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Viac ako 1200 návštevníkov, príjemné po-
časie, zaujímavý program, mnoho atrakcií 

a gradujúca nálada – takými slovami by sa 
dal charakterizovať 12. ročník Palóckej Veľ-
kej noci na Fiľakovskom hrade. Mestské 
kultúrne stredisko, ako hlavný organizátor 
podujatia, sa aj tento rok postaralo o veľko-
nočný program. Nechýbali remeselnícke 
kúty, kde si návštevníci mohli medzi inými 
vyskúšať zhotovenie kraslíc rôznymi tech-
nikami, zdobenie medovníkov, viazanie pál-
ky, výrobu šúpolienok (Tvorivá dielňa Mo-
tolla) a ľudových hudobných nástrojov 
(Zoltán Anderko). Najmenších tento rok ok-
rem už tradičných zaujímavostí, ako jazda 
na koni (OZ Nomád), chodenie na chodú-
ľoch, maľovanie na tvár (OZ Pro Gaudio), 
čakala novinka vo forme rozprávkového kú-
tika (Bábkové divadlo Figurína). Deti sa 
tiež mohli zúčastniť lukostreleckej súťaži v 
kategóriách začiatočníci a skúsení, a čakali 
ich aj skúšky šikovností, za ktoré boli naj-
lepší ocenení. Podujatie bolo sprevádzané 
jarmokom ako v hradnom areáli tak aj na 

Podhradskej ulici. Kultúrny program začí-
nal tradičným svätením jedál, po ktorom na-

sledovalo vystúpenie niekoľkých folklór-
nych súborov a krst knihy Novohrad z ne-
ba, v ktorej nechýbajú ani fotky o našom re-

gióne. Návštevníci si mohli pozrieť vystú-
penie folklórneho súboru Nádas z Farnej, 
folklórneho a divadelného súboru Dubká-

čik z Buzitky, Podjavorskej muziky zo Zvo-
lenskej Slatiny a citarového súboru Rozma-
rín z Beliny. Kultúrny program ukončil kon-
cert kapely Góbé z Budapešti, ktorá svojou 
hudbou roztancovala publikum. Spoluor-
ganizátormi podujatia boli Verejnoprospeš-
né služby Fiľakovo a Hradné múzeum vo 
Fiľakove, vďaka ktorému sa návštevníci 

mohli pozrieť na stále a dočasné expozície 
Hradného múzea.

Kinga Palčová, MsKS 

Fotky: Viktor Estefán
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Držím	sa	kréda	„Od	každého	sa	môžeš	niečo	naučiť”

Jedno z dvoch ocenení Plaketou Jana Amo-
sa Komenského, odovzdaných počas tohto-
ročného Mestského dňa učiteľov, putovalo 
do rúk pedagógovi zo stredných škôl. Už v mi-
nulom mesačníku sme prezradili , že ďakov-
nú plaketu si prevzal Bc. František Mojzeš, 
ktorý je nielen štatutárnym zástupcom riadi-
teľa, hlavným majstrom odborného výcviku 
a učiteľom odborných predmetov v SOŠ vo 
Fiľakove, ale aj ten, čo s oceňovaním peda-
gógov počas ich osláv má bohaté skúsenosti 
z druhej strany. Ako bývalý poslanec 
Mestského zastupiteľstva a predseda Ko-
misie školstva, športu a mládeže pri MZ 
(pozn. v predchádzajúcom volebnom obdo-
bí) on sám tieto ocenenia, spolu s vedením 
mesta, v tých časoch odovzdával laureátom 
ocenenia. Preto bolo pre neho prevzatie oce-
nenia tak trochu dojímavo intenzívnejšie.
Už v rozhovore pre našu mestskú televíziu 
hneď po slávnostnom oceňovaní ste sa 
vyjadrili, že povolanie učiteľa vzniklo u 
Vás neskôr, teda neštudovali ste pedago-
giku s prvotným zámerom. V akej oblasti 
ste teda predtým pracovali a kedy ste sa 
dostali k učiteľovaniu?
Strednú školu som absolvoval v ZVT Ban-
ská Bystrica. Po jej skončení som nastúpil 
do Kovosmaltu ako mechanik elektronik. 
Tieto roky znamenali z odborného hľadiska 
pre mňa veľmi veľa. Po zániku Kovosmaltu 
v r.1989 sme sa teda rozhodli spolu s kolega-
mi Gustim Eibnerom, Robom Schneiderom 
a Lacom Krivánskym založiť s.r.o. GE-
NERAL SERVICE. V roku 1995 som dostal 
ponuku zo SOU Fiľakovo na miesto majstra 
odbornej výchovy, kde sa otváral odbor 
Mechanik – elektronik. Ponuku som prijal a 
od vtedy pracujem u nás na škole. Pedago-
gické vzdelanie som získal na UMB v Ban-
skej Bystrici. 
Ktoré momenty boli v začiatkoch Vašej 
pedagogickej práce pre Vás najťažšie, ale-
bo možno najzaujímavejšie? Ako na to 
nové povolanie zareagovala Vaša rodina?
Bolo to niečo úplne iné ako v závode. Naj-
ťažšie bolo zvyknúť si na to, že pracujem s 
mladými ľuďmi, ktorí sú v zložitom veku. 
Ako však roky a skúsenosti pribúdali, práca 
pedagóga ma začala čoraz viacej napĺňať a 
uvedomoval som si, že som urobil správne 
rozhodnutie. Veľkú podporu som mal v man-
želke, ktorá pracovala ako majsterka od-
borného výcviku u nás na škole. V začiat-
koch mi tiež veľmi pomohol brat, ktorý už v 
tom čase pracoval ako MOV.
Čo Vám osobne prinášajú vzťahy peda-
góg – študenti? Stáva sa, že aj Vy sami ste 
občas prekvapený, čo Vám toto povolanie 
dáva, dokážu Vás niečím Vaši žiaci 
prekvapiť, alebo dokonca sa od nich ešte 
aj Vy sami niečo naučíte?
Prácu pedagóga nemôžeme brať ako povo-
lanie. Je to poslanie. Pracujeme s mladými 
ľuďmi, ktorých ovplyvňujeme a formujeme. 

Veľakrát suplujeme rodičov a kamarátov. Je 
to zodpovednosť. Žiaci sú ako čisté CD, čo 
naň nahráme, to z neho budeme počúvať. Je 
veľmi príjemné vidieť žiakov, ktorí 
samostatne vedia odstrániť skutočné, alebo 
majstrom fingované poruchy na zariade-
niach, pomocou schém a meracích prístro-
jov. Kým sa žiaci dostanú na takú vedomost-

nú úroveň, že sú schopní samostatne riešiť 
zadané úlohy, uplynie veľmi veľa vyučova-
cích hodín. Je to usilovná, zodpovedná a 
mravenčia práca učiteľa – majstra – žiaka. 
Konečný pocit je však o to príjemnejší. Keď 
si učiteľ alebo majster premietne dlhú cestu 
od príchodu „prváčika” až po odchod 
„takmer hotového” odborníka, spomenie si 
na prvé neodborné otázky žiaka, na mono-
lóg z jeho strany a na takmer odborné dialó-
gy s tretiakmi, či štvrtákmi, potom ho hreje 
pocit, že jeho práca má zmysel. Držím sa kré-
da „Od každého sa môžeš niečo naučiť ” 
predsa každý z nás má iný pohľad na veci a 
tým aj rôzne spôsoby riešenia.
So svojimi študentmi často chodievate aj 
na rôzne zahraničné exkurzie, alebo máte 
na škole zaujímavé projekty a súťaže. Má-
te vôbec nejaký voľný čas a čo teda „robi-
eva Ferko Mojzeš vo svojom voľnom čase 
najradšej“ ?
Do zahraničia chodia žiaci na odbornú prax 
cez projekt ERASMUS (Miláno, Viedeň, Bu-
dapešť, Jena...), tieto zahraničné aktivity u 
nás zastrešujú naši mladí jazykovo zdatní ko-
legovia a musím podotknúť, že úspešne. Ja 
sa venujem školským aktivitám – MLADÝ 
ROBOTRONIK, MLADÝ TVORCA, 
ŠPORTOVÝ DEŇ a niektorým exkurziám. 
Vo svojom voľnom čase sa venujem svojej 
rodine, okoliu domu, vinici, svojmu koníčku 
– elektronike a keď mi čas dovolí, rád cho-
dím na ryby.
Mnohí Fiľakovčania Vás poznajú aj ako 
človeka veľmi úzko prepojeného so špor-
tom, konkrétnejšie asi s mládežníckym 
futbalom, kde máte za sebou plodné roky 
v úlohe trénera. Ktoré spomienky sa Vám 
na toto obdobie vynoria ako prvé? Neľu-
tujete, že v tejto oblasti už nie ste aktívny? 
Bola to najkrajšia etapa môjho športovo – tré-
nerského života. V rokoch 1999 až 2010 
som trénoval mladých futbalistov FTC Fiľa-
kovo. Od prípravky až po dorastencov. S 
mužstvami, ktoré som trénoval sme hrali od 

I. triedy až po I. ligu so staršími žiakmi. Sa-
mozrejme najkrajšie boli tie roky, keď sme 
vyhrali III. a potom aj II. Ligu. Mám veľmi 
pekné spomienky na všetkých hráčov, kto-
rých som trénoval. Niektorí z nich si zahrali 
I. dorasteneckú ligu ( E. LeGiang – 1. FC No-
rimberg, MŠK Žilina, P. LeGiang – MŠK 
Žilina, T. Molnár – Slovan Bratislava, D. 
Tőre- Bohemians Praha, J. Ľalík a A. Miguel 
– MFK Ružomberok). LeGiangovci boli 
dokonca aj reprezentanti SR a mnohí chlapci 
hrali za výber kraja. Samozrejme nesmiem 
zabudnúť na chlapcov, na ktorých som sa 
veľmi rád chodil a chodím pozerať na 
štadión FTC už ako mužov Varga G., Tóth 
T., Tóth F., Urbančok E., Botoš A., Bari E. 
ml., Kasza R., Molnár T., Gášpár D., Rubint 
Š. – mohol by som ich menovať ešte oveľa 
viac, no nechcel by som nikoho vynechať. 
Všetkých som ich mal veľmi rád a bolo mi 
cťou s nimi spolupracovať. Škoda len, že už 
viacerí z nich nehrajú za naše farby. Či 
neľutujem, že už netrénujem? Určite mi to z 
času na čas chýba. Ale bola to jedna pekná 
etapa môjho života, ktorú som uzatvoril. V 
takom objeme, ako som sa venoval vtedy fut-
balu, by som sa už dnes kvôli pracovnému 
vyťaženiu venovať nemohol.
Nuž a nakoniec, musím sa za našich čita-
teľov opýtať aj na Vaše obdobie poslanco-
vania a funkciu predsedu komisie, ktorá 
tieto oceňovania koordinovala od začiat-
ku, ako si Mesto Fiľakovo začalo svojich 
pedagógov uctievať udeľovaním ďakov-

nej plakety J. A. Komenského. Máte aj na 
tieto časy nejaké pekné, milé spomienky, 
aké pocity máte z tejto verejnej oblasti 
svojho života?
Bola to pre mňa nová skúsenosť. Pracovať 
ako poslanec Mestského zastupiteľstva v 
mojom rodnom meste bola pre mňa česť. V 
komisii školstva, športu a mládeže sa mi pra-
covalo veľmi dobre, mal som v tíme skvelú 
kolegyňu a skvelých kolegov. Som rád, že 
niektoré veci sa nám ako komisii podarilo 
presadiť, alebo aspoň pomôcť k ich riešeniu. 
Musím oceniť prácu terajšej komisie na čele 
s Mgr. Attilom Visnyaim, lebo pracujú 
veľmi aktívne, držím im palce.

