, 
ako tí malí, ktorým je ešte všetko nové: od pr-
vých krôčikov, cez piesne až po prvú osvojenú 
choreografiu. Uplynulých dvadsaťdva rokov 
svoj bežný deň sústavne trávim s vekovou sku-
pinou 6 až 25 ročných: od rána do poludnia v ško-
le, a následne v cvičebnej tanečnej sále. Pre mňa 
by bol tvrdý oriešok práca s dospelými.
Rakonca sa zúčastňuje rozličných súťaží nielen a-
ko súbor, ale možnosť zmerať si sily na parkete tu 
je aj pre sólistov. Znamená to veľa práce navyše?
Bernadett Csomor (FS Rakonca), tohtoročná 
víťazka zlatého pásma tanečnej súťaže sólistov s 
názvom „Šaffova ostroha“: Tancovať musíme aj 

mimo riadnych tanečných tréningov, ale my si to 
užívame, nezaťažujú nás ani tréningy navyše, 
ani vystúpenia. Keď sa začneme pripravovať na 
sólovú tanečnú súťaž, nacvičujeme dve hodiny 
jeden alebo dvakrát týždenne, a niekedy nám po-
máha aj niektorý zo starších, skúsenejších taneč-
níkov. Keď už máme choreografiu hotovú, stačí 
si ju precvičiť raz po skúške so súborom, lebo do-
vtedy sa nám už vryje do pamäte.
Očakávajú vedúci súboru od tanečníkov aj sa-
mostatnosť, vlastné bádanie a iniciatívu?
Nikolas Molnár (FS Rakonca), tohtoročný 
víťaz zlatého pásma tanečnej súťaže sólistov s 
názvom „Šaffova ostroha“: Vedúci súboru sú 
veľmi otvorení. Očakávajú od nás aj to, aby sme 
my iniciovali prípravné hodiny, alebo aby sme 
sa pripravovali individuálne, ale dohliadajú na 
našu prácu a upozornia na prípadné chyby. Ak za-
číname s novým tanečným materiálom, jeho štýl 
si spoločne osvojíme z filmov a od vedúcich. Na 
tanečnej súťaži sólistov však musíme vystúpiť s 
dva a pol minútovou improvizáciou. V cvičeb-
nej tanečnej sále si nacvičujeme len kroky a štýl 
daného regiónu, ale na pódiu zostavujeme tanec 
my sami. Natrénujeme si len úvod a poklonu, čo 
sa deje medzi tým, závisí od nás.
Prečo máš Rakoncu tak rada?
Angelika Barna (FS Rakonca), tohtoročná 
držiteľka hlavnej ceny tanečnej súťaže sólistov 
„Šaffova ostroha“: Tanec ma lákal od malička. 
Keď som sa od svojich kamarátov a známych do-
počula o súbore Rakonca, hneď som vedela, že 
to je miesto pre mňa, miesto, kde sa budem ve-
dieť realizovať. Tento súbor je na to ako stvore-
ný, naučil nás mnoho, nielen čo sa týka tanca. 
Sme výborný tím a vďaka vystúpeniam navští-
vime mnoho nových miest.
Byť súčasťou súboru, spoločne na niečom pra-
covať, určite núti niečoho sa zriecť.
Dániel Varga, (FS Rakonca), tohtoročný držiteľ 
hlavnej ceny tanečnej súťaže sólistov „Šaffova 
ostroha“: Po dlhom dni v škole, alebo po športo-
vom krúžku sa stane, že sa nám na skúšku nechce 
pohnúť, ale po rozcvičke je už ľahšie hýbať sa. Po-
väčšine nás tanečné tréningy bavia, ale stáva sa, 
že sme unavení, nevieme vymyslieť žiadny sled 
krokov, keď sa však cez to prenesieme, naše úsi-
lie prinesie svoje ovocie. Problémy vždy zvlád-
neme, lebo sme jeden kolektív a pomáhame si.
Čo by sa dalo odkázať tým, ktorí ešte len uvažujú 
nad tým, že by sa do súboru prihlásili, prečo je 
dobré byť členom súboru Rakonca?
Angéla Gáspár (FS Rakonca): Je dobré byť sú-
časťou kolektívu, ktorý drží spolu. Našla som si 
tu mnoho kamarátov, na ktorých sa dá spoľah-
núť. Skúšky sú užitočné z hľadiska pohybu, 
techniky a držania tela, a keďže to robíme všetko 
s radosťou, je to aj zotavenie duše. So súborom 

veľmi veľa cestujeme, mám veľa zážitkov z rôz-
nych festivalov, vystúpení, na ktoré nikdy neza-
budnem.
V súbore Rakonca ste sa naučili nie len rôzne 
techniky a ľudové piesne, ale spoznali ste jed-
notlivé regióny, odkiaľ daný tanec pochádza. Čo 
vám tento súbor ešte okrem tohto dal? Čo boli 
pre teba, ako bývalú tanečníčku FS Rakonca tie 
hodnoty, ktoré ťa roky udržali v súbore?
Kata Deák, bývalá tanečníčka a speváčka FS 
Rakonca: Najviac pre mňa znamenala skupina. 
Tento malý kolektív je ako rodina a ja som do nej 
veľmi rada patrila. Samozrejme dôležitými pre 
mňa boli aj osvojené ľudové piesne a tance, 
vďaka ktorým som spoznala špecifiká 
jednotlivých regiónov. Dodnes sa hrdo hlásim k 
tomu, že som bývalou tanečníčkou FS Rakonca!
Z FS Malá Rakonca, cez FS Rakonca si sa do-
pracoval až k bratislavskému Tanečnému divad-
lu Ifjú Szivek, kde si sa ako profesionálny taneč-
ník mohol spolupodieľať na úspechoch tanečné-
ho divadla vo Francúzsku. Dá sa povedať, že bez 
Rakonce by to bolo nepredstaviteľné?

Erik Brusznyai (FS Rakonca, Tanečné divadlo 
Ifjú Szivek): Tancovať som začal v Malej Ra-
konci, keď som mal 10 rokov. Doteraz sa 
vraciam tancovať a vystupovať so súborom. 
Kolektív, vyučovanie tancov a dobrá nálada sú 
dôvody, prečo sa aj po jedenástich rokoch každý 
víkend vraciam na tréningy, kde už viem 
pomôcť aj v pracovných procesoch. Bez 
Rakonce a umeleckých vedúcich súboru, Lii a 
Norbiho, by som nikdy nemal možnosť zúčast-
niť sa množstva festivalov, predstavení, taneč-
ných domov a bez ich práce by som sa nikdy ne-
dostal do Tanečného divadla Ifjú Szivek. 
Rakonca do toho!

Mgr. Andrea Illés Kósik (Prekl.: NTIC)

Tohtoročnú Cenu mesta získal FS RakoncaTohtoročnú Cenu mesta získal FS Rakonca
Rozhovor s vedúcimi, niekdajšími i súčasnými tanečníkmi súboru

Foto: Norbert Varga
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Z príležitosti tohtoročných Palóckych dní a Dní 
mesta primátor Fiľakova, Attila Agócs ocenil 
činnosť štyroch osôb či skupín. Dvom oceneným 
Cenou primátora mesta – Ing. Attilovi Vargovi a 
v zastúpení DDS Zsibongó, Zsuzsanne Szvorák 
– sme položili našu otázku v minulom čísle. 
Teraz sme sa pýtali ďalších dvoch.
Ján Benčík, známy bloger a občiansky aktivista, 
ktorý vo Fiľakove strávil niekoľko študentských 
rokov, keď u nás pôsobil jeho otec ako evanje-
lický farár, získal Cenu primátora za aktívne bu-
dovanie občianskej spoločnosti.
Za odkrývanie činnosti extrémistov a šírite-
ľov konšpiračných  teórií ste si zaslúžili už aj 
uznanie prezidenta SR. Čo pre Vás znamená 

ocenenie primátora mesta Fiľakovo?
Ocenenie ma príjemne prekvapilo a považujem 
ho za poctu. O to väčšiu, že vo Fiľakove som sa 
nenarodil a mal som tam trvalý pobyt u rodičov 
iba pár rokov. Ďakujem pánovi primátorovi, 
poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj 
všetkým občanom Fiľakova za túto poctu. O to 
viac, že v meste, kde žijem už 41 rokov, si nikto 
na nič také ani nespomenul. Na Fiľakovo si 
spomínam ako na mesto, s ktorým je spojený 
určitý úsek mojej mladosti. Ako na mesto 
tolerantné, v ktorom som nezažil žiadny 
národnostne či etnicky motivovaný konflikt.
Zoltán Nagy mohol Cenu primátora prevziať za 
všestrannú dobrovoľnú činnosť pri mestských 

podujatiach a nezištnú  prácu  pri obnove  his-
torických objektov.
Ako člen skautského zboru a historickej sku-
piny ste nie len prispeli k programom mest-
ských podujatí, ale pomáhali ste aj pri re-
konštrukčných prácach Koháryho kúrie, 
ako aj katolíckeho kostola. Okrem toho ste aj 
dobrovoľným hasičom. Tešili ste sa z 
uznania?
Prekvapilo ma to a samozrejme veľmi potešilo. 
Avšak myslím si, že táto cena prislúcha nielen  
mne, ale predovšetkým kolektívom, ktorých 
som členom aj ja. V dobrovoľnom hasičskom 
zbore, v skautskom zbore a takisto aj v 
historickej skupine Defensores spolupracuje 
veľa ľudí, bez ktorých by som ani ja túto cenu 
nezískal.

Iveta Cíferová, Andrea Illés Kósik

Ocenenia primátora mesta

Separovaný zber zeleného odpadu (biologicky 
rozložiteľného odpadu - BRO) je už vo Fiľako-
ve dlhšiu dobu zabezpečovaný od domácností i 
verejných priestranstiev. Po novom sa k nim pri-
dá aj miestny cintorín. Pribudlo v ňom desať 
hnedých kontajnerov, ktoré sú určené len pre ze-
lený odpad. Okrem toho, že sa tým zníži množ-
stvo netriedeného komunálneho odpadu, 
vzniknutý kompost poslúži na údržbu mestskej 
zelene.

