
Prijatie najlepších
žiakov a študentov
Býva pekným zvykom, že ku koncu júna, teda 
školského roka, smerujú na mestskú radnicu kro-
ky niekoľkých desiatok žiakov a študentov fiľa-

kovských škôl. Na pozvanie primátora sem pri-
chádzajú na základe delegovania riaditeľstiev 
jednotlivých škôl, aby si za svoje vzorné repre-
zentovanie svojej školy a tým aj mesta na rôz-
nych súťažiach, festivaloch či olympiádach, pre-
vzali z rúk primátora mesta nielen diplomy, ale i 
malý darček, sladkú odmenu a predovšetkým, 
aby sa k nim dostali slová uznania a poďakova-
nia. V utorok 27.júna sa tejto pocty dostalo 
šesťdesiatim žiakom z 2 materských, 4 základ-

ných, 2 stredných a tiež zo základnej umeleckej 
školy a špeciálnej základnej školy internátnej. 
(Hoci malým nedopatrením žiaci zo ZŠ Školská 
takmer tento okamih zmeškali, primátor ich pri-
jal na záver slávnostného aktu a potom pozval aj 
do svojej pracovne.) Do poslaneckých stoličiek 
vo veľkej zasadačke mestského úradu však úde-
rom deviatej hodiny zasadli slávnostne vyoblie-
kaní 4-6 roční drobci, menší i väčší školáci, ale 
aj mladí ľudia, resp. i maturanti, aby si najprv vy-
počuli príhovor primátora mesta Attilu Agócsa a 
potom si s ním zapózovali pred fotoaparátmi a 
na túto príjemnú chvíľu mohli dlhé roky spomí-
nať. Zároveň tak budú tieto fotografie aj me-
mentom pre všetkých ich kamarátov a spolužia-
kov, že byť usilovným a šikovným prináša svoje 
ovocie i uznanie verejnosti. A hoci je už polovica 
prázdnin v čase, keď čítate tieto riadky, prak-
ticky za nami, želáme  nielen oceneným žiakom, 

ale všetkým deťom, aby tá ich druhá polka bola ešte krajšia, plná 
skvelých zážitkov a aby sa v septembri vrátili do tých svojich, alebo 
iných škôl plne oddýchnutí a nažhavení na dosahovanie nových 
dobrých výsledkov. 

Iveta Ciferová
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Nedostatok parkovacích miest trápi aj mesto 
Fiľakovo. Samospráva sa preto rozhodla vybu-
dovať dve nové parkoviská, ktoré ponúknu vy-
še 70 parkovacích miest.
Základy prvého parkoviska pre 15 áut, ktoré sa 
bude nachádzať v centre mesta na Ulici 1. mája 
a bude vyložené vegetačnými dlaždicami, sú 
už vykopané a v súčasnosti prebieha osádzanie 
obrubníkov. Mesto do jeho výstavby investuje 
osemtisíc eur a dokončené by malo byť v prie-
behu dvoch týždňov. Práce budú vykonávať za-
mestnanci Verejnoprospešných služieb mesta 
Fiľakovo.
Druhé parkovisko vznikne na sídlisku Farská 
lúka, kde žije vyše štyristo rodín. „Momentálne 
dokončujeme projektovú dokumentáciu. V tejto 
lokalite je dlhodobý problém s parkovaním. 
Niekoľko rokov sme hľadali najvhodnejšie rie-
šenie, kde nové parkovisko postaviť, nakoľko 
pozemky pred panelákmi nie sú vysporiadané a 
majú desiatky majiteľov,“ ozrejmil primátor 
Attila Agócs. Parkovisko tak nakoniec posta-
via medzi panelákmi a základnou školou. Tým 
vznikne 56 parkovacích miest a zároveň aj no-
vý prístup do školy. „Na rozdiel od menšieho 
parkoviska v centre mesta bude plocha na Far-
skej lúke vyasfaltovaná. Vybudovaná bude aj 
prístupová komunikácia pre obojsmernú pre-
mávku s chodníkom. V súčasnosti chodia deti v 
tejto časti do školy bez chodníka. Samozrej-
mosťou bude aj odlučovač ropných látok,“ vy-
svetlil Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby, 
životného prostredia a stratégie rozvoja mesta.
Náklady na vybudovanie druhého parkoviska 
sa odhadujú na 86-tisíc eur. Stavebné práce by 