Iveta Cíferová

Rozhovor s Bc. Františkom Mojzešom, oceneným Plaketou Jana Amosa KomenskéhoMesto Fiľakovo zasiahli v 70. rokoch minulého 
storočia a naposledy v roku 2010 veľké povod-
ne. Pri povodniach spred 7 rokov vytopilo tak-
mer 150 domácností, železnice i prevádzky 
miestnych podnikateľov. Škody sa vyšplhali na 
viac ako pol milióna eur. Hoci Fiľakovo zasiah-
nu povodne sporadicky, ich sila je o to ničivej-
šia. Samospráva sa preto rozhodla predísť ďal-
ším škodám investovaním do protipovodňových 
opatrení.
V týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa projektu, ktorým sa samospráva 
chce uchádzať o dotáciu na zlepšenie protipo-
vodňových opatrení. „Povodne sa opakujú pri-
bližne každých 20-30 rokov. Ide o následok ná-
hlych prívalových dažďov. Cez mesto tečie po-
tok Belina, do ktorého ústia prítoky Výhliadka a 
Klatov. Potok počas silných zrážok nestíha 
odvádzať vodu,“ povedal Attila Agócs, primátor 
Fiľakova. Keďže povodne tu nie sú časté, mesto 
nie je zahrnuté medzi oblasti so zvýšenou po-
vodňovou aktivitou. Zoznam týchto oblastí sa 
však v najbližších dňoch bude aktualizovať. V 
prípade zaradenia by malo Fiľakovo väčšiu šan-
cu uspieť v projektoch.
Na boj proti povodniam momentálne slúžia čer-
padlá a hasičské protipovodňové balíky. K zlep-
šeniu situácie prispieva aj pravidelné čistenie ko-
rýt potokov. „Nezdá sa to byť podstatné, ale je. V 

roku 2015 som bol pri týchto prácach. Aktivační 
pracovníci z koryta vytiahli celú chladničku. 
Takýto objemný odpad by mohol spôsobovať 
problémy,“ vysvetlil Agócs.
Zlepšiť protipovodňovú situáciu by podľa pri-
mátora mohli suché nádrže – poldre, ktoré by vy-
budovali na tokoch Výhliadka a Klatov v lokali-
tách Výhliadka a Lieskové údolie. „V prípade 
veľkých zrážok by slúžili na dočasnú akumulá-
ciu vody, ktorú by sme do Belinej cez priepuste 
púšťali postupne, aby koryto nevyplavilo. Obe 
nádrže by dokázali zachytiť 80 000 metrov ku-
bických vody,“ priblížil primátor. Ako dodal, nie 
všetky pozemky, na ktorých by mali nádrže stáť, 
sú mestské. Samosprávu preto bude čakať zdĺ-
havý proces vysporiadania vzťahov s vlastník-
mi. 
Ak by mestu dotáciu neschválili, primátor je pri-
pravený projekt hradiť z mestského rozpočtu. 
„Na samotnú prípravu projektu sme vyčlenili ne-
celých sedemtisíc eur. Výstavba nádrží by moh-
la stáť 100-200-tisíc eur. Teraz na to prostriedky 
nemáme, avšak už budeme mať v rukách projekt 
a budeme vedieť postupovať ďalej. Nie je to ma-
lá investícia, keď však vezmeme do úvahy ško-
dy, ktoré voda napáchala naposledy, je potrebné 
to časom zrealizovať,“ zakončil.

Iveta Cíferová

Futbalový štadión vo Fiľakove postupne mení 
svoj vzhľad. V priebehu posledných týždňov 
sa v domovskom stánku FTC zrekonštruovali 
hráčske šatne, sociálne zariadenia pre divákov 
i priestory, ktoré využívajú kolkári. „Okrem 
toho už čoskoro odovzdáme do užívania vy-
novené tréningové ihrisko pre mládež. Taktiež 
máme v úmysle podať projekt, vďaka ktoré-
mu by sa zrekonštruovala miestna telocvič-
ňa,“ ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova.

Mesto šetrí rozpočet
Rekonštrukčné práce na štadióne vykonala 
murárska čata vytvorená zo skúsených pra-
covníkov verejnoprospešných služieb. Mesto 
tak vďaka nim šetrí náklady. „Ušetríme mest-
ské peniaze, nakoľko platíme len za materiál.“
Samospráva pre futbalových fanúšikov zre-
novovala toalety a plánuje zlepšiť ich prístup-
nosť. Vynovenými šatňami a zrekonštruova-
nými priestormi sa môžu pochváliť aj extrali-
goví kolkári. Mesto do týchto opráv zainves-
tovalo tritisíc eur. V rámci projektu Spoločne 
za krajšie Fiľakovo podporeného Úradom spl-
nomocnenca vlády pre rómske komunity zís-
kalo Fiľakovo približne päťtisíc eur aj na 
opravu časti štadióna. „Dotáciu sme využili 
na obnovenie antukovej atletickej dráhy oko-
lo hlavného ihriska. Vytvorilo sa i nové do-
skočisko,“ vymenoval Agócs.

Ihrisko pre mládež a deti
Ešte v roku 2015 sa začali práce aj na ihrisku 
za štadiónom. V najbližších dňoch ho odo-
vzdajú do užívania. „Bolo potrebné odstrániť 
burinu, vyčistiť terén, navoziť novú zem, vy-
valcovať ihrisko a spraviť nové oplotenie. V 
minulom roku sme zasadili novú trávu, ktorú 
sme počas celého roka pestovali,“ priblížil 
Attila Visnyai, prezident fiľakovského FTC. 
Ako pokračoval, s obnovou ihriska pomáhali 
aj miestni podnikatelia. Ihrisko by mala vyu-
žívať prevažne mládež. „Ak by ihrisko splnilo 
normy, chceli by sme ho v prípade zlého poča-
sia využívať aj na majstrovské zápasy detí. 
Šetrili by sme tým naše hlavné ihrisko,“ uza-
vrel Visnyai.

Obnova telocvične
Rekonštrukčné práce na štadióne by sa však 
ešte nemali skončiť. Mesto sa chce zapojiť do 
výzvy Slovenského futbalového zväzu a u-
chádzať sa o dotáciu vo výške 39-tisíc eur. V 
prípade úspechu by sa na telocvični vymenila 
strecha, okná, dvere i bleskozvod. „Telocvič-
ňu okrem FTC využíva aj miestne gymná-
zium. V budúcnosti bude potrebné budovu za-
tepliť. Kvôli použitým materiálom sú tam veľ-
ké úniky tepla,“ doplnil primátor.

Iveta Cíferová

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018 bude prebiehať 
v prípade MŠ Štúrova od 2. do 31. mája 2017 v kancelárii riaditeľky MŠ denne od 8,30 do 16,00 a v 
MŠ Daxnerova od 28. apríla do 31. mája 2017 denne od 7,30 do 15,00.

Škôlkárske popoludnia v MŠ Štúrovej sa uskutočnia od 2. do 5. mája 2017 denne od 15,00 do 
16,30. Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov a 
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie 
sa prednostne  prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky.

Bližšie informácie o zameraní a aktivitách MŠ, o možnosti adaptačného pobytu v MŠ Vám 
poskytne riaditeľka MŠ pri zápise dieťaťa do materskej školy.

MŠ Daxnerova deň otvorených dverí organizuje 28. apríla 2017. Sprievodný hudobný program 
„Poď sa hrať” sa uskutoční od 9,30 do 10,00 a „Ringató” od 10,30 do 11,00 v miniherni MŠ.

Základná umelecká škola – Művészeti A-
lapiskola Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 
uskutoční prijímacie skúšky 17. mája a 26. 
júna 2017 od 13,00 do 17,00 hod.
ZUŠ-MAI v školskom roku 2017/2018 
otvára nasledovné odbory:
Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na hus-
liach, hra na gitare, hra na dychové nástroj, 
hra na bicích nástrojoch, hra na keyboarde, 

hra na akordeóne, spev a štúdium pre do-
spelých
Výtvarný odbor: kresba, grafika, modelo-
vanie, maľba, dekoratívne činnosti a štú-
dium pre dospelých
Tanečný odbor: V priebehu štúdia sa  žiaci 
okrem tanečnej prípravy naučia rôzne tech-
niky.
Literárno-dramatický odbor: Dramatic-

ké a slovesné oddelenie.
V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť pri-
jímacích skúšok v daných termínoch, kon-
taktujte prosím riaditeľstvo ZUŠ-MAI 
ohľadom možností dodatočného prijatia v 
mesiacoch máj-jún. Ďaľšie informácie: 
www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, alebo 
osobne na riaditeľstve školy!

Jarmok, na ktorý Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva remeselníkov a 
tradičných ľudových výrobcov sa uskutoční 17. júna 2017 na Podhradskej 
ulici vo Fiľakove a bude sprievodným poobedňajším programom XVIII. 
Fiľakovských hradných hier.

Záujemcovia o predajné miesto sa môžu prihlásiť na nasledovných adresách a 
telefónnych číslach: Hradné múzeum vo Fiľakove – Novohradské turisticko-
informačné centrum, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, tel.: 047/4382016, 0918 
994 481, e-mail: ntic@hradfilakovo.sk.
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Jedno z dvoch ocenení Plaketou Jana Amo-
sa Komenského, odovzdaných počas tohto-
ročného Mestského dňa učiteľov, putovalo 
do rúk pedagógovi zo stredných škôl. Už v mi-
nulom mesačníku sme prezradili , že ďakov-
nú plaketu si prevzal Bc. František Mojzeš, 
ktorý je nielen štatutárnym zástupcom riadi-
teľa, hlavným majstrom odborného výcviku 
a učiteľom odborných predmetov v SOŠ vo 
Fiľakove, ale aj ten, čo s oceňovaním peda-
gógov počas ich osláv má bohaté skúsenosti 
z druhej strany. Ako bývalý poslanec 
Mestského zastupiteľstva a predseda Ko-
misie školstva, športu a mládeže pri MZ 
(pozn. v predchádzajúcom volebnom obdo-
bí) on sám tieto ocenenia, spolu s vedením 
mesta, v tých časoch odovzdával laureátom 
ocenenia. Preto bolo pre neho prevzatie oce-
nenia tak trochu dojímavo intenzívnejšie.
Už v rozhovore pre našu mestskú televíziu 
hneď po slávnostnom oceňovaní ste sa 
vyjadrili, že povolanie učiteľa vzniklo u 
Vás neskôr, teda neštudovali ste pedago-
giku s prvotným zámerom. V akej oblasti 
ste teda predtým pracovali a kedy ste sa 
dostali k učiteľovaniu?
Strednú školu som absolvoval v ZVT Ban-
ská Bystrica. Po jej skončení som nastúpil 
do Kovosmaltu ako mechanik elektronik. 
Tieto roky znamenali z odborného hľadiska 
pre mňa veľmi veľa. Po zániku Kovosmaltu 
v r.1989 sme sa teda rozhodli spolu s kolega-
mi Gustim Eibnerom, Robom Schneiderom 
a Lacom Krivánskym založiť s.r.o. GE-
NERAL SERVICE. V roku 1995 som dostal 
ponuku zo SOU Fiľakovo na miesto majstra 
odbornej výchovy, kde sa otváral odbor 
Mechanik – elektronik. Ponuku som prijal a 
od vtedy pracujem u nás na škole. Pedago-
gické vzdelanie som získal na UMB v Ban-
skej Bystrici. 
Ktoré momenty boli v začiatkoch Vašej 
pedagogickej práce pre Vás najťažšie, ale-
bo možno najzaujímavejšie? Ako na to 
nové povolanie zareagovala Vaša rodina?
Bolo to niečo úplne iné ako v závode. Naj-
ťažšie bolo zvyknúť si na to, že pracujem s 
mladými ľuďmi, ktorí sú v zložitom veku. 
Ako však roky a skúsenosti pribúdali, práca 
pedagóga ma začala čoraz viacej napĺňať a 
uvedomoval som si, že som urobil správne 
rozhodnutie. Veľkú podporu som mal v man-
želke, ktorá pracovala ako majsterka od-
borného výcviku u nás na škole. V začiat-
koch mi tiež veľmi pomohol brat, ktorý už v 
tom čase pracoval ako MOV.
Čo Vám osobne prinášajú vzťahy peda-
góg – študenti? Stáva sa, že aj Vy sami ste 
občas prekvapený, čo Vám toto povolanie 
dáva, dokážu Vás niečím Vaši žiaci 
prekvapiť, alebo dokonca sa od nich ešte 
aj Vy sami niečo naučíte?
Prácu pedagóga nemôžeme brať ako povo-
lanie. Je to poslanie. Pracujeme s mladými 
ľuďmi, ktorých ovplyvňujeme a formujeme. 