Hnedé kontajnery
Ako informoval Tibor Tóth, riaditeľ Verejno-
prospešných služieb mesta, triedenie zeleného 
odpadu na cintoríne začalo fungovať koncom 
októbra. „Na tento účel sme v cintoríne roz-
miestnili 10 kusov 240-litrových hnedých plas-
tových nádob s nápisom "zelený odpad". Ich roz-
miestnenie je podľa možnosti vedľa jestvujú-
cich kovových klietok, ktorých je v súčasnosti 
20 kusov. Počas sviatkov bol tiež na hlavnom 
parkovisku navyše umiestnený veľkoobjemový 

kontajner na zelený odpad,“ povedal riaditeľ s 
tým, že počet hnedých kontajnerov plánujú po-
stupne zvyšovať.
Medzi zelený odpad patria podľa jeho slov kve-
ty, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín či stromov, vypletá burina, po-
zberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a ze-
lenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný 
popol. „Návštevníci cintorína doteraz nemali 
možnosť separovať takýto odpad. Všetky druhy 
vzniknutého odpadu sa zbierali do kovových 
klietok napriek tomu, že značnú časť tvoril prá-
ve zelený odpad. Je to neefektívne z ekonomic-
kého i ekologického hľadiska,“ vysvetlil 
riaditeľ.

Menej komunálneho odpadu
Zavedením separovania rozložiteľného odpadu 
na cintoríne chcú podľa riaditeľa najmä obme-
dziť množstvo netriedeného komunálneho od-
padu, zlepšiť životné prostredie v meste i zvý-
šiť environmentálne povedomie verejnosti. Do 

budúcna nechcú ostať len pri zelenom odpade. 
„V budúcnosti plánujeme rozšíriť triedenie aj o 
ďalšie druhy odpadov, najmä skla a plastov. Zá-
visí to najmä od efektivity triedenia zeleného od-
padu zo strany návštevníkov, ako aj od vyrieše-
nia priestorových nárokov na umiestnenie zber-
ných nádob,“ doplnil riaditeľ.
V tomto roku sa ešte vytriedený zelený odpad 
bude odvážať na kompostovisko firmy Agro 
CS vo Veľkých Dravciach. „V budúcom roku ho 
už budeme môcť spracovávať aj na vlastnom 
kompostovisku v areáli zberného dvora na Rat-
kárskej ceste,“ povedal s tým, že spracovanie 
bude zabezpečené pomocou špeciálnych stro-
jov, ako sú šmykom riadený nakladač, drvič, 
preosievač či prekopávač. Výsledkom kompos-
tovania bude komunitný kompost, ktorý už pod-
ľa riaditeľa nie je evidovaný ako odpad. „Kom-
post môže byť použitý na údržbu alebo zaklada-
nie verejnej zelene,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Ďalší	krok	pre	lepšie	životné	prostredie.	Na	cintoríne	začíname	triediť	zelený	odpad

V prvý októbrový víkend Fiľakovský hrad hostil 
desiatky hasičov. V sobotu 7. októbra na ňom 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Fiľa-
kovo v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Ra-
poviec a Čakanoviec usporiadali druhý ročník 
súťaže Železný hasič Novohradu. Ako už z 
názvu vyplýva, súťaž bola fyzicky extrémne ná-
ročná. Napriek tomu v nej zabojovali aj zástup-
kyne nežnejšieho pohlavia.
Ako informoval Marian Mesiarik, predseda 
DHZ Fiľakova, druhého ročníka medzinárodnej 

súťaže sa zúčastnilo 33 súťažiacich. Rozdelení 
boli do troch kategórií- muži do 30 rokov, muži 
nad 30 rokov a ženy. „Žien tento rok pribudlo, bo-
lo ich dokopy šesť. Súťažiaci prišli z rôznych kú-
tov – od Tatier až k Dunaju z celkom 23 miest. Sú-
ťažili aj šiesti pretekári z Maďarska. Nakoľko sa 
na okolí podobná súťaž nekoná, rozhodli sme sa 
ju zorganizovať hneď na medzinárodnej úrov-
ni,“ vysvetlil Mesiarik. 
Podľa jeho slov je o súťaž medzi dobrovoľnými 
aj profesionálnymi hasičmi čoraz väčší záujem. 

„Počet súťažiacich nám rastie,“ povedal s tým, 
že hasičská súťaž simulujúca zásahovú činnosť 
je atraktívna najmä vďaka netradičnému histo-
rickému, aj keď veľmi náročnému terénu a pro-
strediu. S tohtoročnou súťažou sú fiľakovskí 
dobrovoľníci spokojní. „Počasie nám prialo, sú-
ťažiacim sa darilo a organizačne sme to zvládli. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí súťaž podporili či už 
organizačne alebo sponzorsky. Tešíme sa na 
budúci ročník,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

Na Fiľakovskom hrade hľadali Železného hasiča NovohraduNa Fiľakovskom hrade hľadali Železného hasiča Novohradu

Foto: Marian Mesiarik

560 vystúpení, 40 choreografií, 180 bývalých a 
60 súčasných tanečníkov, 12 zahraničných tur-
né, 2 medzinárodné prestížne ocenenia, 17-
násobná kvalifikácia v zlatom pásme – to všetko 
je „úrodou“ 22 rokov fungujúceho súboru Ra-
konca. Len tohto roku získala skupina alebo jej 
sólisti zlaté pásmo na štátnych súťažiach štyri-
krát, a to ich v novembri čaká ešte ďalšia súťaž. 
Zaslúžene si mohol teda prevziať tohtoročnú 
Cenu mesta FS Rakonca a DFS Malá Ra-
konca, udelenú za úspešnú reprezentáciu na 
štátnych súťažiach, prehliadkach a festivaloch.

Pravdepodobne mnohí tanečnému súboru závi-
dia ich nespočetné uznania, ocenenia a pozitív-
ne recenzie. Okrem toho, že všetci vieme, výsled-
ky sa dajú dosiahnuť iba vytrvalou prácou, čo je 
tajomstvom úspechu súboru?
Norbert Varga, umelecký vedúci: Nemáme taj-
ný recept. Úspešnosť súboru vo všeobecnosti zá-
visí od osobnosti vedúcich, od spoločne stano-
vených cieľov, od daností a možností regiónu, 
ako aj od finančného zázemia. Nevyhnutným as-
pektom je aj sústavné omladenie, čiže výchova 
novej generácie, kolektívne vedomie členov sú-
boru, či profesionálny rozvoj a udržiavanie 
vzťahov. Čo pokladáme za úspech? Za úspech 
považujem to, že jeho členovia navštevujú tábo-
ry ľudových tancov, chodia na etnografické zbe-
rateľské výpravy, že vysokoškoláci si nájdu ces-
tu „domov“ aj z diaľky niekoľko sto kilometrov, 
a že sú aj takí, ktorí sa zapájajú do spoločnej prá-
ce už na výučbovej a tvorivej úrovni. Za úspech 
pokladám aj to, že ak niekto odíde, pretože sa 
mu život pohne iným smerom, pokračuje v tan-
covaní niekde inde. So sklamaním prežívam 
však to, že ani po 22 rokoch sústavnej prítom-
nosti na tanečnej scéne sa k nám takpovediac ne-
hrnie tancachtivá mládež. Zdá sa, že v miestnom 
verejnom ponímaní, ani napriek všetkému, ľu-
dový tanec nie je dostatočne „trendový“.
S ktorou vekovou skupinou pracujete najradšej: 
s utešenými a stále ešte formovateľnými detička-
mi, alebo so skúsenými, mladými dospelými ta-
nečníkmi, disponujúcimi už s dobrými základmi?
Lia Varga, umelecká vedúca: Niekedy mám po-
cit, že som už svojich dospelých tanečníkov 
všetkému naučila, a potom príde niekoľko ukry-
tých, doposiaľ nevyslovených rád, usmernení, 
ktoré s radosťou prijmú a sú rovnako vďační, 
ako tí malí, ktorým je ešte všetko nové: od pr-
vých krôčikov, cez piesne až po prvú osvojenú 
choreografiu. Uplynulých dvadsaťdva rokov 
svoj bežný deň sústavne trávim s vekovou sku-
pinou 6 až 25 ročných: od rána do poludnia v ško-
le, a následne v cvičebnej tanečnej sále. Pre mňa 
by bol tvrdý oriešok práca s dospelými.
Rakonca sa zúčastňuje rozličných súťaží nielen a-
ko súbor, ale možnosť zmerať si sily na parkete tu 
je aj pre sólistov. Znamená to veľa práce navyše?
Bernadett Csomor (FS Rakonca), tohtoročná 
víťazka zlatého pásma tanečnej súťaže sólistov s 
názvom „Šaffova ostroha“: Tancovať musíme aj 

mimo riadnych tanečných tréningov, ale my si to 
užívame, nezaťažujú nás ani tréningy navyše, 
ani vystúpenia. Keď sa začneme pripravovať na 
sólovú tanečnú súťaž, nacvičujeme dve hodiny 
jeden alebo dvakrát týždenne, a niekedy nám po-
máha aj niektorý zo starších, skúsenejších taneč-
níkov. Keď už máme choreografiu hotovú, stačí 
si ju precvičiť raz po skúške so súborom, lebo do-
vtedy sa nám už vryje do pamäte.
Očakávajú vedúci súboru od tanečníkov aj sa-
mostatnosť, vlastné bádanie a iniciatívu?
Nikolas Molnár (FS Rakonca), tohtoročný 
víťaz zlatého pásma tanečnej súťaže sólistov s 
názvom „Šaffova ostroha“: Vedúci súboru sú 
veľmi otvorení. Očakávajú od nás aj to, aby sme 
my iniciovali prípravné hodiny, alebo aby sme 
sa pripravovali individuálne, ale dohliadajú na 
našu prácu a upozornia na prípadné chyby. Ak za-
číname s novým tanečným materiálom, jeho štýl 
si spoločne osvojíme z filmov a od vedúcich. Na 
tanečnej súťaži sólistov však musíme vystúpiť s 
dva a pol minútovou improvizáciou. V cvičeb-
nej tanečnej sále si nacvičujeme len kroky a štýl 
daného regiónu, ale na pódiu zostavujeme tanec 
my sami. Natrénujeme si len úvod a poklonu, čo 
sa deje medzi tým, závisí od nás.
Prečo máš Rakoncu tak rada?
Angelika Barna (FS Rakonca), tohtoročná 
držiteľka hlavnej ceny tanečnej súťaže sólistov 
„Šaffova ostroha“: Tanec ma lákal od malička. 
Keď som sa od svojich kamarátov a známych do-
počula o súbore Rakonca, hneď som vedela, že 
to je miesto pre mňa, miesto, kde sa budem ve-
dieť realizovať. Tento súbor je na to ako stvore-
ný, naučil nás mnoho, nielen čo sa týka tanca. 
Sme výborný tím a vďaka vystúpeniam navští-
vime mnoho nových miest.
Byť súčasťou súboru, spoločne na niečom pra-
covať, určite núti niečoho sa zriecť.
Dániel Varga, (FS Rakonca), tohtoročný držiteľ 
hlavnej ceny tanečnej súťaže sólistov „Šaffova 
ostroha“: Po dlhom dni v škole, alebo po športo-
vom krúžku sa stane, že sa nám na skúšku nechce 
pohnúť, ale po rozcvičke je už ľahšie hýbať sa. Po-
väčšine nás tanečné tréningy bavia, ale stáva sa, 
že sme unavení, nevieme vymyslieť žiadny sled 
krokov, keď sa však cez to prenesieme, naše úsi-
lie prinesie svoje ovocie. Problémy vždy zvlád-
neme, lebo sme jeden kolektív a pomáhame si.
Čo by sa dalo odkázať tým, ktorí ešte len uvažujú 
nad tým, že by sa do súboru prihlásili, prečo je 
dobré byť členom súboru Rakonca?
Angéla Gáspár (FS Rakonca): Je dobré byť sú-
časťou kolektívu, ktorý drží spolu. Našla som si 
tu mnoho kamarátov, na ktorých sa dá spoľah-
núť. Skúšky sú užitočné z hľadiska pohybu, 
techniky a držania tela, a keďže to robíme všetko 
s radosťou, je to aj zotavenie duše. So súborom 