externý dodávateľ mohol začať realizovať už v 
septembri. „Do konca roka chceme stavbu sko-
laudovať a odovzdať do majetku mesta,“ 
doplnil Vanko.
Nedostatok parkovacích miest trápi aj obyvate-
ľov z Parkovej a Sládkovičovej ulice. Samo-
správa sa preto rozhodla v tejto lokalite zaká-
zať parkovanie karavanov a dodávok, ktoré za-
berajú miesto osobným autám. „Bola to inicia-
tíva obyvateľov. VZN platí od minulého roka, 
ale po dohode s majiteľmi dodávok sme im dali 
rok na to, aby si našli iné parkovanie. V najbliž-
ších týždňoch už však osadíme zákazové tabu-
le,“ povedal Agócs.
Mesto taktiež rieši problém s parkovaním pre 
turistické autobusy. Tie totiž nemajú vyznače-
né žiadne miesta a parkujú tak pred gymnázi-
om či na miestach, ktoré na to nie sú určené. 
Tento problém by mohla vyriešiť komplexná re-
konštrukcia plochy pod Fiľakovským hradom. 
V rámci nej by sa vybudovalo aj parkovisko pre 
autobusy. „Vlani sme podali projekt. Cez for-
málne kolo sme prešli a v súčasnosti sme v ob-
sahovom hodnotení projektu. V týchto dňoch by 
malo padnúť definitívne rozhodnutie, či sme 
uspeli,“ uzavrel primátor.

Iveta Cíferová
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Žiaci ZŠ na Farskej lúke (Fotky: Zoltán Schnelczer)

Škôlkari z Daxnerovej ulice

Žiaci z fiľakovského gymnázia

Žiaci zo ZŠ na Školskej ulici v kancelárii primátora mesta Fiľakovo



Bližší kontakt vedenia mesta s občanmi, in-
teraktívnu komunikáciu a podávanie pod-
netov na problémy, ktoré sú pálčivé, ale 
ľahko riešiteľné, zabezpečuje od júna 
2015 aj CITY MONITOR. Jedná sa o apli-
káciu, ktorú si môžete stiahnuť do mobilu, 
ale nájdete ju aj na webe. Pre samosprávu 
je dôležité, aby sa pripomienky občanov 
čo najrýchlejšie dostali do rúk kompetent-
ných, no je samozrejme že určité problé-
my nie je možné riešiť ihneď, prípadne  vy-
riešiť úplne. Spýtali sme sa dvoch koordi-
nátorov systému, primátora mesta Attilu A-
gócsa a jeho zástupcu László Kerekesa, 
aké majú skúsenosti s aplikáciou za uply-
nulé dva roky a v akom rozsahu využívajú 
občania túto formu komunikácie so samo-
správou. „Teraz už dostávame nové prí-
spevky takmer každý deň,“ povedal Kere-
kes. „Pre nás je aplikácia City Monitor dô-
ležitá, keďže systém je založený na anony-
mite, vnímame otvorenosť ľudí pri vyjad-
rovaní svojich názorov.“ Podľa zástupcu 