Veľakrát suplujeme rodičov a kamarátov. Je 
to zodpovednosť. Žiaci sú ako čisté CD, čo 
naň nahráme, to z neho budeme počúvať. Je 
veľmi príjemné vidieť žiakov, ktorí 
samostatne vedia odstrániť skutočné, alebo 
majstrom fingované poruchy na zariade-
niach, pomocou schém a meracích prístro-
jov. Kým sa žiaci dostanú na takú vedomost-

nú úroveň, že sú schopní samostatne riešiť 
zadané úlohy, uplynie veľmi veľa vyučova-
cích hodín. Je to usilovná, zodpovedná a 
mravenčia práca učiteľa – majstra – žiaka. 
Konečný pocit je však o to príjemnejší. Keď 
si učiteľ alebo majster premietne dlhú cestu 
od príchodu „prváčika” až po odchod 
„takmer hotového” odborníka, spomenie si 
na prvé neodborné otázky žiaka, na mono-
lóg z jeho strany a na takmer odborné dialó-
gy s tretiakmi, či štvrtákmi, potom ho hreje 
pocit, že jeho práca má zmysel. Držím sa kré-
da „Od každého sa môžeš niečo naučiť ” 
predsa každý z nás má iný pohľad na veci a 
tým aj rôzne spôsoby riešenia.
So svojimi študentmi často chodievate aj 
na rôzne zahraničné exkurzie, alebo máte 
na škole zaujímavé projekty a súťaže. Má-
te vôbec nejaký voľný čas a čo teda „robi-
eva Ferko Mojzeš vo svojom voľnom čase 
najradšej“ ?
Do zahraničia chodia žiaci na odbornú prax 
cez projekt ERASMUS (Miláno, Viedeň, Bu-
dapešť, Jena...), tieto zahraničné aktivity u 
nás zastrešujú naši mladí jazykovo zdatní ko-
legovia a musím podotknúť, že úspešne. Ja 
sa venujem školským aktivitám – MLADÝ 
ROBOTRONIK, MLADÝ TVORCA, 
ŠPORTOVÝ DEŇ a niektorým exkurziám. 
Vo svojom voľnom čase sa venujem svojej 
rodine, okoliu domu, vinici, svojmu koníčku 
– elektronike a keď mi čas dovolí, rád cho-
dím na ryby.
Mnohí Fiľakovčania Vás poznajú aj ako 
človeka veľmi úzko prepojeného so špor-
tom, konkrétnejšie asi s mládežníckym 
futbalom, kde máte za sebou plodné roky 
v úlohe trénera. Ktoré spomienky sa Vám 
na toto obdobie vynoria ako prvé? Neľu-
tujete, že v tejto oblasti už nie ste aktívny? 
Bola to najkrajšia etapa môjho športovo – tré-
nerského života. V rokoch 1999 až 2010 
som trénoval mladých futbalistov FTC Fiľa-
kovo. Od prípravky až po dorastencov. S 
mužstvami, ktoré som trénoval sme hrali od 

I. triedy až po I. ligu so staršími žiakmi. Sa-
mozrejme najkrajšie boli tie roky, keď sme 
vyhrali III. a potom aj II. Ligu. Mám veľmi 
pekné spomienky na všetkých hráčov, kto-
rých som trénoval. Niektorí z nich si zahrali 
I. dorasteneckú ligu ( E. LeGiang – 1. FC No-
rimberg, MŠK Žilina, P. LeGiang – MŠK 
Žilina, T. Molnár – Slovan Bratislava, D. 
Tőre- Bohemians Praha, J. Ľalík a A. Miguel 
– MFK Ružomberok). LeGiangovci boli 
dokonca aj reprezentanti SR a mnohí chlapci 
hrali za výber kraja. Samozrejme nesmiem 
zabudnúť na chlapcov, na ktorých som sa 
veľmi rád chodil a chodím pozerať na 
štadión FTC už ako mužov Varga G., Tóth 
T., Tóth F., Urbančok E., Botoš A., Bari E. 
ml., Kasza R., Molnár T., Gášpár D., Rubint 
Š. – mohol by som ich menovať ešte oveľa 
viac, no nechcel by som nikoho vynechať. 
Všetkých som ich mal veľmi rád a bolo mi 
cťou s nimi spolupracovať. Škoda len, že už 
viacerí z nich nehrajú za naše farby. Či 
neľutujem, že už netrénujem? Určite mi to z 
času na čas chýba. Ale bola to jedna pekná 
etapa môjho života, ktorú som uzatvoril. V 
takom objeme, ako som sa venoval vtedy fut-
balu, by som sa už dnes kvôli pracovnému 
vyťaženiu venovať nemohol.
Nuž a nakoniec, musím sa za našich čita-
teľov opýtať aj na Vaše obdobie poslanco-
vania a funkciu predsedu komisie, ktorá 
tieto oceňovania koordinovala od začiat-
ku, ako si Mesto Fiľakovo začalo svojich 
pedagógov uctievať udeľovaním ďakov-

nej plakety J. A. Komenského. Máte aj na 
tieto časy nejaké pekné, milé spomienky, 
aké pocity máte z tejto verejnej oblasti 
svojho života?
Bola to pre mňa nová skúsenosť. Pracovať 
ako poslanec Mestského zastupiteľstva v 
mojom rodnom meste bola pre mňa česť. V 
komisii školstva, športu a mládeže sa mi pra-
covalo veľmi dobre, mal som v tíme skvelú 
kolegyňu a skvelých kolegov. Som rád, že 
niektoré veci sa nám ako komisii podarilo 
presadiť, alebo aspoň pomôcť k ich riešeniu. 
Musím oceniť prácu terajšej komisie na čele 
s Mgr. Attilom Visnyaim, lebo pracujú 
veľmi aktívne, držím im palce.

Iveta Cíferová

Rozhovor s Bc. Františkom Mojzešom, oceneným Plaketou Jana Amosa KomenskéhoMesto Fiľakovo zasiahli v 70. rokoch minulého 
storočia a naposledy v roku 2010 veľké povod-
ne. Pri povodniach spred 7 rokov vytopilo tak-
mer 150 domácností, železnice i prevádzky 
miestnych podnikateľov. Škody sa vyšplhali na 
viac ako pol milióna eur. Hoci Fiľakovo zasiah-
nu povodne sporadicky, ich sila je o to ničivej-
šia. Samospráva sa preto rozhodla predísť ďal-
ším škodám investovaním do protipovodňových 
opatrení.
V týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa projektu, ktorým sa samospráva 
chce uchádzať o dotáciu na zlepšenie protipo-
vodňových opatrení. „Povodne sa opakujú pri-
bližne každých 20-30 rokov. Ide o následok ná-
hlych prívalových dažďov. Cez mesto tečie po-
tok Belina, do ktorého ústia prítoky Výhliadka a 
Klatov. Potok počas silných zrážok nestíha 
odvádzať vodu,“ povedal Attila Agócs, primátor 
Fiľakova. Keďže povodne tu nie sú časté, mesto 
nie je zahrnuté medzi oblasti so zvýšenou po-
vodňovou aktivitou. Zoznam týchto oblastí sa 
však v najbližších dňoch bude aktualizovať. V 
prípade zaradenia by malo Fiľakovo väčšiu šan-
cu uspieť v projektoch.
Na boj proti povodniam momentálne slúžia čer-
padlá a hasičské protipovodňové balíky. K zlep-
šeniu situácie prispieva aj pravidelné čistenie ko-
rýt potokov. „Nezdá sa to byť podstatné, ale je. V 

roku 2015 som bol pri týchto prácach. Aktivační 
pracovníci z koryta vytiahli celú chladničku. 
Takýto objemný odpad by mohol spôsobovať 
problémy,“ vysvetlil Agócs.
Zlepšiť protipovodňovú situáciu by podľa pri-
mátora mohli suché nádrže – poldre, ktoré by vy-
budovali na tokoch Výhliadka a Klatov v lokali-
tách Výhliadka a Lieskové údolie. „V prípade 
veľkých zrážok by slúžili na dočasnú akumulá-
ciu vody, ktorú by sme do Belinej cez priepuste 
púšťali postupne, aby koryto nevyplavilo. Obe 
nádrže by dokázali zachytiť 80 000 metrov ku-
bických vody,“ priblížil primátor. Ako dodal, nie 
všetky pozemky, na ktorých by mali nádrže stáť, 
sú mestské. Samosprávu preto bude čakať zdĺ-
havý proces vysporiadania vzťahov s vlastník-
mi. 
Ak by mestu dotáciu neschválili, primátor je pri-
pravený projekt hradiť z mestského rozpočtu. 
„Na samotnú prípravu projektu sme vyčlenili ne-
celých sedemtisíc eur. Výstavba nádrží by moh-
la stáť 100-200-tisíc eur. Teraz na to prostriedky 
nemáme, avšak už budeme mať v rukách projekt 
a budeme vedieť postupovať ďalej. Nie je to ma-
lá investícia, keď však vezmeme do úvahy ško-
dy, ktoré voda napáchala naposledy, je potrebné 
to časom zrealizovať,“ zakončil.

Iveta Cíferová

Futbalový štadión vo Fiľakove postupne mení 
svoj vzhľad. V priebehu posledných týždňov 
sa v domovskom stánku FTC zrekonštruovali 
hráčske šatne, sociálne zariadenia pre divákov 
i priestory, ktoré využívajú kolkári. „Okrem 
toho už čoskoro odovzdáme do užívania vy-
novené tréningové ihrisko pre mládež. Taktiež 
máme v úmysle podať projekt, vďaka ktoré-
mu by sa zrekonštruovala miestna telocvič-
ňa,“ ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova.