veľmi veľa cestujeme, mám veľa zážitkov z rôz-
nych festivalov, vystúpení, na ktoré nikdy neza-
budnem.
V súbore Rakonca ste sa naučili nie len rôzne 
techniky a ľudové piesne, ale spoznali ste jed-
notlivé regióny, odkiaľ daný tanec pochádza. Čo 
vám tento súbor ešte okrem tohto dal? Čo boli 
pre teba, ako bývalú tanečníčku FS Rakonca tie 
hodnoty, ktoré ťa roky udržali v súbore?
Kata Deák, bývalá tanečníčka a speváčka FS 
Rakonca: Najviac pre mňa znamenala skupina. 
Tento malý kolektív je ako rodina a ja som do nej 
veľmi rada patrila. Samozrejme dôležitými pre 
mňa boli aj osvojené ľudové piesne a tance, 
vďaka ktorým som spoznala špecifiká 
jednotlivých regiónov. Dodnes sa hrdo hlásim k 
tomu, že som bývalou tanečníčkou FS Rakonca!
Z FS Malá Rakonca, cez FS Rakonca si sa do-
pracoval až k bratislavskému Tanečnému divad-
lu Ifjú Szivek, kde si sa ako profesionálny taneč-
ník mohol spolupodieľať na úspechoch tanečné-
ho divadla vo Francúzsku. Dá sa povedať, že bez 
Rakonce by to bolo nepredstaviteľné?

Erik Brusznyai (FS Rakonca, Tanečné divadlo 
Ifjú Szivek): Tancovať som začal v Malej Ra-
konci, keď som mal 10 rokov. Doteraz sa 
vraciam tancovať a vystupovať so súborom. 
Kolektív, vyučovanie tancov a dobrá nálada sú 
dôvody, prečo sa aj po jedenástich rokoch každý 
víkend vraciam na tréningy, kde už viem 
pomôcť aj v pracovných procesoch. Bez 
Rakonce a umeleckých vedúcich súboru, Lii a 
Norbiho, by som nikdy nemal možnosť zúčast-
niť sa množstva festivalov, predstavení, taneč-
ných domov a bez ich práce by som sa nikdy ne-
dostal do Tanečného divadla Ifjú Szivek. 
Rakonca do toho!

Mgr. Andrea Illés Kósik (Prekl.: NTIC)

Tohtoročnú Cenu mesta získal FS RakoncaTohtoročnú Cenu mesta získal FS Rakonca
Rozhovor s vedúcimi, niekdajšími i súčasnými tanečníkmi súboru

Foto: Norbert Varga

Fotky: András Micsuda
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Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v 
mesiaci december prichystal návštevníkom ku-
riozitu z príležitosti ukončenia druhej série klu-
bových koncertov. V rámci série podujatí pod ná-
zvom KLUB 2017 – Live Music Night spolu s 
kapelou Poker vystúpia legendárni fiľakovskí 
hudobníci. 
Iste si viacerí pamätáte fiľakovské kapely 60-
tych a 70-tych rokov – Meteors, Phantoms, New 
Borns, Privilégium, Wags, TRT, Kék Csillag a 
podobne. Z miestnych legendárnych hudobní-
kov nás už niekoľkí opustili, avšak niektorí – 
ako napríklad Gyuszi Kalcso, Iván Gáspár, Laci 
Gracza a Tomi Csonka – neochvejne hrajú v 
kapele Poker. Viacerých však už na pódiu nevid-
no. Práve preto 8. december bude jedinečným a 
výnimočným večerom, kde s kapelou Poker 
vystúpia fiľakovskí hudobníci ako Frici Keller, 
ktorý bude hrať na basgitare, Pista Magyar 

„Vengro“ a Karcsi Kecskés hrajú na gitare, Pisti 
Albert na bubny – a ďalší... 
Myšlienka Live Music Night vznikla v roku 
2016 na podnet MsKS, miestnych hudobníkov a 
milovníkov hudby a fiľakovským hudobníkom 

ponúka možnosť predstaviť sa. Druhý ročník sé-
rie klubových koncertov otvorili v marci Zsolt 
Balog a jeho priatelia, v apríli sa obecenstvo 
mohlo tešiť koncertu kapely Guru Brothers a v 
máji sa fiľakovskému obecenstvu s veľkým 
úspechom predstavila najväčšími maďarskými 
hitmi a šlágrami hudobná formácia Infinity Mu-
sic Band. V júni – nezvyčajne – obecenstvo roz-
tancoval orchester Fats Jazz Band z Bratislavy, 
základy swingových tancov ukázali tanečníci z 
tanečnej školy Keep Swinging z Budapešti. V 
septembri pokračovali klubové koncerty s 

miestnou kapelou Florian Kvintet, ktorá sa zú-
častnila aj televíznej talentovej súťaže,  priláka-
la rekordný počet návštevníkov. 
Klubové koncerty sa ukončia vystúpením legen-
dárnych fiľakovských hudobníkov a  kapely 
Poker. Vďaka patrí aj pánovi Gyulovi Kalcsovi za 
spoluprácu a za agitáciu hudobníkov na spoločný 
koncert. Využite túto jedinečnú príležitosť, zaspo-
mínajte si na fiľakovské kapely minulého storočia 
a zavítajte druhý decembrový piatok do klubu!

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

ZŠ Školská 1
Škola má v každom ročníku dve triedy. Pre 
mladších žiakov je pripravených 5 oddelení 
školských klubov detí. Aj v tomto školskom ro-
ku pokračujeme v osvedčenej elektronickej 
triednej knihe a u rodičov obľúbenej elektronic-
kej dochádzke. Samozrejmosťou je internetové 
prihlasovanie a odhlasovanie stravy v školskej 
jedálni. Žiaci absolvujú plavecký a lyžiarsky vý-
cvik, školu v prírode. Na trávenie voľného času 
popoludní budú mať žiaci k dispozícii až 27 zá-
ujmových krúžkov. V škole veríme, že ovláda-
nie cudzích jazykov je pre súčasné deti dôležité. 
Preto sme v našom inovovanom školskom vzde-
lávacom programe zachovali vyučovanie dvoch 
cudzích jazykov. Rodičia našich žiakov tak mô-
žu slobodne rozhodnúť, či sa ich dieťa od 7. roč-
níka bude učiť 2 cudzie jazyky (anglický a ne-
mecký), alebo bude pokračovať v posilňovaní 
angličtiny s rozšírenými hodinami. Vďaka na-
šim mimoriadne šikovným žiakom a ich učite-
ľom nám tento rok do kabinetu telesnej výchovy 
pribudli nové pomôcky v hodnote až 5 000 €. 
Veľké poďakovanie patrí aj firme EKOLTECH 
spol. s r.o., ktorá nám sumou 2 550 € prispela na 
nákup 17 nových pracovných stolov na vyučo-
vanie techniky. Všetkým našim žiakom, ich ro-
dičom a zamestnancom školy želáme úspešný 
školský rok 2017/2018.

Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM
V škole pracuje 40 pedagógov, 5 vychovávate-
liek, 1 školský psychológ, 1 špeciálny psycho-
lóg, 1 asistent učiteľa, 2 administratívne  a 14 
technických pracovníkov. Päť školských klubov 
navštevuje 152 detí. Úspešne sa staráme o na-
šich talentovaných žiakov, tento rok začala s ni-
mi pracovať už naša tretia skupina. 17 rokov fun-
guje na škole aj OZ PRO IUVENTUS, ktoré pod-
poruje našich žiakov na rôznych akademických 
a športových súťažiach. Dôležitá je dobrá ko-
munikácia s rodičmi a preto sme za týmto úče-
lom zaviedli a aktívne používame elektronickú 
kontrolu dochádzky a triedne knihy, ktoré po-
máhajú rodičom sledovať úspechy ich dieťaťa. 
Aj v novom školskom roku sme plní aj plánov a 
výziev, ktoré sa budeme snažiť v najbližších 10 

mesiacoch splniť čo najlepšie.

Mgr. Adriana Kuzmová, zástupkyňa riad. školy

ZŠ Farská lúka 64/A
Vzdelávanie pre žiakov zabezpečuje 13 vysoko 
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. 
Pri škole pracujú 3 oddelenia školského klubu 
detí, ktoré sú v prevádzke od 6.35 do 7.35 a po-
poludní do 17.00 hodiny. Súčasťou školy je aj 
školská jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie pre 
2 základné školy. Na škole pracuje 12 krúžkov: 
všetkovedko, hudobno-pohybové hry, mažoret-
ky, krúžok varenia, poľovnícky, anglický jazyk, 
športový – chlapci, športová príprava, stolnote-
nisový, biologický, nemecký jazyk, spievajže si 
spievaj. Aj tento školský rok sa žiaci zúčastnia 
rôznych mimoškolských akcií, ktoré spestria ich 
každodenné povinnosti v škole.

Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy

ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM
Pri slávnostnom otvorení školského roka 2017/ 
2018 nás poctili svojou prítomnosťou pán pri-
mátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, Phd., 
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómsku 
komunitu, Mgr. Štefan Vavrek, zástupca splno-
mocnenca vlády pre rómsku komunitu. Po u-
vítacom príhovore zástupkyni riaditeľa školy a 
vyššie menovaných sa uskutočnila beseda s pe-
dagogickými pracovníkmi školy. Beseda sa 
niesla v príjemnej atmosfére, pri ktorej sa na-
niesli problémy týkajúce sa každodenného 
problému tunajších žiakov a ich rodín. V novom 
školskom roku máme viac ako 300 žiakov, z to-
ho 44 zdržiavajúcich sa v zahraničí. Na škole je 
zamestnaných 27 pedagogických zamestnan-
cov, z toho 23 učiteľov, 3 vychovávateľky a 1 pe-
dagogický asistent učiteľa. Cez letné prázdniny 
sa nám podarilo zrekonštruovať priestory chod-
by na 1. poschodí položením dlažby a vymaľo-
vať niektoré triedy a schodištia. Postupne nám 
prichádzajú nové učebnice, na niektoré ešte 
čakáme. Aj v tomto školskom roku nás čakajú ná-
ročné úlohy, s ktorými sa každý z nás snaží  po-
pasovať. Veríme, že sa nám bude dariť zrealizo-
vať naše plány a predsavzatia vytýčené v novom 
školskom roku.

Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy

Ako začínal nový školský rok na základných školách v meste?Ako začínal nový školský rok na základných školách v meste?

Operné dobrodružstvo
Základnej umeleckej školy
ZUŠ-MAI sa 12. okt. 2017 zúčastnila operné-
ho predstavenia W. A. Mozart: Figaro 2.0 v 
Maďarskej štátnej opere a muzeálno-pedago-
gickej výstavy v Národnej galérii v Budapešti 
s finančnou pomocou Mesta Fiľakovo, OZ 
Mladý umelec, Školského aktívu a medziná-
rodného projektu „Operakaland”, čiže Oper-
né dobrodružstvo. V rámci cesty sa zúčastnení 
žiaci prešli po hradnom areáli, obhliadli si krá-
ľovský palác, zvonku Chrám Mateja (Má-
tyás-templom), Rybársku baštu (Halászbás-
tya) a na konci Andrássyho cesty, tiež zarade-
nej v zozname pamiatok Unesco, sa na krátky 
čas zastavili aj na Námestí hrdinov (Hősök te-
re) medzi Halou umenia (Műcsarnok) a Mú-
zeom krásneho umenia (Szépművészeti Mú-
zeum). Ako riaditeľ ďakujem nielen Mestu a 
menovaným organizáciám, ale aj všetkým ko-
legom učiteľom, ktorí svojou prácou prispeli 
k akcii aj napriek tomu, že príprava trvala po-
merne dlho a denný program bol neobvykle 
nabitý. Opera totiž trvala až 3,5 hodiny, pred-
stavenie však bolo z pohľadu divadelného a 
hudobného na európskej úrovni, réžia nápadi-
tá, aktualizujúca, spev a hra výborné, zvuk až 
nepravdepodobne prirodzený. Národná galé-
ria náš čakala v dvoch turnusoch výberom to-
ho najlepšieho z dejín umenia Uhorska, pri 
niektorých medzinárodne uznávaných a oce-
ňovaných dielach sme sa sotva stačili zastaviť 
a videli sme diela spájané aj so Slovenskom 
(stredovekú maľbu z Banskej Štiavnice, diela 
Bencúra, Medňánskeho, Csontváryho...). 

PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

Výstava maliara Lászlóa Seresa v Mestskom vlastivednom múzeuVýstava maliara Lászlóa Seresa v Mestskom vlastivednom múzeu
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo dňa 20. 
októbra 2017 autorskú výstavu maliara a reštau-
rátora Lászlóa Seresa. Na vernisáži odznel hu-
dobno-básnický prednes v podaní študentov 
Gymnázia vo Fiľakove. Fiľakovský rodák, kto-
rý v súčasnosti žije v Miškovci, študoval na vy-
sokej škole výtvarnej v Budapešti a následne sa 

v New Yorku venoval grafike a maľbe. Neskôr si 
založil reštaurátorské dielne, jednu v Indii a dru-
hú v Japonsku, ktoré pravidelne navštevuje. 
László Seres je predstaviteľom maďarského ab-
straktného expresionizmu šesťdesiatych a se-
demdesiatych rokov. Po dlhoročnej prestávke sa 
v roku 2006 opäť vrátil k maľovaniu a tvorí do-

dnes. Výber diel z jeho tvorby, ktorá bola pre-
zentovaná na výstavách v Miškovci, v Bombaji, 
v Dillí a v Budapešti, môžu záujemcovia vidieť 
v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fi-
ľakove do 12. decembra 2017. 

Bc. Denisa Pócsaová

Kultúra

Pasovanie prvákov
„My sme malé sovičky, zachcelo sa nám do 
školičky...“

Tak, ako to už býva zvykom na ZŠ Farská lúka 
(slovenská) vo Fiľakove, aj tento rok sme pri-
jali našich maličkých prváčikov do žiackeho 
cechu. Nebolo to veru pasovanie hocijaké. V 
piatok 29.9.2017 sme sa stretli v mestskej 
knižnici vo Fiľakove, kde nás privítala pani 
knihovníčka Katka Nagyová. Knižnica, ktorá 
je symbolom múdrosti a vzdelania veru pre-
verila poznatky našich najmenších žiakov. Na-
še malé sovíčatá zvládali úlohy a disciplíny, 
ktoré im pripravili pani vychovávateľky veľ-
mi hravo. Počty, tanec, skladanie puzzle, há-
danky, či chodníček k stromu poznania poňali 
s úsmevom na tváričkách. Akoby to mohlo 
byť inak, pasovať ich prišiel sám pán primátor 
Mgr. Attila Agócs, PhD., s pomocníkmi pá-
nom PhDr. Petrom Fehérom a našou pani ria-
diteľkou Mgr. Ildikó Wágnerovou. Prváčiko-
via dostali pekné darčeky, ktoré im budú pri-
pomínať toto krásne dopoludnie a spolu s pani 
učiteľkou kráčali hrdo späť do školy. Všet-
kým im prajeme veľa úspechov v školských la-
viciach. 

Mgr. Molnárová Zuzana, ZŠ Farská lúka

Kráčať po zemi ... také bežné, prirodzené, oby-
čajné ... ale kráčať v korunách stromov? Aké je 
to prechádzať sa vo výške 24 m, mať na dosah 
koruny vysokých stromov a krásny výhľad na o-
kolitú prírodu Spišskej Magury? Žiaci zo Zá-
kladnej školy na Farskej lúke vo Fiľakove to už 
vedia.
17. októbra sa so svojimi p. učiteľkami Ž. 
Kainráthovou, M. Ostrihoňovou, J. Ivaničovou 
a A. Cigánikovou prešli náučným chodníkom v 
korunách stromov v Bachledovej doline. Na 3 e-
dukačných zastávkach sa oboznámili s miest-
nou faunou a flórou. Adrenalínové zákutia 
chodníka im umožnili vyskúšať udržiavanie 
rovnováhy nad zdanlivo nebezpečnou priepas-
ťou. Vystúpili sme tiež na vyhliadkovú vežu s 

panoramatickým výhľadom na Pieniny, Be-
lianske Tatry aj Zamagurie. Tí najodvážnejší 
vyskúšali aj pochôdznu sieť na vrchu vyhliad-
kovej veže.
Nevšedné zážitky z krásneho a zaujímavého 
miesta boli znásobené nádherným jesenným tat-
ranským počasím. Bolo nám super !

Mgr. Alena Cigániková, ZŠ Farská lúka

Prechádzka v korunách stromov

do 15. Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“
nov. Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek

do 12. Výstava maliara Lászlóa Seresa
dec. Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

10. nov. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Csongor Kassai – Zuzana Martinková: 3 x 2 – komédia
 Miesto: MsKS Fiľakovo – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS, Novohradské osvetové stredisko – Lučenec

12. nov. „Lábam termett a táncra...“ – 
17:00 celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
 Miesto: MsKS Fiľakovo – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS a Spoločnosť Rakonca

22. nov. Prednáška historika Pavla Dvořáka pre deti a mládež,
 ktorá je súčasťou projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“
 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

25. nov. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Divadlo Thália (Košice): Akí sú Maďari? – hudobná komédia
 Predstavenie v maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS Fiľakovo– Divadelná sála; Organizátor: MsKS

28. nov. „Napszentület” – program FS Ördögborda (Rumunsko)
 Miesto: MsKS Fiľakovo– Divadelná sála; Organizátor: MsKS

01. dec. Dr. Imre Csernus: „Obavy a nedostatok sebadôvery”
18:00 Prednáška v maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS – Divadelná sála;  Organizátor: OZ Authentica – 
 Kultúra bez hraníc; Spoluorganizátor: MsKS

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v novembri 2017

Fiľakovský hrad vydal ďalšie vzác-
ne tajomstvá. Počas dvojmesačného 
archeologického výskumu objavili 

výskumníci v štyroch sondách pred-
mety, ktoré môžu mať aj sedemsto ro-

kov. Hodnotné artefakty sa stanú sú-
časťou stálej expozície Hradného múzea.

Na Fiľakovskom hrade začali výskumné práce 
v polovici júna a trvali do polovice augusta. Pre-
biehali v rámci štvormesačného projektu pod 
programom Obnovme si svoj dom. Podľa riadi-
teľky Hradného múzea Viktórie Tittonovej ot-
vorili štyri rôzne sondy. „Prvá je pri Bebekovej 
bašte, druhá na dolnom nádvorí, ktoré sme celé 
krížom prerezali, tretia v Perényiho bašte, kde 
sa čistil aj pôvodný rigol na odvod dažďovej vo-
dy, a štvrtá na nádvorí stredného hradu,“ pri-
blížila riaditeľka.
Podľa jej slov bola tohtoročná sezóna výskumu 
viac než úrodná. Počas prvého mesiaca sa na 
hrade podarilo nájsť niekoľko vzácnych pred-
metov, ktoré výskumníkom vyrazili dych. 
„Veľmi pekné nálezy máme z Perényiho bašty. 
Našli sme tam zachované fragmenty fajok či 
mince. Zaujímavá je najmä hlinená fajka zob-
razujúca mužskú tvár. Objavili sme aj rekon-
štruovateľný červenomaľovaný džbánik a do-
konca maľované sklo, čo je veľká vzácnosť, pre-

tože sa zachová len veľmi zriedka,“ vymeno-
vala riaditeľka. Medzi tohtoročnými objavmi 
nechýbajú ani delové gule rôznych veľkostí, že-
lezné kľúče, rôzne ozdobné kovania či frag-
menty keramiky a kachlíc. „Potešil nás i krás-
ny, takmer štyridsaťcentimetrový neskorostre-
doveký hrniec, ktorý sme objavili v prvej sonde. 
Táto sonda tiež odhalila mince i kachlice.“
Artefakty ešte prejdú ďalším výskumom, riadi-
teľka však pôvod jednotlivých predmetov od-
haduje na 14. až 17. storočie. „Čím nižšia je 
vrstva, tým starší je nález. Každý rok sme obja-
vili niečo zaujímavé, ale toľko pekných nálezov 
naraz sme ešte nemali. S touto sezónou som veľ-
mi spokojná,“ dodala.
Novoobjavené predme-
ty nezostanú pred zrak-
mi návštevníkov u-
kryté. „Všetky pred-
mety, ktoré sme za 
posledné roky výsku-
mu objavili, sa stanú 
súčasťou expozície 
Hradného múzea,“ do-
plnila na záver. 