primátora ďalšou výhodou aplikácie je jej 
dostupnosť pre každého, kto disponuje 
smartfónom, respektíve internetovým pri-
pojením a hocikto môže pridať príspevok 
z pohodlia domova bez väčších odborných 
znalostí. Primátor dodal: „Spracovanie 
údajov prebieha tak, že koordinátor prija-
té oznámenia pošle kompetentným pra-
covníkom. Keď sa jedná o vážnejší prípad, 
vedenie mesta zvykne o nich diskutovať. 
Okrem toho každý štvrťrok máme poradu, 
kde vyhodnotíme a prediskutujeme jednot-
livé príspevky a ich riešenia. Sme hrdí na 
to, že v posledných dvoch rokoch sa nám z 
prijatých 330 príspevkov podarilo 271 vy-
riešiť a zo zvyšných 59 prípadov sa na 26 
ešte pracuje.“ 
Aplikácia CITY MONITOR je bezplatná, 
stačí si ju stiahnúť do smartfónu alebo sa 
prihlásiť cez internet. Pomocou nej vedia 
občania rýchlo a jednoducho poslať svoje 
pripomienky a zistené problémy na území 
mesta. Ďalšou výhodou aplikácie je pridá-
vanie fotiek ku konkrétnym prípadom, kto-
ré slúži na upresnenie miesta a tiež mož-
nosť sledovať priebeh riešenia podnetu.

Mgr. Andrea Illés Kósik

skoro každý deň pribudnú
nové poznatky od občanov

V lete sa o čistotu
prostredia stará viac ľudí

V lete sa o čistotu
prostredia stará viac ľudí
Vo februári sme vám naposledy priniesli in-
formácie o verejnoprospešných prácach v na-
šom meste. Teraz sme sa informovali o ak-
tuálnom stave v aktivačnej činnosti – AČ a pri 
menších obecných službách – MOS u zamest-
nankyni MsÚ zodpovednej za verejnopros-
pešné práce v meste. Simony Belkovej sme sa 
predovšetkým spýtali v akej miere vie mesto 
využiť prácu dlhodobo nezamestnaných ľudí 
počas letného obdobia. 
„Cieľom verejnoprospešných prác v samo-
správe je hlavne zamestnanie takých ľudí, kto-
rí dostávajú pravidelne sociálnu výpomoc, 
alebo sa nachádzajú v mimoriadnej sociálnej 
situácii, kvôli ktorej sú odsúdení k statusu ne-
zamestnaných. Momentálne prebiehajú v mes-
te dva projekty: v rámci MOS je to 152 pra-
covníkov a v AČ pracuje 17 zamestnancov”, 
(údaje odzrkadľujú stav ku 17. júlu, pozn. 
red.) vysvetlila pracovníčka úradu. „Aj keď až 
17 pracovníkov MOS je momentálne práce-
neschopných a dvaja zamestnanci AČ nena-
stúpili do práce kvôli chorobe, predsa sme zís-
kali nových ľudí na čistenie verejného prie-
stranstva.” Simona Belková tiež dodala, že 
práce ľudí v priestoroch školských inštitúcií 
sú momentálne zbytočné, keďže školy sú pre 
letné prázdniny zatvorené. „Týchto ľudí sme 
na toto dvojmesačné obdobie preložili tak,  
aby sa podieľali na vykonávaní údržby 
verejných priestranstiev.”
Pomocou AČ sa mesto snaží počas letných me-
siacov zlepšiť aj úroveň kultúrnych podujatí. 
„Pomoc pracovníkov, ktorí vykonávajú verej-
noprospešné práce, je pre nás veľmi prospeš-
ná, pretože aj vďaka nim sa nám počas viac-
dňových podujatí, ako napríklad Hradné hry, 
podarilo udržať čistotu a poriadok počas ce-
lého podujatia,” povedala Viktória Tittonová. 
Riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove do-
dala, že turisti nenavštevujú len podujatia ale 
aj samotný hrad a preto je veľmi dôležité udr-
žiavať poriadok stále. Na podujatiach Mest-
ského kultúrneho strediska, na Mestskom dni 
detí alebo na Festivale UDVart sa mesto po-
staralo horeuvedeným spôsobom o kultúrne 
prostredie podujatí, čo ocenili nielen organi-
zátori ale aj návštevníci. Hoci mnohí zaradení 
občania majú negatívny prístup k verejnopro-
spešným prácam v meste, treba vyzdvihnúť 
hlavne tých, ktorí si túto prácu vážia a svedo-
mite pracujú nielen počas podujatí, ale aj pri 
údržbe verejných priestranstiev či priestorov 
v mestských inštitúciách.