Mesto šetrí rozpočet
Rekonštrukčné práce na štadióne vykonala 
murárska čata vytvorená zo skúsených pra-
covníkov verejnoprospešných služieb. Mesto 
tak vďaka nim šetrí náklady. „Ušetríme mest-
ské peniaze, nakoľko platíme len za materiál.“
Samospráva pre futbalových fanúšikov zre-
novovala toalety a plánuje zlepšiť ich prístup-
nosť. Vynovenými šatňami a zrekonštruova-
nými priestormi sa môžu pochváliť aj extrali-
goví kolkári. Mesto do týchto opráv zainves-
tovalo tritisíc eur. V rámci projektu Spoločne 
za krajšie Fiľakovo podporeného Úradom spl-
nomocnenca vlády pre rómske komunity zís-
kalo Fiľakovo približne päťtisíc eur aj na 
opravu časti štadióna. „Dotáciu sme využili 
na obnovenie antukovej atletickej dráhy oko-
lo hlavného ihriska. Vytvorilo sa i nové do-
skočisko,“ vymenoval Agócs.

Ihrisko pre mládež a deti
Ešte v roku 2015 sa začali práce aj na ihrisku 
za štadiónom. V najbližších dňoch ho odo-
vzdajú do užívania. „Bolo potrebné odstrániť 
burinu, vyčistiť terén, navoziť novú zem, vy-
valcovať ihrisko a spraviť nové oplotenie. V 
minulom roku sme zasadili novú trávu, ktorú 
sme počas celého roka pestovali,“ priblížil 
Attila Visnyai, prezident fiľakovského FTC. 
Ako pokračoval, s obnovou ihriska pomáhali 
aj miestni podnikatelia. Ihrisko by mala vyu-
žívať prevažne mládež. „Ak by ihrisko splnilo 
normy, chceli by sme ho v prípade zlého poča-
sia využívať aj na majstrovské zápasy detí. 
Šetrili by sme tým naše hlavné ihrisko,“ uza-
vrel Visnyai.

Obnova telocvične
Rekonštrukčné práce na štadióne by sa však 
ešte nemali skončiť. Mesto sa chce zapojiť do 
výzvy Slovenského futbalového zväzu a u-
chádzať sa o dotáciu vo výške 39-tisíc eur. V 
prípade úspechu by sa na telocvični vymenila 
strecha, okná, dvere i bleskozvod. „Telocvič-
ňu okrem FTC využíva aj miestne gymná-
zium. V budúcnosti bude potrebné budovu za-
tepliť. Kvôli použitým materiálom sú tam veľ-
ké úniky tepla,“ doplnil primátor.

Iveta Cíferová

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018 bude prebiehať 
v prípade MŠ Štúrova od 2. do 31. mája 2017 v kancelárii riaditeľky MŠ denne od 8,30 do 16,00 a v 
MŠ Daxnerova od 28. apríla do 31. mája 2017 denne od 7,30 do 15,00.

Škôlkárske popoludnia v MŠ Štúrovej sa uskutočnia od 2. do 5. mája 2017 denne od 15,00 do 
16,30. Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov a 
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie 
sa prednostne  prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky.

Bližšie informácie o zameraní a aktivitách MŠ, o možnosti adaptačného pobytu v MŠ Vám 
poskytne riaditeľka MŠ pri zápise dieťaťa do materskej školy.

MŠ Daxnerova deň otvorených dverí organizuje 28. apríla 2017. Sprievodný hudobný program 
„Poď sa hrať” sa uskutoční od 9,30 do 10,00 a „Ringató” od 10,30 do 11,00 v miniherni MŠ.

Základná umelecká škola – Művészeti A-
lapiskola Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 
uskutoční prijímacie skúšky 17. mája a 26. 
júna 2017 od 13,00 do 17,00 hod.
ZUŠ-MAI v školskom roku 2017/2018 
otvára nasledovné odbory:
Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na hus-
liach, hra na gitare, hra na dychové nástroj, 
hra na bicích nástrojoch, hra na keyboarde, 

hra na akordeóne, spev a štúdium pre do-
spelých
Výtvarný odbor: kresba, grafika, modelo-
vanie, maľba, dekoratívne činnosti a štú-
dium pre dospelých
Tanečný odbor: V priebehu štúdia sa  žiaci 
okrem tanečnej prípravy naučia rôzne tech-
niky.
Literárno-dramatický odbor: Dramatic-

ké a slovesné oddelenie.
V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť pri-
jímacích skúšok v daných termínoch, kon-
taktujte prosím riaditeľstvo ZUŠ-MAI 
ohľadom možností dodatočného prijatia v 
mesiacoch máj-jún. Ďaľšie informácie: 
www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, alebo 
osobne na riaditeľstve školy!

Jarmok, na ktorý Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva remeselníkov a 
tradičných ľudových výrobcov sa uskutoční 17. júna 2017 na Podhradskej 
ulici vo Fiľakove a bude sprievodným poobedňajším programom XVIII. 
Fiľakovských hradných hier.

Záujemcovia o predajné miesto sa môžu prihlásiť na nasledovných adresách a 
telefónnych číslach: Hradné múzeum vo Fiľakove – Novohradské turisticko-
informačné centrum, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, tel.: 047/4382016, 0918 
994 481, e-mail: ntic@hradfilakovo.sk.
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05-31. Výstava „Ilustrátorský Olymp“ – výstava nositeľov 
máj najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 12. Autorská výstava Adely Lédy Vašovej s názvom „Kaiga“
mája Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 

do 12 Výstava s názvom „Od chmeľu k pivu“
mája Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

18. máj Predstavenie knihy „Krídla nad Novohradom“
16:30 o histórii lietania vo Fiľakove, v Lučenci a v Boľkovciach,
 a beseda s autorom, Mgr. Tiborom Kotekom
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

19., 21. V. Medzinárodný divadelný festival – premiéra divadla Zsákszínház
máj A. P. Čechov: Medveď
18:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
 Organizátor: MsKS; Spoluorganizátor: OZ Zsákszínház

20 máj NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
 Výstava s názvom „Minerály pod lupou“ (vernisáž o 18:00)
 – výstava bude sprístupnená do 4. augusta

 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Sprievodný program: Premietanie archívnych fotografií a 
 pohľadníc na nádvorí múzea.

 Interaktívna výstava s názvom „Expedícia stredovek“
 (vernisáž o 19:00) – výstava bude sprístupnená do 9. júla
 Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža (5. podlažie)
 Návštevníkov čaká burza minerálov, ukážka stredovekej 
 mučiarne, večerný hudobný program, nočné osvetlenie 
 hradu a iné prekvapenia!
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

26. máj KLUB 2017 – Live Music Night s hudobnou kapelou Infinity Music Band
20:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MsKS

26 máj– Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád Geoparku
04. jún Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

27 máj Vedená pešia túra na trase: Fiľakovo – Večelkov – 
8:30 Nová Bašta a okolie – Fiľakovo
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, 
 Novohradské turisticko-informačné centrum

28. máj Predstavenie divadla Zsákszínház – A. P. Čechov: Medveď
18:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
 Organizátor: OZ Zsákszínház; Spoluorganizátor: MsKS

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v máji 2017

Hudobná formácia Infinity Music Band sa 
fiľakovskému obecenstvu predstaví naj-
väčšími maďarskými hitmi a šlágrami na 
podujatí Mestského kultúrneho strediska. 
Známi miestni hudobníci dňa 26. mája 
2017, na treťom klubovom koncerte podu-
jatia KLUB 2017 – Live Music Night prvý-
krát vystúpia v tejto zostave. Návštevníci 
podujatia si môžu vychutnať evergreeny sta-
rých čias nielen na koncerte skupiny Infini-
ty Music Band. V prestávke klubového kon-
certu zavedie jeden tanečný pár návštevní-
kov do základov swingových tancov 20-
tych – 40-tych rokov, čo je už  prípravou na 
ďalšie, júnové podujatie KLUB-u 2017.
16-ho júna – medzi klubovými koncertmi 
nezvyčajne – bude v MsKS swingová tan-
čiareň. Organizátori na dvojhodinové ta-
nečné podujatie očakávajú záujemcov v do-
bových šatách, v štýle 20-tych – 40-tych 
rokov minulého storočia. Živú hudbu za-
bezpečí swingový orchester Fats Jazz Band 
z Bratislavy. Možnosť rezervácie miest a 
predpredaj vstupeniek už od mája v MsKS.
Myšlienka Live Music Night vznikla v roku 
2016 na podnet MsKS, miestnych hudob-
níkov a milovníkov hudby a ponúka mož-
nosť predstaviť sa fiľakovským hudob-
níkom. Usporiadatelia sa postarajú o zaru-
čene dobrých muzikantov, kvalitnú hudbu, 
miestny bar a výbornú atmosféru. V marci 
otvorili sériu klubových koncertov Zsolt 
Balog a jeho priatelia, v apríli sa obecenstvo 
mohlo tešiť koncertu kapely Guru Brothers, 
ktorá je známa nielen v okolí, ale predstavili 
sa aj v semifinále slovenského národného 
kola Eurovízie v roku 2010. Klubové kon-
certy budú pokračovať aj po júnovej swin-
govej tančiarni – podľa plánov v roku 2017 
budú ešte hosťami KLUB-u aj kapely Jam 4 
Joy, The Angels a Steve Misik & Co.

Mgr. Illés Kósik Andrea, riaditeľka MsKS

Hradné múzeum vo Fiľakove 
srdečne pozýva všetkých 
záujemcov na X. ročník ce-

lovečerného podujatia Noc múzeí a ga-
lérií, ktoré sa uskutoční 20. mája 2017. 
Program zaháji vernisáž výstavy Výcho-
doslovenského múzea v Košiciach s náz-
vom „Minerály pod lupou“ v Mestskom 

vlastivednom múzeu o 18:00 hodine. Vý-
stava predstaví pestrú paletu vzácnych mi-
nerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej 
republiky a najznámejších svetových lo-
kalít. Jej cieľom je priblížiť rozmanitosť 
neživej prírody v celej svojej prirodzenej 
kráse. Prezentované budú nielen početné 
odrody kremeňa (marmarošský diamant, 
krištáľ, ametyst, záhneda), ale aj pestrý 
svet opálov s rôznymi farebnými varieta-
mi a tiež minerály prvýkrát opísané zo Slo-
venska. Tí, ktorým učarila krása nerastov, 
si ich budú môcť zakúpiť na nádvorí fiľa-
kovského hradu, kde sa v rámci podujatia 
uskutoční „mini burza“ minerálov. V 
mestskom múzeu návštevníci uvidia aj 
jeden zo štyroch pôvodných historických 
ciferníkov fiľakovských kostolných ho-
dín, ktorý inštitúcii daruje Rímskokatolíc-
ka cirkev – farnosť Fiľakovo. Na nádvorí 
nasleduje medzi 19:00 - 23:00 hodinou pre-
mietanie archívnych pohľadníc a foto-

grafií s pohľadom do minulého storočia 
mesta.
V Bebekovej bašte hradu sa o 19:00 ho-
dine otvára interaktívna výstava s názvom 
„Expedícia Stredovek“, ktorá návštevní-
kom predstaví niekoľko zaujímavostí z 
tohto rozporuplného historického obdo-
bia. Budú tu k dispozícii repliky dobového 
odevu, náradia a náčinia, hudobných nást-
rojov, hier a pomôcok útrpného práva. Naj-
menší môžu osedlať maketu koňa v role 
vojenského jazdca, čaká ich fragment hu-
sitskej vozovej hradby a razba mincí. Vý-
stavu sprevádza pestrý program na hrade s 
krátkou prednáškou o stredoveku, mož-
nosťou nahliadnutia do dobovej mučiarne 
v kazemate (vstup len na vlastnú zodpo-
vednosť!), výrobou šúpolienok, ukážkou 
makety fungujúceho vulkánu na prízemí 
bašty a burzou minerálov na nádvorí. Jedi-
nečnú atmosféru večera dotvárajú krátke 
vystúpenia žiakov ZŠ z Fiľakova a okolia, 
koncert latinsko-americkej kapely Latin 
Combo Cubano z Budapešti, nočné osvet-
lenie Fiľakovského hradu a malé prekva-
penie pre každého návštevníka. Hradný 
areál bude v deň podujatia otvorený do 
23:00 hodiny. Každého srdečne očakáva-
me! Vstup na podujatie je voľný!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 
riaditeľka HMF 