Klaudia Kovácsová

(Fotky: Marian Mesiarik)

Kapela Meteors – členovia: Štefan Takáč, Tomáš
Novodomský, Kellner Frigyes, Ladislav Gordoš,

Ladislav Šingliar (z archívu Štefana Szőke)

V uliciach Fiľakova už v najbližších týždňoch 
začneme opäť stretávať občianske hliadky. V 
rámci programu Miestnych občianskych poriad-
kových služieb (MOPS) bude v meste pôsobiť 
osemčlenná hliadka.
Podľa slov Ábela Ravasza, splnomocnenca vlá-
dy pre rómske komunity, projekt MOPS schválili 
v 148 samosprávach na Slovensku, čím na 36 me-
siacov poskytnú zamestnanie pre viac ako 800 
ľudí. Väčšina z nich patrí medzi marginalizované 
rómske komunity. „Nepôjde o parapolíciu. 
Členovia hliadok budú môcť robiť rôzne pomoc-
né služby v meste, napríklad pomáhať deťom 
dostať sa do školy, pri rôznych podujatiach a 
môžu tiež pomôcť pri drogovej prevencii. Práve 
na podnet primátora Fiľakova sme sa rozhodli 

protidrogovú prevenciu posilniť,“ vyjadril sa 
Ravasz. Ako ďalej pokračoval, vyčlenených je 
dostatok financií na to, aby projekt MOPS fungo-
val minimálne do roku 2023. „Treba zabezpečiť, 
aby tam už tentokrát bola kontinuita,“ doplnil.
Fiľakovo bolo jedným z prvých miest v regióne, 
v ktorých v minulosti začali fungovať občianske 
hliadky. Prvé vyrazili do ulíc pred približne 
trinástimi rokmi. Spočiatku fungovali na báze 
občianskeho združenia a samospráva sa členov 
snažila zamestnať na čiastočné úväzky aj v 
rámci mesta. „Keď prišla možnosť v roku 2014 
podať veľký projekt, boli sme radi. Pomáhali 
nám riadiť premávku či strážiť poriadok pri 
väčších podujatiach a hliadkovali v meste, 
najmä cez víkendy. Kontrolovali aj bary, či 

mladiství nekonzumujú alkohol,“ priblížil 
primátor Attila Agócs.
Samospráva mala s rómskymi občianskymi 
hliadkami pozitívne skúsenosti, preto sa ich 
existenciu snažila udržať aj po skončení 
projektu. Pozitívne ich vnímali aj ľudia z 
minorít. „Poznajú sa, sú z jednej komunity, preto 
aj ich zásahy či napomenutia brali lepšie ako od 
členov mestskej polície. Niekoľko členov sme po-
tom ponechali na čiastkové úväzky a financovali 
sme ich cez menšie granty a projekty úradu prá-
ce. To však nebolo dostatočné riešenie. Preto 
sme veľmi radi, že sa projekt MOPS podarilo do-
tiahnuť do úspešného konca. Vďaka tomu bude 
mať u nás ďalších osem ľudí prácu aspoň na tri 
roky,“ zakončil primátor.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Do ulíc mesta sa vrátia poriadkové hliadkyDo ulíc mesta sa vrátia poriadkové hliadkySamospráva
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Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v 
mesiaci december prichystal návštevníkom ku-
riozitu z príležitosti ukončenia druhej série klu-
bových koncertov. V rámci série podujatí pod ná-
zvom KLUB 2017 – Live Music Night spolu s 
kapelou Poker vystúpia legendárni fiľakovskí 
hudobníci. 
Iste si viacerí pamätáte fiľakovské kapely 60-
tych a 70-tych rokov – Meteors, Phantoms, New 
Borns, Privilégium, Wags, TRT, Kék Csillag a 
podobne. Z miestnych legendárnych hudobní-
kov nás už niekoľkí opustili, avšak niektorí – 
ako napríklad Gyuszi Kalcso, Iván Gáspár, Laci 
Gracza a Tomi Csonka – neochvejne hrajú v 
kapele Poker. Viacerých však už na pódiu nevid-
no. Práve preto 8. december bude jedinečným a 
výnimočným večerom, kde s kapelou Poker 
vystúpia fiľakovskí hudobníci ako Frici Keller, 
ktorý bude hrať na basgitare, Pista Magyar 

„Vengro“ a Karcsi Kecskés hrajú na gitare, Pisti 
Albert na bubny – a ďalší... 
Myšlienka Live Music Night vznikla v roku 
2016 na podnet MsKS, miestnych hudobníkov a 
milovníkov hudby a fiľakovským hudobníkom 

ponúka možnosť predstaviť sa. Druhý ročník sé-
rie klubových koncertov otvorili v marci Zsolt 
Balog a jeho priatelia, v apríli sa obecenstvo 
mohlo tešiť koncertu kapely Guru Brothers a v 
máji sa fiľakovskému obecenstvu s veľkým 
úspechom predstavila najväčšími maďarskými 
hitmi a šlágrami hudobná formácia Infinity Mu-
sic Band. V júni – nezvyčajne – obecenstvo roz-
tancoval orchester Fats Jazz Band z Bratislavy, 
základy swingových tancov ukázali tanečníci z 
tanečnej školy Keep Swinging z Budapešti. V 
septembri pokračovali klubové koncerty s 

miestnou kapelou Florian Kvintet, ktorá sa zú-
častnila aj televíznej talentovej súťaže,  priláka-
la rekordný počet návštevníkov. 
Klubové koncerty sa ukončia vystúpením legen-
dárnych fiľakovských hudobníkov a  kapely 
Poker. Vďaka patrí aj pánovi Gyulovi Kalcsovi za 
spoluprácu a za agitáciu hudobníkov na spoločný 
koncert. Využite túto jedinečnú príležitosť, zaspo-
mínajte si na fiľakovské kapely minulého storočia 
a zavítajte druhý decembrový piatok do klubu!

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

ZŠ Školská 1
Škola má v každom ročníku dve triedy. Pre 
mladších žiakov je pripravených 5 oddelení 
školských klubov detí. Aj v tomto školskom ro-
ku pokračujeme v osvedčenej elektronickej 
triednej knihe a u rodičov obľúbenej elektronic-
kej dochádzke. Samozrejmosťou je internetové 
prihlasovanie a odhlasovanie stravy v školskej 
jedálni. Žiaci absolvujú plavecký a lyžiarsky vý-
cvik, školu v prírode. Na trávenie voľného času 
popoludní budú mať žiaci k dispozícii až 27 zá-
ujmových krúžkov. V škole veríme, že ovláda-
nie cudzích jazykov je pre súčasné deti dôležité. 
Preto sme v našom inovovanom školskom vzde-
lávacom programe zachovali vyučovanie dvoch 
cudzích jazykov. Rodičia našich žiakov tak mô-
žu slobodne rozhodnúť, či sa ich dieťa od 7. roč-
níka bude učiť 2 cudzie jazyky (anglický a ne-
mecký), alebo bude pokračovať v posilňovaní 
angličtiny s rozšírenými hodinami. Vďaka na-
šim mimoriadne šikovným žiakom a ich učite-
ľom nám tento rok do kabinetu telesnej výchovy 
pribudli nové pomôcky v hodnote až 5 000 €. 
Veľké poďakovanie patrí aj firme EKOLTECH 
spol. s r.o., ktorá nám sumou 2 550 € prispela na 
nákup 17 nových pracovných stolov na vyučo-
vanie techniky. Všetkým našim žiakom, ich ro-
dičom a zamestnancom školy želáme úspešný 
školský rok 2017/2018.

Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM
V škole pracuje 40 pedagógov, 5 vychovávate-
liek, 1 školský psychológ, 1 špeciálny psycho-
lóg, 1 asistent učiteľa, 2 administratívne  a 14 
technických pracovníkov. Päť školských klubov 
navštevuje 152 detí. Úspešne sa staráme o na-
šich talentovaných žiakov, tento rok začala s ni-
mi pracovať už naša tretia skupina. 17 rokov fun-
guje na škole aj OZ PRO IUVENTUS, ktoré pod-
poruje našich žiakov na rôznych akademických 
a športových súťažiach. Dôležitá je dobrá ko-
munikácia s rodičmi a preto sme za týmto úče-
lom zaviedli a aktívne používame elektronickú 
kontrolu dochádzky a triedne knihy, ktoré po-
máhajú rodičom sledovať úspechy ich dieťaťa. 
Aj v novom školskom roku sme plní aj plánov a 
výziev, ktoré sa budeme snažiť v najbližších 10 

mesiacoch splniť čo najlepšie.

Mgr. Adriana Kuzmová, zástupkyňa riad. školy

ZŠ Farská lúka 64/A
Vzdelávanie pre žiakov zabezpečuje 13 vysoko 
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. 
Pri škole pracujú 3 oddelenia školského klubu 
detí, ktoré sú v prevádzke od 6.35 do 7.35 a po-
poludní do 17.00 hodiny. Súčasťou školy je aj 
školská jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie pre 
2 základné školy. Na škole pracuje 12 krúžkov: 
všetkovedko, hudobno-pohybové hry, mažoret-
ky, krúžok varenia, poľovnícky, anglický jazyk, 
športový – chlapci, športová príprava, stolnote-
nisový, biologický, nemecký jazyk, spievajže si 
spievaj. Aj tento školský rok sa žiaci zúčastnia 
rôznych mimoškolských akcií, ktoré spestria ich 
každodenné povinnosti v škole.

Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy

ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM
Pri slávnostnom otvorení školského roka 2017/ 
2018 nás poctili svojou prítomnosťou pán pri-
mátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, Phd., 
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómsku 
komunitu, Mgr. Štefan Vavrek, zástupca splno-
mocnenca vlády pre rómsku komunitu. Po u-
vítacom príhovore zástupkyni riaditeľa školy a 
vyššie menovaných sa uskutočnila beseda s pe-
dagogickými pracovníkmi školy. Beseda sa 
niesla v príjemnej atmosfére, pri ktorej sa na-
niesli problémy týkajúce sa každodenného 
problému tunajších žiakov a ich rodín. V novom 
školskom roku máme viac ako 300 žiakov, z to-
ho 44 zdržiavajúcich sa v zahraničí. Na škole je 
zamestnaných 27 pedagogických zamestnan-
cov, z toho 23 učiteľov, 3 vychovávateľky a 1 pe-
dagogický asistent učiteľa. Cez letné prázdniny 
sa nám podarilo zrekonštruovať priestory chod-
by na 1. poschodí položením dlažby a vymaľo-
vať niektoré triedy a schodištia. Postupne nám 
prichádzajú nové učebnice, na niektoré ešte 
čakáme. Aj v tomto školskom roku nás čakajú ná-
ročné úlohy, s ktorými sa každý z nás snaží  po-
pasovať. Veríme, že sa nám bude dariť zrealizo-
vať naše plány a predsavzatia vytýčené v novom 
školskom roku.

Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy

Ako začínal nový školský rok na základných školách v meste?Ako začínal nový školský rok na základných školách v meste?

Operné dobrodružstvo
Základnej umeleckej školy
ZUŠ-MAI sa 12. okt. 2017 zúčastnila operné-
ho predstavenia W. A. Mozart: Figaro 2.0 v 
Maďarskej štátnej opere a muzeálno-pedago-
gickej výstavy v Národnej galérii v Budapešti 
s finančnou pomocou Mesta Fiľakovo, OZ 
Mladý umelec, Školského aktívu a medziná-
rodného projektu „Operakaland”, čiže Oper-
né dobrodružstvo. V rámci cesty sa zúčastnení 
žiaci prešli po hradnom areáli, obhliadli si krá-
ľovský palác, zvonku Chrám Mateja (Má-
tyás-templom), Rybársku baštu (Halászbás-
tya) a na konci Andrássyho cesty, tiež zarade-
nej v zozname pamiatok Unesco, sa na krátky 
čas zastavili aj na Námestí hrdinov (Hősök te-
re) medzi Halou umenia (Műcsarnok) a Mú-
zeom krásneho umenia (Szépművészeti Mú-
zeum). Ako riaditeľ ďakujem nielen Mestu a 
menovaným organizáciám, ale aj všetkým ko-
legom učiteľom, ktorí svojou prácou prispeli 
k akcii aj napriek tomu, že príprava trvala po-
merne dlho a denný program bol neobvykle 
nabitý. Opera totiž trvala až 3,5 hodiny, pred-
stavenie však bolo z pohľadu divadelného a 
hudobného na európskej úrovni, réžia nápadi-
tá, aktualizujúca, spev a hra výborné, zvuk až 
nepravdepodobne prirodzený. Národná galé-
ria náš čakala v dvoch turnusoch výberom to-
ho najlepšieho z dejín umenia Uhorska, pri 
niektorých medzinárodne uznávaných a oce-
ňovaných dielach sme sa sotva stačili zastaviť 
a videli sme diela spájané aj so Slovenskom 
(stredovekú maľbu z Banskej Štiavnice, diela 
Bencúra, Medňánskeho, Csontváryho...). 

PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

Výstava maliara Lászlóa Seresa v Mestskom vlastivednom múzeuVýstava maliara Lászlóa Seresa v Mestskom vlastivednom múzeu
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo dňa 20. 
októbra 2017 autorskú výstavu maliara a reštau-
rátora Lászlóa Seresa. Na vernisáži odznel hu-
dobno-básnický prednes v podaní študentov 
Gymnázia vo Fiľakove. Fiľakovský rodák, kto-
rý v súčasnosti žije v Miškovci, študoval na vy-
sokej škole výtvarnej v Budapešti a následne sa 

v New Yorku venoval grafike a maľbe. Neskôr si 
založil reštaurátorské dielne, jednu v Indii a dru-
hú v Japonsku, ktoré pravidelne navštevuje. 
László Seres je predstaviteľom maďarského ab-
straktného expresionizmu šesťdesiatych a se-
demdesiatych rokov. Po dlhoročnej prestávke sa 
v roku 2006 opäť vrátil k maľovaniu a tvorí do-

dnes. Výber diel z jeho tvorby, ktorá bola pre-
zentovaná na výstavách v Miškovci, v Bombaji, 
v Dillí a v Budapešti, môžu záujemcovia vidieť 
v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fi-
ľakove do 12. decembra 2017. 

Bc. Denisa Pócsaová

Kultúra

Pasovanie prvákov
„My sme malé sovičky, zachcelo sa nám do 
školičky...“

Tak, ako to už býva zvykom na ZŠ Farská lúka 
(slovenská) vo Fiľakove, aj tento rok sme pri-
jali našich maličkých prváčikov do žiackeho 
cechu. Nebolo to veru pasovanie hocijaké. V 
piatok 29.9.2017 sme sa stretli v mestskej 
knižnici vo Fiľakove, kde nás privítala pani 
knihovníčka Katka Nagyová. Knižnica, ktorá 
je symbolom múdrosti a vzdelania veru pre-
verila poznatky našich najmenších žiakov. Na-
še malé sovíčatá zvládali úlohy a disciplíny, 
ktoré im pripravili pani vychovávateľky veľ-
mi hravo. Počty, tanec, skladanie puzzle, há-
danky, či chodníček k stromu poznania poňali 
s úsmevom na tváričkách. Akoby to mohlo 
byť inak, pasovať ich prišiel sám pán primátor 
Mgr. Attila Agócs, PhD., s pomocníkmi pá-
nom PhDr. Petrom Fehérom a našou pani ria-
diteľkou Mgr. Ildikó Wágnerovou. Prváčiko-
via dostali pekné darčeky, ktoré im budú pri-
pomínať toto krásne dopoludnie a spolu s pani 
učiteľkou kráčali hrdo späť do školy. Všet-
kým im prajeme veľa úspechov v školských la-
viciach. 

Mgr. Molnárová Zuzana, ZŠ Farská lúka

Kráčať po zemi ... také bežné, prirodzené, oby-
čajné ... ale kráčať v korunách stromov? Aké je 
to prechádzať sa vo výške 24 m, mať na dosah 
koruny vysokých stromov a krásny výhľad na o-
kolitú prírodu Spišskej Magury? Žiaci zo Zá-
kladnej školy na Farskej lúke vo Fiľakove to už 
vedia.
17. októbra sa so svojimi p. učiteľkami Ž. 
Kainráthovou, M. Ostrihoňovou, J. Ivaničovou 
a A. Cigánikovou prešli náučným chodníkom v 
korunách stromov v Bachledovej doline. Na 3 e-
dukačných zastávkach sa oboznámili s miest-
nou faunou a flórou. Adrenalínové zákutia 
chodníka im umožnili vyskúšať udržiavanie 
rovnováhy nad zdanlivo nebezpečnou priepas-
ťou. Vystúpili sme tiež na vyhliadkovú vežu s 

panoramatickým výhľadom na Pieniny, Be-
lianske Tatry aj Zamagurie. Tí najodvážnejší 
vyskúšali aj pochôdznu sieť na vrchu vyhliad-
kovej veže.
Nevšedné zážitky z krásneho a zaujímavého 
miesta boli znásobené nádherným jesenným tat-
ranským počasím. Bolo nám super !

Mgr. Alena Cigániková, ZŠ Farská lúka

Prechádzka v korunách stromov

do 15. Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“
nov. Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek

do 12. Výstava maliara Lászlóa Seresa
dec. Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

10. nov. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Csongor Kassai – Zuzana Martinková: 3 x 2 – komédia
 Miesto: MsKS Fiľakovo – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS, Novohradské osvetové stredisko – Lučenec

12. nov. „Lábam termett a táncra...“ – 
17:00 celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
 Miesto: MsKS Fiľakovo – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS a Spoločnosť Rakonca

22. nov. Prednáška historika Pavla Dvořáka pre deti a mládež,
 ktorá je súčasťou projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“
 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

25. nov. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Divadlo Thália (Košice): Akí sú Maďari? – hudobná komédia
 Predstavenie v maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS Fiľakovo– Divadelná sála; Organizátor: MsKS

28. nov. „Napszentület” – program FS Ördögborda (Rumunsko)
 Miesto: MsKS Fiľakovo– Divadelná sála; Organizátor: MsKS

01. dec. Dr. Imre Csernus: „Obavy a nedostatok sebadôvery”
18:00 Prednáška v maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS – Divadelná sála;  Organizátor: OZ Authentica – 
 Kultúra bez hraníc; Spoluorganizátor: MsKS

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v novembri 2017

Fiľakovský hrad vydal ďalšie vzác-
ne tajomstvá. Počas dvojmesačného 
archeologického výskumu objavili 

výskumníci v štyroch sondách pred-
mety, ktoré môžu mať aj sedemsto ro-

kov. Hodnotné artefakty sa stanú sú-
časťou stálej expozície Hradného múzea.

Na Fiľakovskom hrade začali výskumné práce 
v polovici júna a trvali do polovice augusta. Pre-
biehali v rámci štvormesačného projektu pod 
programom Obnovme si svoj dom. Podľa riadi-
teľky Hradného múzea Viktórie Tittonovej ot-
vorili štyri rôzne sondy. „Prvá je pri Bebekovej 
bašte, druhá na dolnom nádvorí, ktoré sme celé 
krížom prerezali, tretia v Perényiho bašte, kde 
sa čistil aj pôvodný rigol na odvod dažďovej vo-
dy, a štvrtá na nádvorí stredného hradu,“ pri-
blížila riaditeľka.
Podľa jej slov bola tohtoročná sezóna výskumu 
viac než úrodná. Počas prvého mesiaca sa na 
hrade podarilo nájsť niekoľko vzácnych pred-
metov, ktoré výskumníkom vyrazili dych. 
„Veľmi pekné nálezy máme z Perényiho bašty. 
Našli sme tam zachované fragmenty fajok či 
mince. Zaujímavá je najmä hlinená fajka zob-
razujúca mužskú tvár. Objavili sme aj rekon-
štruovateľný červenomaľovaný džbánik a do-
konca maľované sklo, čo je veľká vzácnosť, pre-

tože sa zachová len veľmi zriedka,“ vymeno-
vala riaditeľka. Medzi tohtoročnými objavmi 
nechýbajú ani delové gule rôznych veľkostí, že-
lezné kľúče, rôzne ozdobné kovania či frag-
menty keramiky a kachlíc. „Potešil nás i krás-
ny, takmer štyridsaťcentimetrový neskorostre-
doveký hrniec, ktorý sme objavili v prvej sonde. 
Táto sonda tiež odhalila mince i kachlice.“
Artefakty ešte prejdú ďalším výskumom, riadi-
teľka však pôvod jednotlivých predmetov od-
haduje na 14. až 17. storočie. „Čím nižšia je 
vrstva, tým starší je nález. Každý rok sme obja-
vili niečo zaujímavé, ale toľko pekných nálezov 
naraz sme ešte nemali. S touto sezónou som veľ-
mi spokojná,“ dodala.
Novoobjavené predme-
ty nezostanú pred zrak-
mi návštevníkov u-
kryté. „Všetky pred-
mety, ktoré sme za 
posledné roky výsku-
mu objavili, sa stanú 
súčasťou expozície 
Hradného múzea,“ do-
plnila na záver. 