Mgr. Andrea Illés Kósik
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Mesto Fiľakovo usporiada jarmok, ktorý sa bu-
de konať na verejnom priestranstve za budo-
vou fiľakovského gymnázia v sobotu 12. au-
gusta a bude sprievodnou akciou trojdňových 
osláv organizovaných z príležitosti „Dní mesta 
a XXVII. Palóckych dní“ od 11. 08. 2017 do 
13. 08. 2017 vo Fiľakove.

1) Predajný čas: od 8,00 do 20,00 hod.

2) Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m 
je za:
· služby reštauračné s poskytnutím občerstve-

nia 10,00 EUR / bežný meter,
· predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníc-

kych) 5,00 EUR / bežný meter.
Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bez-
prostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 
EUR/bežný meter)!

3) Povolenia budú vydávať organizátori na 
Mestskom úrade vo Fiľakove, kanc. č. 11, 12:

· pred termínom uskutočnenia jarmoku počas 

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

doch).

4) Termín uzávierky podávania prihlášok je 10. 
augusta 2017. Záväzné prihlášky – ktorú si mô-
žete stiahnuť z internetovej stránky mesta 
www.filakovo.sk, žiadame zaslať na adresu 
Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo. 
Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnu-
tím na priestorové možnosti si vyhradzuje prá-
vo výberu účastníkov jarmoku. V prípade zru-
šenia záväznej prihlášky zo strany predávajú-
ceho, uhradená daň nebude vrátená. 

5) Bližšie informácie môžu záujemcovia zís-
kať na tel. čísle 047/4381001 kl. 115, 124 alebo 
0915264290 (Ing. Varga), 0949412300 (Bc. Šu-
vertová) resp. na internetovej stránke mesta 
www.filakovo.sk alebo formou e-mailu: 
zoltan.varga@filakovo.sk alebo
 helena.suvertova@filakovo.sk.

Fiľakovský jarmokFiľakovský jarmok

Samospráva

Evidované: 33
V riešení: 26
Vyriešené: 271
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Už prebiehajú výmenné programy s družobným mestom SzigethalomUž prebiehajú výmenné programy s družobným mestom Szigethalom
Pred pol rokom deklarovali nové partnerstvo 
dvaja primátori podpísaním zmluvy o vzájom-
nej spolupráci nielen na papieri. Fiľakovo a Szi-
gethalom (HU) myslia vážne intenzívnu spolu-
prácu v rámci rôznych programov. Od 22.-ho ja-
nuára je Szigethalom družobným mestom Fiľa-
kova a už vo februári pozvalo fiľakovskú dele-
gáciu na jedno podujatie mesta. Na revanš Fiľa-
kovo privítalo delegáciu družobného mesta pri 
príležitosti Hradných hier. Delegáti strávili v na-
šom meste tri dni, v piatok sa zúčastnili športo-
vého dňa, ktoré si organizovali zamestnanci 
MsÚ a ešte v ten večer sa prišli zabaviť do 
Swingovej tančiarne v MsKS. V septembri bu-
de v meste Szigethalom v Emese parku prebie-
hať akcia s názvom „Viking festival”, ktorý ná-
vštevníkom ponúka možnosť vidieť vikingské 
lodné bitky a dobové kostýmy. Očarujúce pro-
stredie parku je tiež turistickou atrakciou z 11. – 
12. storočia. Práve preto bohatá historická mi-
nulosť Fiľakova a fiľakovského hradu najviac 