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul. vo Fi-
ľakove sa od 1.09.2016 zapojila do realizácie 
projektu Erasmus+  s družobnými materskými 
školami z obce Recsk  (Maďarská republika) a z 
mesta Odorheiu Secuiesc (Rumunská republi-
ka). Autorom projektu je Tempo – Legato Kft., 
Eger pod názvom: „Rozvoj hudobných zruč-
ností prostredníctvom pestovania ľudových 
tradícií u nás aj mimo hraníc“. Projekt prebieha 
v materských školách súbežne dva roky. Tri 
družobné MŠ spolupracujú a sú v úzkom kon-
takte v oblasti inovácií a overených aktivít týka-
júcich sa pestovania ľudových tradícií hlavne v 
oblasti hudby. Aktivity hudobného charakteru 
sa prelínajú  edukačnými aktivitami v triedach s 
vyučovacím jazykom maďarským. Deti majú 
možnosť každý mesiac sa oboznámiť s 
aktuálnymi (podľa ročného obdobia) staroby-
lými miestnymi ľudovými tradíciami a zvykmi, 
ktoré sa im snažíme hravou formou priblížiť. 
Všetky tri družobné materské školy realizujú 
rovnakú činnosť vo svojej materskej škole. 
Prostredníctvom informačných technológií 
tieto aktivity dokumentujeme, porovnávame a 
zároveň vyhodnocujeme. Učiteľkám MŠ sa 
naskytla prostredníctvom projektu nová skú-
senosť inovácie v oblasti hudobnej výchovy a čo 
je najhlavnejšie, deťom inovačné aktivity 
vyčaria úsmev na ich  tváričkách.
Dňa 31. marca 2017 sa uskutočnilo v našej ma-

terskej škole 3. partnerské stretnutie všetkých za-
interesovaných materských škôl. Vedenie školy 
a primátor mesta, Mgr. Attila Agócs PhD. pri-
vítali prítomných hostí, ktorých sme potešili pek-
ným kultúrnym programom v podaní pred-
školákov z našej škôlky. Kolegyne z partner-
ských materský škôl mali možnosť nazrieť aj do 
každodenného života obhliadkou  priestorov 
našej materskej školy. Stretnutie pokračovalo 
praktickou - metodickou  časťou, kde nás Balog 
László, autor projektu  oboznámil s rôznymi 
metódami pre rozvoj hudobných zručností. 
Popoludnie nám spestrili Mgr. Varga Norbert a 
Mgr. Varga Lia, ktorí nám veľmi zaujímavo 
priblížili tradíciu a metodiku prerozprávania 
rozprávok deťom. V ďalšej časti nás Mgr. 
Benko Horkay Tünde oboznámila o spôsobe 
zdobenia kraslíc, pričom nám vysvetlila aj sym-
boliku rôznych ozdôb. Po zaujímavých prednáš-
kach sme naše pracovné popoludnie zavŕšili 
prehliadkou výstavy Motolla. Prehliadka  nášho 
hradu a hradného múzea vo Fiľakove zanechala 
v našich hosťoch v úplnom závere nášho stret-
nutia nezabudnuteľný zážitok.
S napätím čakáme ďalšie partnerské stretnutie, 
ktoré sa uskutoční onedlho v Rumunsku, v mes-
te Odorheiu Secuiesc.

Mgr. Danica Vargová,
riaditeľka MŠ Daxnerová

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, 
ale aj s mesiacom knihy. S knihami sa stretáva-
me už od útleho detstva, už dvojročné dieťa vní-
ma jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná 
vyše tisíc slov. Preto už aj v materskej škole 
podporujeme záujem detí o knihy. Deti pred-
školského veku najčastejšie siahajú po kni-
hách, ktoré majú veľa obrázkov, a tie vedú ma-
lých čitateľov nielen k poznávaniu okolitého 
sveta ale aj k postupnému vytváraniu estetic-
kých hodnôt. V knižnom kútiku si deti denne 
knihy prezerajú, vyhľadávajú si v knihách rôz-
ne informácie o okolitom svete, rozprávajú 
podľa obrázkov, diskutujú o ilustráciách, vší-
majú si však nie len obrázky ale zisťujú, že v 
knihe sú aj písmenká, ktoré postupne spozná-
vajú a pomenúvajú.
Pri príležitosti Mesiaca knihy pripravili pani 
učiteľky v materskej škole na Štúrovej ulici vo 
Fiľakove pre deti veľa zaujímavých aktivít a po-
dujatí.
Deti si maľovaním, kreslením, lepením písme-
niek zhotovili vlastné rozprávkové knižky, 
kreslili ilustrácie k vypočutým rozprávkam, 
ktoré im každý deň pani učiteľky čítali. 
S pani učiteľkami boli aj v kníhkupectve kde si 
do triedy spoločne s deťmi vybrali a kúpili no-
vú knihu a doplnili svoju triednu knižnicu.
Pre deti aj ich rodičov pripravili výstavu kníh v 
priestoroch materskej školy z ponuky rôznych 
vydavateľstiev.
Z príležitosti medzinárodného dňa bábkového 
divadla mali deti možnosť vidieť divadelné 
predstavenia Žabiak Žofré, Abeceda zdravia, a 
Danka a Janka. Všetky predstavenia podporili 
detskú fantáziu, predstavivosť a tvorivosť a mo-
tivovali ich k vlastnému dramatickému stvár-
neniu známych rozprávok a vymýšľaniu roz-
právkových príbehov.
Z príležitosti svetového dňa poézie nemohla 
chýbať ani v tomto roku Prehliadka v prednese 
poézie, prózy a dramatizácie rozprávok pod 
názvom „KDE BOLO TAM BOLO,,,“, na kto-
rej z každej triedy deti recitovali básne, drama-
tizovali rozprávky a boli ocenené diplomom.
Aj v mesiaci marec deti zo všetkých tried na-
vštívili mestskú knižnicu, kde si prezreli jej 
priestory, dozvedeli sa ako sa s knihami zaob-
chádza, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako 
si môžu požičať knihy, ako sa majú o knihy sta-
rať a prečo, vypočuli si rozprávku v kútiku pre 
deti, požičali si knihu, ktorú si zobrali do 
materskej školy.
Deti mali o jednotlivé ponúknuté aktivity ale 
najmä o knihy veľký záujem a predpokladám, 
že im ten záujem vydrží aj v školských lavi-
ciach, kde si tie knihy budú vedieť už samé pre-
čítať.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ Štúrova

Umenie lichotí viacerým zmyslom človeka, to 
výtvarné lahodí rovnako očiam ako srdcu. Po-
dobne to vnímali aj mnohí porotcovia medziná-
rodných, celoslovenských a miestnych výtvar-
ných súťaží. Žiaci výtvarného odboru ZUŠ sa 
pod vedením Mgr. art. Jany Bialovej a Mgr. Be-
áty Véghovej zapojili v tomto školskom roku do 
17 súťaží, pritom školský rok sa ešte nekončí. Až 
267 žiackych prác putovalo do rôznych kútov 
Európy. 28 prác získalo doteraz ocenenie, vý-
sledky niektorých súťaží ešte nie sú známe. 
Začiatkom októbra si v Bratislave prevzali žiaci 
Mgr. art. Jany Bialovej svoje ocenenia na vyhod-
notení celoslovenskej súťaže: „Slovensko, mies-
to v srdci Európy!“ 1. miesto – Tamara Péter; 2. 
miesto – Emma Péter a Alžbeta Murínová; 2. 
miesto – Zoltán Simon.
Medzinárodnú súťaž organizovala Súkromná 

ZUŠ na Gemerskej ceste v Lučenci. Práce žiakov 
z 11 krajín v počte 1885 predstavovali naozaj 
obrovskú hŕbu nápadov na tému: „Vládcovia z 
ríše fantázie“. 2. miesto získala Júlia Ardamica, 
žiačka Mgr. Beáty Véghovej; 3. miesto udelili 
Eszter Kelemenovej, žiačke Mgr. art. Jany Bialo-
vej a čestné uznanie ďalším jej žiačkam Zuzane 
Mrázovej a Zuzane Spodniakovej.
„Petrohrad očami detí“ – je už názov ďalšej me-
dzinárodnej súťaže, v ktorej získala 2. miesto 
Kristína Trčanová, žiačka Mgr. art. Jany Bia-
lovej.
V mestskej knižnici v Piešťanoch vyhlásili vý-
tvarnú súťaž z názvom: „Všetko najlepšie pán Ja-
novic“. V ilustrácii prác Tomáša Janovica získala 
2. miesto Kristína Mágová, žiačka Mgr. art. Jany 
Bialovej.
Novoročenky žiakov Michaela Horstmana a Ve-

roniky Fazekašovej pod vedením Mgr. art Jany 
Bialovej, získali v Rimavskej Sobote čestné uz-
nania.
„Detail“ – téma celoslovenskej fotografickej sú-
ťaže, ktorú organizovala ZUŠ v Rimavskej So-
bote. Radosť z čestných uznaní mali žiaci Mgr. 
Beáty Véghovej, Nikoleta Magyarová a Filip Pa-
vella.
„Timravina kuchyňa“ je názov súťaže, v ktorej si 
do Lučenca cestovali pre svoje ocenenia žiačky 
Mgr. art. Jany Bialovej: 2. miesto – Kitty Benčí-
ková; 2. miesto – Bianka Hrdinová.
Aj touto cestou gratulujeme všetkým oceneným  
a zúčastneným žiakom. Školský rok ešte nekon-
čí, práce našich šikovných žiakov odosielame na 
ďalšie súťaže a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Mgr. Beáta Véghová, ZUŠ

Vo štvrtok 6. apríla 2017 bolo na našej Základ-
nej škole na Školskej ulici veľmi živo a veselo. 
Pozvali sme detičky z MŠ na Daxnerovej a 
Štúrovej ulici vo Fiľakove do našej telocvične, 
aby sa prišli zahrať na školákov. Športové dopo-
ludnie pripravili p. učiteľky Mgr. K. Snopková, 
Mgr. I. Nagyová a do tanca nám hral pán učiteľ 
Mgr. A. Balog. Predškolákov po zábavných 
stanovištiach sprevádzali šikovné lienky z 1. B 
triedy. Všetky detičky boli veľmi odvážne a 
tešíme sa už na ne v septembri, keď nastúpia do 
našej školy ako prváci! 
V rámci dobrej spolupráce školy a fiľakovských 

materských škôl sme uskutočnili aj ďalšie 
podujatia. Škôlkarov sme navštívili koncom 
marca a spestrili sme im predpoludnie diva-
dielkom O hlúpom mýšati. Predstavenie si na-
cvičili žiaci divadelného krúžku pod vedením p. 
učiteľky Kataríny Snopkovej. Následne sme 
predškolákov v apríli pozvali na otvorené vyu-
čovacie hodiny do 1. A a 1. B triedy a napokon aj 
na rozprávkový zápis do budúceho 1. ročníka 
našej školy. Ďakujeme touto cestou všetkým 
pedagógom z materských škôl za spoluprácu!