Klaudia Kovácsová

(Fotky: Marian Mesiarik)

Kapela Meteors – členovia: Štefan Takáč, Tomáš
Novodomský, Kellner Frigyes, Ladislav Gordoš,

Ladislav Šingliar (z archívu Štefana Szőke)

V uliciach Fiľakova už v najbližších týždňoch 
začneme opäť stretávať občianske hliadky. V 
rámci programu Miestnych občianskych poriad-
kových služieb (MOPS) bude v meste pôsobiť 
osemčlenná hliadka.
Podľa slov Ábela Ravasza, splnomocnenca vlá-
dy pre rómske komunity, projekt MOPS schválili 
v 148 samosprávach na Slovensku, čím na 36 me-
siacov poskytnú zamestnanie pre viac ako 800 
ľudí. Väčšina z nich patrí medzi marginalizované 
rómske komunity. „Nepôjde o parapolíciu. 
Členovia hliadok budú môcť robiť rôzne pomoc-
né služby v meste, napríklad pomáhať deťom 
dostať sa do školy, pri rôznych podujatiach a 
môžu tiež pomôcť pri drogovej prevencii. Práve 
na podnet primátora Fiľakova sme sa rozhodli 

protidrogovú prevenciu posilniť,“ vyjadril sa 
Ravasz. Ako ďalej pokračoval, vyčlenených je 
dostatok financií na to, aby projekt MOPS fungo-
val minimálne do roku 2023. „Treba zabezpečiť, 
aby tam už tentokrát bola kontinuita,“ doplnil.
Fiľakovo bolo jedným z prvých miest v regióne, 
v ktorých v minulosti začali fungovať občianske 
hliadky. Prvé vyrazili do ulíc pred približne 
trinástimi rokmi. Spočiatku fungovali na báze 
občianskeho združenia a samospráva sa členov 
snažila zamestnať na čiastočné úväzky aj v 
rámci mesta. „Keď prišla možnosť v roku 2014 
podať veľký projekt, boli sme radi. Pomáhali 
nám riadiť premávku či strážiť poriadok pri 
väčších podujatiach a hliadkovali v meste, 
najmä cez víkendy. Kontrolovali aj bary, či 

mladiství nekonzumujú alkohol,“ priblížil 
primátor Attila Agócs.
Samospráva mala s rómskymi občianskymi 
hliadkami pozitívne skúsenosti, preto sa ich 
existenciu snažila udržať aj po skončení 
projektu. Pozitívne ich vnímali aj ľudia z 
minorít. „Poznajú sa, sú z jednej komunity, preto 
aj ich zásahy či napomenutia brali lepšie ako od 
členov mestskej polície. Niekoľko členov sme po-
tom ponechali na čiastkové úväzky a financovali 
sme ich cez menšie granty a projekty úradu prá-
ce. To však nebolo dostatočné riešenie. Preto 
sme veľmi radi, že sa projekt MOPS podarilo do-
tiahnuť do úspešného konca. Vďaka tomu bude 
mať u nás ďalších osem ľudí prácu aspoň na tri 
roky,“ zakončil primátor.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Do ulíc mesta sa vrátia poriadkové hliadkyDo ulíc mesta sa vrátia poriadkové hliadkySamospráva
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Vyvrcholením celoročnej práce našich žiakov a 
učiteľov ZŠ, Farská lúka, Fiľakovo bola poz-
vánka od kapitána  slovenskej floorballovej  
reprezentácie Lukáša Řezaninu na medziná-
rodný floorballový turnaj, ktorý sa konal v Bra-
tislave ešte pred začiatkom nového školského 
roka, v dňoch 23. – 27. augusta 2017. Turnaja sa 
zúčastnilo 11 mladších žiakov a keďže sa konal 
v auguste, tak sa malým  floorbalistom obohati-
li prázdniny o tréningy. Nastal deň, keď sme sa 
vlakom presunuli do hlavného mesta SR. Uni-
verzitná ubytovňa v Mlynskej Doline sa stala 
našim domovom na 4 noci a maminu kuchyňu 
nahradila pestrá strava v študentskej reštaurá-
cii. 
Pripravení na turnaj sme zahájili boje v sku-
pine. Turnaj bol obsadený veľmi silnou konku-
renciou profesionálnych klubov v každej kate-
górii. Naše výkony sme si mohli konečne po-
rovnať s rovesníkmi a zistiť, kde máme nedos-

tatky. Nakoniec sa nám podarilo splniť cieľ a po-
stúpili sme do vysnívaného PLAY OFF. Tam 
nás čakal víťaz „B“ skupiny Snipers Bratislava. 

Predzápasové predpoklady boli v prospech naj-
lepšieho tímu Slovenska v tejto kategórii. Na-
priek tomu boli chlapci vyhecovaní a predviedli 
hrdinský výkon. Vyhrávali sme 1:0 a ešte v pr-

vom polčase sme 10. min. držali stav 2:2. Na-
koniec sme po zápase  odišli s prehrou 3:9,  za 
čo sa nemusíme hanbiť. Snipers počas bojov  v 
skupine súperov deklasoval dvojcifernými vý-
sledkami dostal iba jediný gól a my sme mu dali 
3! Výkon ovplyvnil nízky počet hráčov na našej 
strane, keďže sme hrali na dve päťky, čo sa kon-
dične nedalo zvládnuť a samozrejme aj skúse-
nosti, ktoré sa nedajú porovnať s profesionálny-
mi tímami.
Sprievodnými aktivitami počas pobytu v Brati-
slave bola návšteva ZOO, koncert Majka Spiri-
ta na Magio pláži, večerná grilovačka v areáli 
Fakulty telesnej výchovy a športu a Deň otvore-
ných dverí v TV Markíza. Realizačný tím tvori-
li: Mgr. Marian Bozó, manager družstva,  Mgr. 
Gabriel Nagy, tréner a Ing. Róbert Belko, ktorý 
nám robil sprievodcu Bratislavou.
Ďakujem za podporu ZŠ, Farská lúka 64/A, Fi-
ľakovo, rodičom, sponzorom a samozrejme rea-
lizačnému tímu.

Mgr. Marian Bozó

Slovak Floorball Cup 2K17

10. novembra predstavia komédiu pod názvom 3 x 2 Csongor Kassai a Zuzana Mar-
tinková. Posledným predstavením V. Medzinárodného divadelného festivalu bude 
25. novembra hra v maďarskom jazyku Akí sú Maďari? v podaní košického Di-
vadla Thália. 
Organizátor festivalu – Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove – pre milovníkov 
divadla pripravil v tomto roku 23 predstavení. V období od januára po november po-
núkol 10 predstavení pre dospelých a 13 pre deti a mládež, z ktorých 8 bolo 
určených pre žiakov a študentov miestnych základných a stredných škôl.
Od začiatku roka sa diváci mohli zúčastniť rôznych predstavení, vystúpili Tanečné 
divadlo Ifjú Szivek, miestny DS Zsákszínház, Kerek Perec zo Šalgótarjánu, Poulič-
né divadlo z Budapešti, Divadlo Mesekocsi Színház, Divadlo Portál z Prešova a Di-
vadlo na Vysokej Nohe z Banskej Bystrice. 
Jedným zaujímavým predstavením zo septembrovej ponuky bolo vystúpenie Slo-
venského národného divadla s dokumentárnym divadlom Natálka, kde hlavnú rolu 
hrala herečka Judit Bárdos. Po predstavení začala diskusia na tému extrémizmus, 
do ktorej študentov miestneho gymnázia zapojili samotní herci SND. Jókaiho di-
vadlo z Komárna sa predstavilo veselohrou Opona hore!, miestne divadelné súbory 
DDS Zsibongó, MDF Apropó, DS MeseFigurák zaujali detské alebo dospelé obe-
censtvo rôznymi predstaveniami. 
V októbri žiakov miestnych základných a stredných škôl čakali štyri predstavenia: 
Divadelné centrum z Martina prinieslo anglicko-slovenskú inscenáciu The heroes, 
Divadlo Portál rozprávku o Pyšnej princeznej a pre žiakov maďarských škôl sa dos-
tali na javisko MsKS dve predstavenia v podaní Divadla Csavar z Chotína. Dospelé 
obecenstvo sa v minulom mesiaci mohlo tešiť z hudobnej komédie v maďarskom ja-
zyku Divadla Józsefa Kármána s názvom Bingo. Na potešenie organizátorov ako aj 
divákov sa podarilo prilákať do Fiľakova Divadlo Andreaja Bagara z Nitry, ktoré 
so svojou komédiou pod názvom Dámska šatňa zožalo veľký úspech.
Na novembrové predstavenia si záujemcovia môžu kúpiť predpredajové vstupen-
ky aj on-line na stránke kultúrneho strediska (www.kultura.filakovo.sk), alebo v bu-
dove MsKS tiež zľavnené vstupenky pre študentov a dôchodcov na jednotlivé 
predstavenia. 
Partnermi Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove v organizovaní piateho roč-
níka Medzinárodného divadelného festivalu boli Novohradské osvetové stredisko 
Lučenec a ZO Csemadok Fiľakovo. Festival je realizovaný s finančnou podporou 
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017 a s podporou Mi-
nisterstva kultúry SR.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS
Vstupné: 6 €Vstupné: 6 €

Divadelný festival sa blíži ku koncuDivadelný festival sa blíži ku koncu

Hradné múzeum vo Fiľakove sa pravidelne u-
chádza o granty podporujúce kultúrno-vzdelá-
vacie aktivity, ako aj rozvoj, rozšírenie a ochra-
nu zbierkového fondu. V roku 2017 mala inšti-
túcia 5 úspešných projektov, podporených z ve-
rejných zdrojov Fondom na podporu umenia 
(FPU), Úradom vlády Slovenskej republiky 
(ÚVSR) a Banskobystrickým samosprávnym 
krajom (BBSK). Vďaka projektu s názvom „Kú-
pa unikátnej palóckej drevenej lavice s prela-
movanou výzdobou“ podaného do FPU sa roz-
šírila stála expozícia Mestského vlastivedného 
múzea o vyrezávanú lavicu zo Závady, ktorá bo-
la návštevníkom predstavená v rámci dočasnej 

výstavy na oslavách Palóckych dní a Dní mesta 
Fiľakovo. Inštitúcia vlastní a archivuje vo svo-
jich depozitároch aj zbierkové predmety, ktoré 
na svoju slávu ešte len čakajú. Jednou z priorít 
je spomínané exponáty uchovať čo v najlepšom 
stave. Z tohto dôvodu sa múzeum uchádzalo o 
finančnú podporu FPU na „Zabezpečenie och-
rany historických papierových dokumentov, fo-
tografií, pohľadníc a archívnych filmov“, vďa-
ka ktorej sa všetky menované predmety dočka-
jú odborného uloženia. Tretím projektom pod-
poreným FPU je séria podujatí pre deti a mlá-
dež v Mestskej knižnici vo Fiľakove, pod náz-
vom „Do knižnice nielen pre vedomosti“, v rám-

ci ktorej majú žiaci základných a stredných škôl 
možnosť rozšíriť svoje obzory v oblasti litera-
túry, histórie, etnografie, či aktuálnej politickej 
situácie. V tomto roku sa na fiľakovskom hrade 
konali „XVIII. Fiľakovské hradné hry“ a „XI. 
Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“, 
ktoré boli realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky – program 
Kultúra národnostných menšín 2017 a Bansko-
bystrického samosprávneho kraja. Veríme, že 
sa múzeu podarí udržať si túto tendenciu aj 
nasledujúce roky, čo nepochybne prospeje ďal-
šiemu rozvoju v oblasti vedy a výskumu, ako aj 
kultúry v našom meste.

Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

Kultúra Úspešné projekty Hradného múzea vo Fiľakove

November 10-én 18:00 órai kezdettel Kassai Csongor és Zuzana Martinková előa-
dásában a 3 x 2 című vígjátékot láthatja a közönség szlovák nyelven. November 25-
én a kassai Thália Színház Milyenek a magyarok? című zenés játéka zárja az idei 
Színházi Fesztivált.
Az V. Nemzetközi Színházi Fesztivált szervező Füleki Városi Művelődési Központ 
2017-ben a színház szerelmeseinek összesen 23 előadással készült. A januártól 
novemberig tartó időszakban 10 felnőtt előadást és 13 gyermek- illetve ifjúsági da-
rabot láthattak – láthatnak a nézők, ezekből 8-at délelőtti előadásként a helyi iskolák 
tanulói számára.
Év elejétől különböző színházak mutakoztak be a közönségnek, köztük a pozsonyi 
Ifjú Szivek Táncszínház, a helyi Zsákszínház, a salgótarjáni Kerek Perec színjátszó-
i, a Budapesti Utcaszínház, a Mesekocsi Színház, az eperjesi Divadlo Portál mese-
színház és a besztercebányai Divadlo na Vysokej Nohe gólyalábas színház.
A szeptemberi kínálat egyik izgalmas darabja volt a Szlovák Nemzeti Színház mű-
vészei – köztük az ismert fiatal színművésznő, Bárdos Judit – által előadott Natálka 
című dokumentumszínház. Az extrémizmus következményeit bemutató előadás u-
tán a szereplők beszélgetést folytattak a témáról a helyi gimnázium diákjaival. A fel-
nőtt közönség a Komáromi Jókai Színház Függöny fel! című vígjátékának tapsolha-
tott, melyben olyan művészeket láthattak a nézők, mint Mokos Attila, Bandor Éva 
vagy Fabó Tibor. Az első őszi hónapban a helyi színjátszók is bemutatkoztak: a Zsi-
bongó Kisszínpad a Bajusz, a MeseFigurák a Tele-tarsoly című előadásával, az Ap-
ropó Kisszínpad pedig A nagy füzet című dramatizált játékával, mellyel az idei Jókai 
Napokon elnyerte a diákszínjátszók egyik nívódíját.
Októberben négy délelőtti előadás várta a diákokat: az angol nyelvű The heroes a tu-
rócszentmártoni Divadelné centrum tolmácsolásában, a szlovák iskolák számára a 
Divadlo Portál A büszke hercegnő című mesejátéka, valamint a magyar tanítási 
nyelvű iskolákat látogató tanulóknak a Csavar Színház Itt és most ugrik a majom a 
vízbe, illetve A helység kalapácsa című darabja került a VMK színpadára. A felnőtt 
közönség a múlt hónapban a Kármán József Színház Bingó című vígjátékán szóra-
kozhatott, melyben számtalan régi magyar sláger is felcsendült. A szervezők és a kö-
zönség nagy örömére sikerült Fülekre csábítani a nyitrai Andrej Bagar Színházat, 
mely a Női öltöző című, szlovák nyelvű előadásával nagy sikert aratott.
A november folyamán várható esti előadásokra elővételes jegyek on-line is megvá-
sárolhatók a művelődési központ honlapján (www.kultura.filakovo.sk). A VMK-
ban kedvezményes (diák- és nyugdíjas-) belépőjegy is váltható a Thália Színház 
előadására.
Az ötödik évfolyamába lépett Nemzetközi Színházi Fesztivál megszervezésében a 
Füleki Városi Művelődési Központ partnerei a losonci Nógrádi Közművelődési 

Központ és a Csemadok Füleki Alapszervezete voltak. A 
rendezvény a helyi támogatók hozzájárulásán kívül a Szlovák 
Kormányhivatal Kisebbségi Kultúrák 2017 programjának, 
valamint a Szlovák Kulturális Minisztériumnak a támogatásával 
valósul meg.

Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Fináléjához érkezik a színházi fesztiválFináléjához érkezik a színházi fesztivál

A Füleki Vármúzeum rendszeresen foglalkozik 
pályázatírással, melynek célja a gyűjtemény-
gyarapítás, fejlesztés és gondozás, valamint a 
kulturális és oktatási tevékenységek támogatá-
sa. 2017-ben az intézmény öt sikeres pályázatát 
támogatta a Művészeti Alap (MA), a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatala (SZKK) és a 
Besztercebányai Kerületi Önkormányzat 
(BKÖ). Az első MA-hoz benyújtott pályázat-
nak köszönhetően egy Érújfaluból származó át-
tört faragással díszített lócával bővült a Városi 
Honismereti Múzeum állandó tárlata, melyet a 

Palóc Napok és Füleki Városnapok keretén be-
lül bemutatott időszaki kiállításon is megtekint-
hettek az érdeklődők. A múzeum gyűjteményé-
ben nem csupán a kiállított műtárgyak szerepel-
nek, ezért ezek védelme, megfelelő tárolása is 
az intézmény elsődleges céljai közé tartozik. A 
történelmi dokumentumok, fényképek, képes-
lapok és archív filmek állagmegóvására be-
nyújtott pályázat támogatásával már az említett 
tárgyak is szakszerű tárolásban részesülhetnek. 
A harmadik MA által támogatott pályázat a Fü-
leki Városi Könyvtár a „Könyvtárba nemcsak a 

tudásért!” című gyermek- és ifjúsági rendez-
vénysorozata, melynek köszönhetően a helyi ál-
talános és középiskolák diákjai irodalmi, törté-
nelmi, néprajzi és aktuálpolitikai témákban is 
szélesíthetik látókörüket. Idén 18. alkalommal 
kerültek megrendezésre a „Füleki Várjátékok” 
és a „Nemzetközi Történelmi Íjászverseny” 11. 
évada, melyek a SZKK – Kisebbségi kultúrák 
2017, illetve a BKÖ támogatásával valósulhat-
tak meg. Reméljük, a múzeum a következő 
években is hasonló sikereket könyvelhet majd 
el, ami nagyban hozzájárulhat úgy a kutatás, 
mint a kultúra fejlődéséhez városunkban.

Deák Szőke Lucia, FVM

Kultúra A Füleki Vármúzeum sikeres pályázatai

2017. 11. 25.
VMK F����

18:00

A füleki Papréti Alapiskola diákjai és tanárai 
idei munkájának kicsúcsosodása a szlovák 
floorball válogatott kapitányától, Řezanina Lu-
káštól érkezett meghívás volt egy nemzetközi 
floorball tornára, melyre még a tanévkezdés 
előtt 2017. augusztus 23–27. között került sor, 
Pozsonyban. A tornán 11 diák vett részt. Mivel 
a verseny augusztusban került megrendezésre, 
így az ifjú floorballt űző gyermekek szünidejét 
az edzések tették még gazdagabbá. Elérkezett 
az indulás napja, mikor is vonattal mindnyájan 
elutaztunk Szlovákia fővárosába. Négy éjsza-
kára egy malomvölgyi diákszálló vált ottho-
nunkká, s a házi kosztot pedig az egyetemi étke-
ző gazdag kínálata helyettesítette. 
Felkészülten vártuk a csoportmérkőzéseket. 
Minden kategóriában nagyon erős mezőny 
gyűlt össze. Végre lehetőségünk nyílt össze-
mérni erőnket kortársainkkal, és a verseny so-
rán fény derült hiányosságainkra is. Az erős el-
lenfelek ellenére sikerült elérni célunkat, beke-

rültünk a megálmodott egyenes kieséses sza-
kaszba /PLAY OFF/, ahol a „B“ csoport győzte-
sével, a SNIPERS BRATISLAVA együttesével 

küzdött meg csapatunk. A találkozó egyértelmű 
esélyese e kategória szlovákiai legjobbja volt. 
Lelkes játékosaink hősies teljesítményt nyúj-
tottak. A mérkőzés elején sikerült vezetést sze-
reznünk, s a második félidő tízedik percéig tar-
tottuk a döntetlen (2:2) állást. Végül azonban ki-
domborodott az ellenfél nagyobb tudása, s 3:9 
arányú vereséget szenvedtünk. Az eredményért 
azonban nem kell szégyenkeznünk. A SNI-

PERS csapata a küzdelmek során kétszámjegyű 
eredményekkel győzedelmeskedett ellenfelei 
felett, s csupán egy gólt kaptak, tőlünk pedig 
hármat! Teljesítményünket nagyban befolyá-
solta a játékosok alacsony létszáma, hiszen két-
szer ötös felállásban játszottunk, ami erőnléti-
leg nagyon megterhelő volt, valamint tapaszta-
lataink sem hasonlíthatóak össze a profi csapa-
tokéval. 
Pozsonyban való tartózkodásunk ideje alatt a 
következő kísérőprogramokban volt részünk: a 
pozsonyi állatkert megtekintése, Majk Spirit 
koncertje a „Magio strandon”, esti grillezés a 
sport- és testnevelési kar területén, s végül a 
Markíza Televízió nyílt napján való részvétel. A 
csapatot elkísérték: Bozó Marian – a csapat me-
nedzsere, Nagy Gabriel – edző, valamint Belko 
Róbert, aki végigkalauzolt bennünket Szlová-
kia fővárosában. 
Köszönjük a támogatást a Papréti Alapiskolá-
nak (Fülek), a szülőknek, a támogatóinknak és 
az egész csapatnak.

Bozó Marian (Ford.: dk)
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