zaujali delegáciu a vybrali si termín návštevy 
cez už spomínané Hradné hry. Na oplátku našu 
delegáciu z Fiľakova očakávajú v septembri. 
„Rukolapným dôkazom partnerstva nie sú vzá-
jomné návštevy delegácií, ale predovšetkým tie 
výmenné programy, ktorých sa zúčastňujú čle-
novia miestnych kolektívov,” zdôraznil primá-
tor Attila Agócs. Primátor tiež dodal, že do plá-
nu akcií družobných miest sa v roku 2017 do-
stali dve oblasti: šport a tábory pre študentov. 6. 
mája sa uskutočnila už tradičná bežecká súťaž 
Fiľakovský Cross, na ktorú zo Szigethalmu ča-
kali 5 bežcov, ale žiaľ zapojiť sa mohli len dva-
ja. A z prekážkovej súťaže pod názvom „Haj-
meresztő Halmi Hajsza” sa dvaja naši súťažiaci 
vrátili nielen s peknými spomienkami, ale aj so 
vzácnymi cenami: Michal Földeš v detskej ka-
tegórii získal druhé miesto, kým František Föl-
deš si vo svojej kategórii dospelých odniesol pr-
vé miesto. Výmenné programy naďalej prebie-
hajú, momentálne vo forme detských táborov. 

V čase od 23. do 30. júla 12 fiľakovských žia-
kov a 2 sprevádzajúci učitelia strávili týždeň v 

remeselníckom tábore v obci Bér. Študentov zo 
Szigethalmu čaká letný tábor Geopark Novo-
hrad-Nógrád, ktorý bude prebiehať od 31. júla 
do 4. augusta. Medzi družobné mestá Sziget-
halmu okrem Fiľakova patria aj mestá z Poľska 
a zo Švédska, s ktorými organizuje spoločné ak-
cie. „Je ešte veľa oblastí, ktoré môžeme so Szi-
gethalmom využiť na budovanie partnerstva. V 
budúcnosti sa budeme intenzívne snažiť udržať 
tento začínajúci sa vzťah tak, aby to prospieva-
lo hlavne našim občanom”, povedal Agócs.

Mgr. Andrea Illés Kósik

Samospráva Fiľakova dokončuje jeden zo svo-
jich kľúčových projektov. Končia s výstavbou 
skládky inertného odpadu v bývalom kameňo-
lome Chrastie. Prevádzku by mali spustiť na 
jeseň.
Podľa primátora Attilu Agócsa je výstavba 
skládky inertného odpadu pre bežného občana 
takmer nebadateľná, no pre mesto veľmi dôle-
žitá. „Ide o jednu z kľúčových investícií v tomto 
volebnom období. Myšlienka výstavby skládky 
je osem rokov stará, na aktuálnej verzii projek-
tu intenzívnejšie pracujeme približne dva a pol 
roka.“
Na skládku v bývalom kameňolome nad mes-
tom sa bude vyvážať stavebný odpad a sutiny, 
ktoré vzniknú pri rôznych stavebných prácach. 
Mesto malo doteraz s podobným odpadom 
problémy. „Denno-denne sa naše verejnopros-
pešné služby stretávajú s požiadavkou ľudí o 
umiestnenie stavebného odpadu. Doteraz na 
to mesto nemalo kapacity. Ľudia museli platiť 
poplatok za odvoz do Lučenca a zároveň platili 
aj za jeho uskladnenie,“ potvrdil primátor. 
Podľa jeho slov v bývalom kameňolome nebu-
dú uskladňovať žiadne nebezpečné odpady ani 

komunál. „Nikto sa nemusí báť, netreba si to 
predstaviť ako haldy odpadu. Ideme bezpeč-
ným stavebným odpadom vypĺňať jamy a dvo-
ry po ťažbe v kameňolome.“
Skládka inertného odpadu vzniká v bývalom 
kameňolome Chrastie. Pozemok má rozlohu 