Diana Szabová, ZŠ Školská

Kermezit (Foto: Minerály Slovenska, 2012)

Foto: Moravské Zemské Muzeum
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05-31. Výstava „Ilustrátorský Olymp“ – výstava nositeľov 
máj najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 12. Autorská výstava Adely Lédy Vašovej s názvom „Kaiga“
mája Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 

do 12 Výstava s názvom „Od chmeľu k pivu“
mája Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

18. máj Predstavenie knihy „Krídla nad Novohradom“
16:30 o histórii lietania vo Fiľakove, v Lučenci a v Boľkovciach,
 a beseda s autorom, Mgr. Tiborom Kotekom
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

19., 21. V. Medzinárodný divadelný festival – premiéra divadla Zsákszínház
máj A. P. Čechov: Medveď
18:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
 Organizátor: MsKS; Spoluorganizátor: OZ Zsákszínház

20 máj NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
 Výstava s názvom „Minerály pod lupou“ (vernisáž o 18:00)
 – výstava bude sprístupnená do 4. augusta

 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Sprievodný program: Premietanie archívnych fotografií a 
 pohľadníc na nádvorí múzea.

 Interaktívna výstava s názvom „Expedícia stredovek“
 (vernisáž o 19:00) – výstava bude sprístupnená do 9. júla
 Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža (5. podlažie)
 Návštevníkov čaká burza minerálov, ukážka stredovekej 
 mučiarne, večerný hudobný program, nočné osvetlenie 
 hradu a iné prekvapenia!
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

26. máj KLUB 2017 – Live Music Night s hudobnou kapelou Infinity Music Band
20:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MsKS

26 máj– Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád Geoparku
04. jún Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

27 máj Vedená pešia túra na trase: Fiľakovo – Večelkov – 
8:30 Nová Bašta a okolie – Fiľakovo
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, 
 Novohradské turisticko-informačné centrum

28. máj Predstavenie divadla Zsákszínház – A. P. Čechov: Medveď
18:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
 Organizátor: OZ Zsákszínház; Spoluorganizátor: MsKS

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v máji 2017

Hudobná formácia Infinity Music Band sa 
fiľakovskému obecenstvu predstaví naj-
väčšími maďarskými hitmi a šlágrami na 
podujatí Mestského kultúrneho strediska. 
Známi miestni hudobníci dňa 26. mája 
2017, na treťom klubovom koncerte podu-
jatia KLUB 2017 – Live Music Night prvý-
krát vystúpia v tejto zostave. Návštevníci 
podujatia si môžu vychutnať evergreeny sta-
rých čias nielen na koncerte skupiny Infini-
ty Music Band. V prestávke klubového kon-
certu zavedie jeden tanečný pár návštevní-
kov do základov swingových tancov 20-
tych – 40-tych rokov, čo je už  prípravou na 
ďalšie, júnové podujatie KLUB-u 2017.
16-ho júna – medzi klubovými koncertmi 
nezvyčajne – bude v MsKS swingová tan-
čiareň. Organizátori na dvojhodinové ta-
nečné podujatie očakávajú záujemcov v do-
bových šatách, v štýle 20-tych – 40-tych 
rokov minulého storočia. Živú hudbu za-
bezpečí swingový orchester Fats Jazz Band 
z Bratislavy. Možnosť rezervácie miest a 
predpredaj vstupeniek už od mája v MsKS.
Myšlienka Live Music Night vznikla v roku 
2016 na podnet MsKS, miestnych hudob-
níkov a milovníkov hudby a ponúka mož-
nosť predstaviť sa fiľakovským hudob-
níkom. Usporiadatelia sa postarajú o zaru-
čene dobrých muzikantov, kvalitnú hudbu, 
miestny bar a výbornú atmosféru. V marci 
otvorili sériu klubových koncertov Zsolt 
Balog a jeho priatelia, v apríli sa obecenstvo 
mohlo tešiť koncertu kapely Guru Brothers, 
ktorá je známa nielen v okolí, ale predstavili 
sa aj v semifinále slovenského národného 
kola Eurovízie v roku 2010. Klubové kon-
certy budú pokračovať aj po júnovej swin-
govej tančiarni – podľa plánov v roku 2017 
budú ešte hosťami KLUB-u aj kapely Jam 4 
Joy, The Angels a Steve Misik & Co.

Mgr. Illés Kósik Andrea, riaditeľka MsKS

Hradné múzeum vo Fiľakove 
srdečne pozýva všetkých 
záujemcov na X. ročník ce-

lovečerného podujatia Noc múzeí a ga-
lérií, ktoré sa uskutoční 20. mája 2017. 
Program zaháji vernisáž výstavy Výcho-
doslovenského múzea v Košiciach s náz-
vom „Minerály pod lupou“ v Mestskom 

vlastivednom múzeu o 18:00 hodine. Vý-
stava predstaví pestrú paletu vzácnych mi-
nerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej 
republiky a najznámejších svetových lo-
kalít. Jej cieľom je priblížiť rozmanitosť 
neživej prírody v celej svojej prirodzenej 
kráse. Prezentované budú nielen početné 
odrody kremeňa (marmarošský diamant, 
krištáľ, ametyst, záhneda), ale aj pestrý 
svet opálov s rôznymi farebnými varieta-
mi a tiež minerály prvýkrát opísané zo Slo-
venska. Tí, ktorým učarila krása nerastov, 
si ich budú môcť zakúpiť na nádvorí fiľa-
kovského hradu, kde sa v rámci podujatia 
uskutoční „mini burza“ minerálov. V 
mestskom múzeu návštevníci uvidia aj 
jeden zo štyroch pôvodných historických 
ciferníkov fiľakovských kostolných ho-
dín, ktorý inštitúcii daruje Rímskokatolíc-
ka cirkev – farnosť Fiľakovo. Na nádvorí 
nasleduje medzi 19:00 - 23:00 hodinou pre-
mietanie archívnych pohľadníc a foto-

grafií s pohľadom do minulého storočia 
mesta.
V Bebekovej bašte hradu sa o 19:00 ho-
dine otvára interaktívna výstava s názvom 
„Expedícia Stredovek“, ktorá návštevní-
kom predstaví niekoľko zaujímavostí z 
tohto rozporuplného historického obdo-
bia. Budú tu k dispozícii repliky dobového 
odevu, náradia a náčinia, hudobných nást-
rojov, hier a pomôcok útrpného práva. Naj-
menší môžu osedlať maketu koňa v role 
vojenského jazdca, čaká ich fragment hu-
sitskej vozovej hradby a razba mincí. Vý-
stavu sprevádza pestrý program na hrade s 
krátkou prednáškou o stredoveku, mož-
nosťou nahliadnutia do dobovej mučiarne 
v kazemate (vstup len na vlastnú zodpo-
vednosť!), výrobou šúpolienok, ukážkou 
makety fungujúceho vulkánu na prízemí 
bašty a burzou minerálov na nádvorí. Jedi-
nečnú atmosféru večera dotvárajú krátke 
vystúpenia žiakov ZŠ z Fiľakova a okolia, 
koncert latinsko-americkej kapely Latin 
Combo Cubano z Budapešti, nočné osvet-
lenie Fiľakovského hradu a malé prekva-
penie pre každého návštevníka. Hradný 
areál bude v deň podujatia otvorený do 
23:00 hodiny. Každého srdečne očakáva-
me! Vstup na podujatie je voľný!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., 
riaditeľka HMF 

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul. vo Fi-
ľakove sa od 1.09.2016 zapojila do realizácie 
projektu Erasmus+  s družobnými materskými 
školami z obce Recsk  (Maďarská republika) a z 
mesta Odorheiu Secuiesc (Rumunská republi-
ka). Autorom projektu je Tempo – Legato Kft., 
Eger pod názvom: „Rozvoj hudobných zruč-
ností prostredníctvom pestovania ľudových 
tradícií u nás aj mimo hraníc“. Projekt prebieha 
v materských školách súbežne dva roky. Tri 
družobné MŠ spolupracujú a sú v úzkom kon-
takte v oblasti inovácií a overených aktivít týka-
júcich sa pestovania ľudových tradícií hlavne v 
oblasti hudby. Aktivity hudobného charakteru 
sa prelínajú  edukačnými aktivitami v triedach s 
vyučovacím jazykom maďarským. Deti majú 
možnosť každý mesiac sa oboznámiť s 
aktuálnymi (podľa ročného obdobia) staroby-
lými miestnymi ľudovými tradíciami a zvykmi, 
ktoré sa im snažíme hravou formou priblížiť. 
Všetky tri družobné materské školy realizujú 
rovnakú činnosť vo svojej materskej škole. 
Prostredníctvom informačných technológií 
tieto aktivity dokumentujeme, porovnávame a 
zároveň vyhodnocujeme. Učiteľkám MŠ sa 
naskytla prostredníctvom projektu nová skú-
senosť inovácie v oblasti hudobnej výchovy a čo 
je najhlavnejšie, deťom inovačné aktivity 
vyčaria úsmev na ich  tváričkách.
Dňa 31. marca 2017 sa uskutočnilo v našej ma-

terskej škole 3. partnerské stretnutie všetkých za-
interesovaných materských škôl. Vedenie školy 
a primátor mesta, Mgr. Attila Agócs PhD. pri-
vítali prítomných hostí, ktorých sme potešili pek-
ným kultúrnym programom v podaní pred-
školákov z našej škôlky. Kolegyne z partner-
ských materský škôl mali možnosť nazrieť aj do 
každodenného života obhliadkou  priestorov 
našej materskej školy. Stretnutie pokračovalo 
praktickou - metodickou  časťou, kde nás Balog 
László, autor projektu  oboznámil s rôznymi 
metódami pre rozvoj hudobných zručností. 
Popoludnie nám spestrili Mgr. Varga Norbert a 
Mgr. Varga Lia, ktorí nám veľmi zaujímavo 
priblížili tradíciu a metodiku prerozprávania 
rozprávok deťom. V ďalšej časti nás Mgr. 
Benko Horkay Tünde oboznámila o spôsobe 
zdobenia kraslíc, pričom nám vysvetlila aj sym-
boliku rôznych ozdôb. Po zaujímavých prednáš-
kach sme naše pracovné popoludnie zavŕšili 
prehliadkou výstavy Motolla. Prehliadka  nášho 
hradu a hradného múzea vo Fiľakove zanechala 
v našich hosťoch v úplnom závere nášho stret-
nutia nezabudnuteľný zážitok.
S napätím čakáme ďalšie partnerské stretnutie, 
ktoré sa uskutoční onedlho v Rumunsku, v mes-
te Odorheiu Secuiesc.

Mgr. Danica Vargová,
riaditeľka MŠ Daxnerová

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, 
ale aj s mesiacom knihy. S knihami sa stretáva-
me už od útleho detstva, už dvojročné dieťa vní-
ma jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná 
vyše tisíc slov. Preto už aj v materskej škole 
podporujeme záujem detí o knihy. Deti pred-
školského veku najčastejšie siahajú po kni-
hách, ktoré majú veľa obrázkov, a tie vedú ma-
lých čitateľov nielen k poznávaniu okolitého 
sveta ale aj k postupnému vytváraniu estetic-
kých hodnôt. V knižnom kútiku si deti denne 
knihy prezerajú, vyhľadávajú si v knihách rôz-
ne informácie o okolitom svete, rozprávajú 
podľa obrázkov, diskutujú o ilustráciách, vší-
majú si však nie len obrázky ale zisťujú, že v 
knihe sú aj písmenká, ktoré postupne spozná-
vajú a pomenúvajú.
Pri príležitosti Mesiaca knihy pripravili pani 
učiteľky v materskej škole na Štúrovej ulici vo 
Fiľakove pre deti veľa zaujímavých aktivít a po-
dujatí.
Deti si maľovaním, kreslením, lepením písme-
niek zhotovili vlastné rozprávkové knižky, 
kreslili ilustrácie k vypočutým rozprávkam, 
ktoré im každý deň pani učiteľky čítali. 
S pani učiteľkami boli aj v kníhkupectve kde si 
do triedy spoločne s deťmi vybrali a kúpili no-
vú knihu a doplnili svoju triednu knižnicu.
Pre deti aj ich rodičov pripravili výstavu kníh v 
priestoroch materskej školy z ponuky rôznych 
vydavateľstiev.
Z príležitosti medzinárodného dňa bábkového 
divadla mali deti možnosť vidieť divadelné 
predstavenia Žabiak Žofré, Abeceda zdravia, a 
Danka a Janka. Všetky predstavenia podporili 
detskú fantáziu, predstavivosť a tvorivosť a mo-
tivovali ich k vlastnému dramatickému stvár-
neniu známych rozprávok a vymýšľaniu roz-
právkových príbehov.
Z príležitosti svetového dňa poézie nemohla 
chýbať ani v tomto roku Prehliadka v prednese 
poézie, prózy a dramatizácie rozprávok pod 
názvom „KDE BOLO TAM BOLO,,,“, na kto-
rej z každej triedy deti recitovali básne, drama-
tizovali rozprávky a boli ocenené diplomom.
Aj v mesiaci marec deti zo všetkých tried na-
vštívili mestskú knižnicu, kde si prezreli jej 
priestory, dozvedeli sa ako sa s knihami zaob-
chádza, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako 
si môžu požičať knihy, ako sa majú o knihy sta-
rať a prečo, vypočuli si rozprávku v kútiku pre 
deti, požičali si knihu, ktorú si zobrali do 
materskej školy.
Deti mali o jednotlivé ponúknuté aktivity ale 
najmä o knihy veľký záujem a predpokladám, 
že im ten záujem vydrží aj v školských lavi-
ciach, kde si tie knihy budú vedieť už samé pre-
čítať.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ Štúrova

Umenie lichotí viacerým zmyslom človeka, to 
výtvarné lahodí rovnako očiam ako srdcu. Po-
dobne to vnímali aj mnohí porotcovia medziná-
rodných, celoslovenských a miestnych výtvar-
ných súťaží. Žiaci výtvarného odboru ZUŠ sa 
pod vedením Mgr. art. Jany Bialovej a Mgr. Be-
áty Véghovej zapojili v tomto školskom roku do 
17 súťaží, pritom školský rok sa ešte nekončí. Až 
267 žiackych prác putovalo do rôznych kútov 
Európy. 28 prác získalo doteraz ocenenie, vý-
sledky niektorých súťaží ešte nie sú známe. 
Začiatkom októbra si v Bratislave prevzali žiaci 
Mgr. art. Jany Bialovej svoje ocenenia na vyhod-
notení celoslovenskej súťaže: „Slovensko, mies-
to v srdci Európy!“ 1. miesto – Tamara Péter; 2. 
miesto – Emma Péter a Alžbeta Murínová; 2. 
miesto – Zoltán Simon.
Medzinárodnú súťaž organizovala Súkromná 

ZUŠ na Gemerskej ceste v Lučenci. Práce žiakov 
z 11 krajín v počte 1885 predstavovali naozaj 
obrovskú hŕbu nápadov na tému: „Vládcovia z 
ríše fantázie“. 2. miesto získala Júlia Ardamica, 
žiačka Mgr. Beáty Véghovej; 3. miesto udelili 
Eszter Kelemenovej, žiačke Mgr. art. Jany Bialo-
vej a čestné uznanie ďalším jej žiačkam Zuzane 
Mrázovej a Zuzane Spodniakovej.
„Petrohrad očami detí“ – je už názov ďalšej me-
dzinárodnej súťaže, v ktorej získala 2. miesto 
Kristína Trčanová, žiačka Mgr. art. Jany Bia-
lovej.
V mestskej knižnici v Piešťanoch vyhlásili vý-
tvarnú súťaž z názvom: „Všetko najlepšie pán Ja-
novic“. V ilustrácii prác Tomáša Janovica získala 
2. miesto Kristína Mágová, žiačka Mgr. art. Jany 
Bialovej.
Novoročenky žiakov Michaela Horstmana a Ve-

roniky Fazekašovej pod vedením Mgr. art Jany 
Bialovej, získali v Rimavskej Sobote čestné uz-
nania.
„Detail“ – téma celoslovenskej fotografickej sú-
ťaže, ktorú organizovala ZUŠ v Rimavskej So-
bote. Radosť z čestných uznaní mali žiaci Mgr. 
Beáty Véghovej, Nikoleta Magyarová a Filip Pa-
vella.
„Timravina kuchyňa“ je názov súťaže, v ktorej si 
do Lučenca cestovali pre svoje ocenenia žiačky 
Mgr. art. Jany Bialovej: 2. miesto – Kitty Benčí-
ková; 2. miesto – Bianka Hrdinová.
Aj touto cestou gratulujeme všetkým oceneným  
a zúčastneným žiakom. Školský rok ešte nekon-
čí, práce našich šikovných žiakov odosielame na 
ďalšie súťaže a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Mgr. Beáta Véghová, ZUŠ

Vo štvrtok 6. apríla 2017 bolo na našej Základ-
nej škole na Školskej ulici veľmi živo a veselo. 
Pozvali sme detičky z MŠ na Daxnerovej a 
Štúrovej ulici vo Fiľakove do našej telocvične, 
aby sa prišli zahrať na školákov. Športové dopo-
ludnie pripravili p. učiteľky Mgr. K. Snopková, 
Mgr. I. Nagyová a do tanca nám hral pán učiteľ 
Mgr. A. Balog. Predškolákov po zábavných 
stanovištiach sprevádzali šikovné lienky z 1. B 
triedy. Všetky detičky boli veľmi odvážne a 
tešíme sa už na ne v septembri, keď nastúpia do 
našej školy ako prváci! 
V rámci dobrej spolupráce školy a fiľakovských 

materských škôl sme uskutočnili aj ďalšie 
podujatia. Škôlkarov sme navštívili koncom 
marca a spestrili sme im predpoludnie diva-
dielkom O hlúpom mýšati. Predstavenie si na-
cvičili žiaci divadelného krúžku pod vedením p. 
učiteľky Kataríny Snopkovej. Následne sme 
predškolákov v apríli pozvali na otvorené vyu-
čovacie hodiny do 1. A a 1. B triedy a napokon aj 
na rozprávkový zápis do budúceho 1. ročníka 
našej školy. Ďakujeme touto cestou všetkým 
pedagógom z materských škôl za spoluprácu!

Diana Szabová, ZŠ Školská

Kermezit (Foto: Minerály Slovenska, 2012)

Foto: Moravské Zemské Muzeum
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Dorastenci kolkárskeho 
oddielu FTC si v nedeľu 9. 

apríla vo štvrtom kole extraligy v kolkoch 
vyhádzali na domácich dráhach definitívne 
titul Majstrov Slovenska za sezónu 2016/ 
2017. Ako sme už písali v minulom čísle, 
štvorica našich mladých kolkárov v zložení 
Patrik Pál, Erik Gallo, Daniel Mihali a Viliam 
Mag, to mali vo svojich rukách. A to doslova! 
Už pred začiatkom štvrtého nadstavbového 
zápolenia síce boli na prvom mieste, ale pri 
rovnosti bodov s družstvom zo Starej Turej, 
len vďaka lepšiemu skóre zo zápasov. Tento-
raz im to však padalo takmer ukážkovo a Dani 
Mihali si navyše vyhádzal osobný rekord – 
591 zhodených kolov. Súboj prvých dvoch 
mužstiev teda lepšie zvládli naši chlapci a 
svojich súperov prehodili o takmer 150 kolov, 
pripísaných 7 bodov zo štvrtého kola ich jasne 
posunulo na prvé miesto.  Šesť výmen hráčov 
na dráhach, teda 24 dorastencov, aj žiakov a 
dokonca i pár dievčat medzi nimi, s ich výbor-
nými výkonmi udržiavali skvelú atmosféru 
počas celého dňa aj v publiku. Búrlivé skan-
dovanie obecenstva malo vlastne len malé 
prestávky počas výmen hráčov. Nedali sa 

zahanbiť ani hostia z ostatných piatich celkov 
a veru občas nebolo na kolkárni počuť ani 
vlastné myšlienky. Napokon sa okolo 18-tej 
hodiny naši hrdinovia a celá fiľakovská 
kolkárska rodina dočkala toho vytúženého 
okamihu, keď delegát SKOZ vyhlásil 
konečné výsledky a ocenil tých najlepších. 
Titul Majstrov Slovenska, prvenstvo Daniho 
v jednotlivcoch a reálne šance, že do výberu 
Slovenska na májové Majstrovstvá sveta v 
Nemecku sa môžu dostať až dvaja naši 

dorastenci, sa zapíšu do histórie kolkárskeho 
športu vo Fiľakove veľkými písmenami. A to 
ešte nesmieme zabudnúť, že skvelú sezónu už 
majú za sebou aj dospelí kolkári z FTC A, 
ktorí sa v tejto sezóne slovenskej Extraligy u-
miestnili na treťom mieste. Všetkým patrí veľ-
ká poklona a poďakovanie za fantastické rep-
rezentovanie nášho mesta a do ďalších sezón 
a na májové súťaženie im želáme veľa úspe-
chov. FTC DO TOHO A HODU ZDAR!

Iveta Ciferová

Občianske združenie Fiľakovský cross, Mes-
to Fiľakovo, FTC Fiľakovo a Občianske zdru-
ženie beh.sk Vás pozývajú na X. ročník 
podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude 
konať v sobotu 6. mája 2017 na štadióne FTC 
od 12:00 hod. (začiatok prezentácií).

Štarty a detské kategórie od najmenších:
 14:00 Drobizg: 0–6 rokov – 200 m
 14:20 Prípravka: 6–8 rokov – 400 m    /   
 14:40 mladší žiaci: 9–11 rokov – 1000 m    /   
 15:00 starší žiaci: 12–15 rokov – 2000 m    /   
 15:30 dorastenci: 16–18 rokov – cca 3000 m 
  spolu s fun run 
 16:00 beh na 13 km hromadný štart všet-
kých kategórií pre dospelých: A muži 16–39 
rokov; B muži 40–49 rokov; C muži 50 r. a 
starší; E ženy 16–34 rokov; F ženy 35 r. a star-
šie; X fun run, nesúťažný beh pre radosť bez 
rozdielu veku – cca 3 km; Duatlon – štart spo-
lu s bežcami o 16:00 (Po dobehnutí 13 km ab-
solvujú to isté kolo na bicykli).