10-tisíc metrov štvorcových a patrí miestnemu 
urbariátu, s ktorým mesto uzavrelo zmluvu. 
„Do otvorenia prevádzky mesto platí urbariátu 
ročne sumu vo výške dane, ktorú urbariát platí 
do mestskej kasy. Od jesene bude ročné nájom-

né okrem tejto sumy navýšené ešte o 20 percent 
z ceny uloženia za každú tonu odpadu,“ vy-
svetlil. Uskladnenie odpadu bude pre obyvate-
ľov spoplatnené. „Musíme vykryť úvodnú in-
vestíciu, poplatky urbariátu, náklady na pre-
vádzku a odkladať časť zisku do rekultivačné-
ho fondu.“ Ako dodal, cenu za uskladnenie od-
padu stanovia čo najnižšie.
Skládka bude fungovať 10 až 15 rokov. Po na-
plnení skládky bude podľa primátora možnosť 
jej rozšírenia na dvojnásobok. Inertnú skládku 
budú prevádzkovať zamestnanci neďalekého 
zberného dvora patriaceho pod Verejnopros-
pešné služby mesta. 
Do prác vrátane projektových dokumentácií 
mesto doteraz investovalo približne 85-tisíc 
eur. Náklady zahŕňali výstavbu oplotenia, 
vrátnice, zakúpenie kamery, rampy, váhy či ak-
tívneho bleskozvodu. „Snažili sme sa použiť 
čo najmodernejšie technológie. Kamera bude 
mať softvér, ktorý bude rozoznávať ešpézetky 
áut a bude ich priraďovať k fakturačným úda-
jom. Bude to na dosť vysokej úrovni,“ povedal 
primátor s tým, že výstavbu mesto plánuje do-
končiť v tomto mesiaci. Fungovať začne od 
najbližšej jesene.

Iveta Cíferová

Miško Földeš na štarte (Fotky: archív Františka Földeša)

František Földeš s víťaznou medailou

Od jesene už funguje inertná skládka

Foto: Gábor Illés
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Bližší kontakt vedenia mesta s občanmi, in-
teraktívnu komunikáciu a podávanie pod-
netov na problémy, ktoré sú pálčivé, ale 
ľahko riešiteľné, zabezpečuje od júna 
2015 aj CITY MONITOR. Jedná sa o apli-
káciu, ktorú si môžete stiahnuť do mobilu, 
ale nájdete ju aj na webe. Pre samosprávu 
je dôležité, aby sa pripomienky občanov 
čo najrýchlejšie dostali do rúk kompetent-
ných, no je samozrejme že určité problé-
my nie je možné riešiť ihneď, prípadne  vy-
riešiť úplne. Spýtali sme sa dvoch koordi-
nátorov systému, primátora mesta Attilu A-
gócsa a jeho zástupcu László Kerekesa, 
aké majú skúsenosti s aplikáciou za uply-
nulé dva roky a v akom rozsahu využívajú 
občania túto formu komunikácie so samo-
správou. „Teraz už dostávame nové prí-
spevky takmer každý deň,“ povedal Kere-
kes. „Pre nás je aplikácia City Monitor dô-
ležitá, keďže systém je založený na anony-
mite, vnímame otvorenosť ľudí pri vyjad-
rovaní svojich názorov.“ Podľa zástupcu 

primátora ďalšou výhodou aplikácie je jej 
dostupnosť pre každého, kto disponuje 
smartfónom, respektíve internetovým pri-
pojením a hocikto môže pridať príspevok 
z pohodlia domova bez väčších odborných 
znalostí. Primátor dodal: „Spracovanie 
údajov prebieha tak, že koordinátor prija-
té oznámenia pošle kompetentným pra-
covníkom. Keď sa jedná o vážnejší prípad, 
vedenie mesta zvykne o nich diskutovať. 
Okrem toho každý štvrťrok máme poradu, 
kde vyhodnotíme a prediskutujeme jednot-
livé príspevky a ich riešenia. Sme hrdí na 
to, že v posledných dvoch rokoch sa nám z 
prijatých 330 príspevkov podarilo 271 vy-
riešiť a zo zvyšných 59 prípadov sa na 26 
ešte pracuje.“ 
Aplikácia CITY MONITOR je bezplatná, 
stačí si ju stiahnúť do smartfónu alebo sa 
prihlásiť cez internet. Pomocou nej vedia 
občania rýchlo a jednoducho poslať svoje 
pripomienky a zistené problémy na území 
mesta. Ďalšou výhodou aplikácie je pridá-
vanie fotiek ku konkrétnym prípadom, kto-
ré slúži na upresnenie miesta a tiež mož-
nosť sledovať priebeh riešenia podnetu.

Mgr. Andrea Illés Kósik

skoro každý deň pribudnú
nové poznatky od občanov

V lete sa o čistotu
prostredia stará viac ľudí

V lete sa o čistotu
prostredia stará viac ľudí
Vo februári sme vám naposledy priniesli in-
formácie o verejnoprospešných prácach v na-
šom meste. Teraz sme sa informovali o ak-
tuálnom stave v aktivačnej činnosti – AČ a pri 
menších obecných službách – MOS u zamest-
nankyni MsÚ zodpovednej za verejnopros-
pešné práce v meste. Simony Belkovej sme sa 
predovšetkým spýtali v akej miere vie mesto 
využiť prácu dlhodobo nezamestnaných ľudí 
počas letného obdobia. 
„Cieľom verejnoprospešných prác v samo-
správe je hlavne zamestnanie takých ľudí, kto-
rí dostávajú pravidelne sociálnu výpomoc, 
alebo sa nachádzajú v mimoriadnej sociálnej 
situácii, kvôli ktorej sú odsúdení k statusu ne-
zamestnaných. Momentálne prebiehajú v mes-
te dva projekty: v rámci MOS je to 152 pra-
covníkov a v AČ pracuje 17 zamestnancov”, 
(údaje odzrkadľujú stav ku 17. júlu, pozn. 
red.) vysvetlila pracovníčka úradu. „Aj keď až 
17 pracovníkov MOS je momentálne práce-
neschopných a dvaja zamestnanci AČ nena-
stúpili do práce kvôli chorobe, predsa sme zís-
kali nových ľudí na čistenie verejného prie-
stranstva.” Simona Belková tiež dodala, že 
práce ľudí v priestoroch školských inštitúcií 
sú momentálne zbytočné, keďže školy sú pre 
letné prázdniny zatvorené. „Týchto ľudí sme 
na toto dvojmesačné obdobie preložili tak,  
aby sa podieľali na vykonávaní údržby 
verejných priestranstiev.”
Pomocou AČ sa mesto snaží počas letných me-
siacov zlepšiť aj úroveň kultúrnych podujatí. 
„Pomoc pracovníkov, ktorí vykonávajú verej-
noprospešné práce, je pre nás veľmi prospeš-
ná, pretože aj vďaka nim sa nám počas viac-
dňových podujatí, ako napríklad Hradné hry, 
podarilo udržať čistotu a poriadok počas ce-
lého podujatia,” povedala Viktória Tittonová. 
Riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove do-
dala, že turisti nenavštevujú len podujatia ale 
aj samotný hrad a preto je veľmi dôležité udr-
žiavať poriadok stále. Na podujatiach Mest-
ského kultúrneho strediska, na Mestskom dni 
detí alebo na Festivale UDVart sa mesto po-
staralo horeuvedeným spôsobom o kultúrne 
prostredie podujatí, čo ocenili nielen organi-
zátori ale aj návštevníci. Hoci mnohí zaradení 
občania majú negatívny prístup k verejnopro-
spešným prácam v meste, treba vyzdvihnúť 
hlavne tých, ktorí si túto prácu vážia a svedo-
mite pracujú nielen počas podujatí, ale aj pri 
údržbe verejných priestranstiev či priestorov 
v mestských inštitúciách.