Štartovné: 5 € dospelí, detské a mládežnícke 
kategórie bez štartovného. Prví traja pretekári 
v každej kategórii dostanú diplomy a vecné ce-
ny. TOMBOLA je zabezpečená pre všetkých 
zúčastnených pretekárov na 13 km aj v det-
ských kategóriách. Každý štartujúci na 13 km 
dostane v cieli občerstvenie. Uvítame ak sa 
bežci vopred prihlásia na emailovej adrese u-
vedenej v kontaktoch. Registrácia s výberom 
štartovného čísla, informácie a popis trate na:
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.

Ďalšie informácie a prihláška sponzorov: 
František Földeš, riaditeľ podujatia:
 tel.: 0944 166 502
 email: frantisek.foldes@coremark.sk
Mesto Fiľakovo podporilo podujatie aj fi-

nančne, začo vedeniu 
a všetkým ostatným 
sponzorom už teraz v 
mene našich účast-
níkov ďakujeme!

Dňa 25. mája 2017 sa na Základnej škole slo-
venskej vo Fiľakove na Farskej lúke uskutoční 
v telocvični kolaudácia floorballových manti-
nelov. V tento deň sa uskutoční od 10.00 hodiny 
floorballový turnaj medzi žiakmi fiľakovských 
škôl. K zakúpeniu floorballových mantinelov 
nás motivovala Nadácia TV JOJ, od ktorej sme 
v septembri 2016 získali dresy, floorballové ho-
kejky a iný športový materiál. Keďže v telo-
cvični bolo na našu žiadosť vyznačené floor-

ballové ihrisko, k usporiadaniu podujatia nám 
chýbali už len mantinely. Tieto mantinely naša 
škola získala vďaka občianskemu združeniu 
Kvapky rosy, sponzorom a Mesta Fiľakovo.
Cieľom tohto turnaja je zviditeľniť nielen našu 
školu, ale aj Mesto Fiľakovo a propagovať no-
vý šport medzi žiakmi, keďže floorball je ceno-
vo dostupný a dynamický šport. 
Víťazi turnaja dostanú vecné ceny a diplomy a 
pre všetkých účastníkov bude zabezpečený pit-
ný režim.

ZŠ Farská lúka

Na našej ZŠ na Školskej ulici fandíme netra-
dičným športom, už druhý rok hrávame na-
príklad dodgeball. Dňa 12. 4. 2017 si naši žiaci 

mali možnosť vyskúšať novú kolektívnu hru, ktorá sa na Slovensku objavila pred 3 rokmi. Volá sa 
kin-ball a hrajú ju tri družstvá s obrovskou loptou s priemerom 122 cm. Hra podporuje rozvoj rý-
chlosti, logického myslenia a reakčných schopností hráčov. Základné pravidlá nám vysvetlil Mgr. 
Aurel Bitter, tréner slovenskej kin-
ballovej reprezentácie a medziná-
rodný rozhodca 2. stupňa. Po pred-
náške si žiaci hru vyskúšali a zistili, 
že je potrebné byť neustále v strehu a 
nie je ľahké udržať si rovnováhu pri 
chytaní lopty. Šiestačke Ninke Kori-
movej sa páčilo aj to, že hra je zábav-
ná a podporuje spoluprácu družstva. 
Sme radi, keď naši žiaci po telesnej 
výchove odchádzajú príjemne vy-
športovaní a s dobrou náladou!

Diana Szabová aPatrícia 
Farkašová, ZŠ Školská

A füleki tekeszakosztály ser-
dülői vasárnap, április 9-én, az 

extraliga 4. fordulójában, hazai környezetben 
országos bajnoki címet nyertek. Ahogy azt már 
múltkori számunkban is említettük, a hazai né-
gyes fogat – Pál Patrik, Gallo Erik, Mihali Da-
niel és Mag Viliam – bizakodva várhatta a min-
dent eldöntő végső küzdelmet. Már a negyedik 
felsőházi rájátszás előtt a tabella élen álltak, 
megelőzve a Stará Turá együttesét. Mindkét csa-
pat azonos pontszámot ért el, csapatunk csupán 
a mérkőzéseken elért több ledöntött fának kö-
szönhette első helyét. A döntő összecsapás azon-
ban remekül sikerült fiataljaink számára. Csapa-
tunk legjobbja Mihali Dani lett, aki egyéni 
csúccsal 591 fát ért el. Az első két helyen álló csa-
pat párharcát a mieink bírták jobban, s 150 fás 
előnnyel – s a megszerzett 7 ponttal – a táblázat 
élére ugrottak. A lelkes fiatalok, a 24 serdülő, 
diák, köztük néhány lányversenyző is, kiváló 

teljesítményükkel remek hangulatot teremtettek 
az egész versenynap során. A nézők viharos buz-
dítása csupán a csapatok váltakozása alatti rövid 
szünetekben hagyott alább. A buzdítás terén 
nem maradtak le a vendégcsapatok szurkolói 
sem. A zúgó biztatás következtében az ember 
időnként bizony saját szavát sem értette. Végül 
aztán este 18 óra körül véglegessé vált, hogy 
csapatunk megszerezte az áhított bajnoki címet. 
A verseny után a SKOZ – Szlovákiai Tekeszö-
vetség delegátusa kihirdette a verseny végered-
ményét. A legjobb egyéni teljesítményt elérő 
Mihali Dani mellett még csapatunk következő 
két tagjának is reális esélye van arra, hogy kép-
viselhesse hazánkat a májusi, Németországban 
megrendezésre kerülő világbajnokságon. Fia-
taljaink teljesítményükkel beírták nevüket a 
tekesport történetének aranykönyvébe. Nem sza-
bad megfeledkeznünk azonban férficspatunkról 
sem, akik ebben az idényben az Extraliga előke-

lő harmadik helyén végeztek. Köszönet illet min-
den résztvevőt, akik kiváló teljesítményükkel 
öregbítették városunk hírnevét.  Sok sikert kívá-
nunk csapatainknak a következő idényre, vala-
mint a májusi VB-n. Mindent bele, hajrá FTC!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

A Füleki Cross Polgári Társulás, Fülek Város, a 
Füleki FTC és a „beh.sk“ Polgári Társulás meg-
hívják Önöket a Füleki Cross 9. évfolyamára, 
amely 2017. május 6-án, szombaton 12:00 órától 
kerül megrendezésre az FTC stadionban. A 
rajtok időpontjai és a gyerek kategóriák a 
legkisebbektől:
 14:00 Aprók: 0-6 évesek – 200 m 
 14:20 Előkészítő: 6-8 évesek – 400m    /    
 14:40  Ifjabb diákok: 9-11 évesek – 
  1000 m    /   
 15:00  Idősebb diákok: 12-15 évesek – 
  2000 m    /   

 15:30  Serdülők: 16-18 évesek – kb. 3000 m a 
„fun run”-nal együtt
 16:00  13 km-es futás, csoportos rajt minden 
felnőtt kategória számára: A – férfiak: 16-39 
évesek; B – férfiak: 40-49 évesek; C – férfiak: 50 
év felett; E – nők: 16-34 évesek; F – nők: 35 év 
felett; X – „fun run”: versenyen kívüli, kortól 
független „örömfutás” – kb. 3 km; Duatlon: rajt a 
futókkal együtt 16:00-kor (A 13 km lefutása után 
ugyanezt a távot megteszik még egyszer 
biciklivel).

Nevezési díj: 5 € felnőtteknek, a gyermek és ifjú-
sági kategóriák nevezési díj nélkül vehetnek 
részt a rendezvényen. Minden kategória első há-
rom helyezettje oklevélben és tárgyi nyeremé-

nyekben részesül. TOMBOLA minden felnőtt és 
gyermek résztvevő számára biztosított. A 13 km-
es futásban rajtolók a célba érve frissítőt kapnak. 
Örömmel fogadjuk az előzetes jelentkezést a 
lent látható e-mail címen. Regisztráció, 
sorszámválasztás, információk és útvonalleírás 
elérhető a következő honlapon: 
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.
További információk és támogatók jelentkezése 
– Földeš František: 0944 166 502,
frantisek.foldes@coremark.sk.
Fülek Város anyagilag is támogatta a rendez-
vényt, melyet a résztvevők nevében is köszö-
nünk a város vezetésének, s hasonlóan szeret-
nénk megköszönni egyéb szponzoraink támoga-
tását is!

Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő
križovatka ul. Mlynská a Viničná (Urbánka)
Malom és Szőlőhegy u. kereszteződése (Urbanka)

8,00–8,15 križovatka ul. Čsl. armády a Mocsáryho
Csehszlovák Hadsereg és Mocsáry u. kereszteződése

8,00–8,15

križovatka ul. Mlynská a Tehelná (Dometic)
Malom és Téglagyár u. kereszteződése (Dometic)

8,15–8,30 pred budovou Filbyt
Filbyt épülete előtt

8,15–8,30

pred areálom VPS
KHSZ telep előtt

8,30–8,45 križovatka ul. 1. Mája a Tajovského
Május I. és Tajovský u. kereszteződése

8,30–8,45

pred predajňou CBA
CBA üzlet előtt

8,45–9,00 hlavný vstup na FTC štadión
FTC stadion főbejárata

8,45–9,00

križovatka ul. Moyzesova a J. Kalinčiaka
Moyzes és Kalinčiak J. u. kereszteződése

9,00–9,15 križovatka ul. Obrancov mieru a Malocintorínska
Békevédők és Kistemető u. kereszteződése 

9,00–9,15

križovatka ul. J. Kalinčiaka, Daxnerova a L. N. Tolstého
Kalinčiak J., Daxner és Tolsztoj L. N. u. kereszteződése

9,15–9,30 križovatka ul. Železničná a Bottova
Vasúti és Botto u. kereszteződése

9,15–9,30

Lučenská križovatka ul. Lučenská, Jesenského a B.S.Timravy
Losonci, Jesenský és B.S. Timrava u. kereszteződése

9,30–9,45 križovatka ul. Sládkovičova a Parková
Sládkovič és Park u. kereszteződése

9,30–9,45

pred hostincom PEPITA
PEPITA vendéglő előtt

9,45–10,00 križovatka ul. Vajanského a Jilemnického (potraviny)
Vajanský és Jilemnický u. kereszteződése (élelmiszer)

9,45–10,00

križovatka ul. Družstevná a Kvetná (Pub Ľubek) 
Szövetkezeti és Virág u. kereszteződése

10,00–10,15 križovatka ul. Vajanského a Rázusova (za poštou)
Vajanský és Rázus u. kereszteződése (posta mögött)

10,00–10,15

križovatka ul. Kvetná a Tulipánová
Virág és Tulipán u. kereszteződése

10,15–10,30 križovatka ul. Školská a Mocsáryho
Iskola és Mocsáry u. kereszteződése

10,15–10,30

križovatka ul. Fialková Ružová
Ibolya és Rózsa u. kereszteződése 

10,30–10,45 križovatka ul. Jánošíkova a Kalajová 
Jánošík és Kalaj u. kereszteződése

10,30–10,45

križovatka ul. Gorkého a Poľná
Gorkij és Mezei u. kereszteződése

10,45–11,00

Termín zberu: každý prvý týždeň v mesiaci  - ŠTVRTOK
4.5., 1.6., 6.7., 4.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. v roku 2017

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hetében – CSÜTÖRTÖKÖN
2017.5.4., 6.1., 7.6., 8.4., 9.7., 10.5., 11.2., 12.7.

Zber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés FülekenZber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés Füleken
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