Mgr. Andrea Illés Kósik
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Mesto Fiľakovo usporiada jarmok, ktorý sa bu-
de konať na verejnom priestranstve za budo-
vou fiľakovského gymnázia v sobotu 12. au-
gusta a bude sprievodnou akciou trojdňových 
osláv organizovaných z príležitosti „Dní mesta 
a XXVII. Palóckych dní“ od 11. 08. 2017 do 
13. 08. 2017 vo Fiľakove.

1) Predajný čas: od 8,00 do 20,00 hod.

2) Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m 
je za:
· služby reštauračné s poskytnutím občerstve-

nia 10,00 EUR / bežný meter,
· predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníc-

kych) 5,00 EUR / bežný meter.
Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bez-
prostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 
EUR/bežný meter)!

3) Povolenia budú vydávať organizátori na 
Mestskom úrade vo Fiľakove, kanc. č. 11, 12:

· pred termínom uskutočnenia jarmoku počas 

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

doch).

4) Termín uzávierky podávania prihlášok je 10. 
augusta 2017. Záväzné prihlášky – ktorú si mô-
žete stiahnuť z internetovej stránky mesta 
www.filakovo.sk, žiadame zaslať na adresu 
Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo. 
Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnu-
tím na priestorové možnosti si vyhradzuje prá-
vo výberu účastníkov jarmoku. V prípade zru-
šenia záväznej prihlášky zo strany predávajú-
ceho, uhradená daň nebude vrátená. 

5) Bližšie informácie môžu záujemcovia zís-
kať na tel. čísle 047/4381001 kl. 115, 124 alebo 
0915264290 (Ing. Varga), 0949412300 (Bc. Šu-
vertová) resp. na internetovej stránke mesta 
www.filakovo.sk alebo formou e-mailu: 
zoltan.varga@filakovo.sk alebo
 helena.suvertova@filakovo.sk.

Fiľakovský jarmokFiľakovský jarmok

Samospráva

Evidované: 33
V riešení: 26
Vyriešené: 271
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Už prebiehajú výmenné programy s družobným mestom SzigethalomUž prebiehajú výmenné programy s družobným mestom Szigethalom
Pred pol rokom deklarovali nové partnerstvo 
dvaja primátori podpísaním zmluvy o vzájom-
nej spolupráci nielen na papieri. Fiľakovo a Szi-
gethalom (HU) myslia vážne intenzívnu spolu-
prácu v rámci rôznych programov. Od 22.-ho ja-
nuára je Szigethalom družobným mestom Fiľa-
kova a už vo februári pozvalo fiľakovskú dele-
gáciu na jedno podujatie mesta. Na revanš Fiľa-
kovo privítalo delegáciu družobného mesta pri 
príležitosti Hradných hier. Delegáti strávili v na-
šom meste tri dni, v piatok sa zúčastnili športo-
vého dňa, ktoré si organizovali zamestnanci 
MsÚ a ešte v ten večer sa prišli zabaviť do 
Swingovej tančiarne v MsKS. V septembri bu-
de v meste Szigethalom v Emese parku prebie-
hať akcia s názvom „Viking festival”, ktorý ná-
vštevníkom ponúka možnosť vidieť vikingské 
lodné bitky a dobové kostýmy. Očarujúce pro-
stredie parku je tiež turistickou atrakciou z 11. – 
12. storočia. Práve preto bohatá historická mi-
nulosť Fiľakova a fiľakovského hradu najviac 

zaujali delegáciu a vybrali si termín návštevy 
cez už spomínané Hradné hry. Na oplátku našu 
delegáciu z Fiľakova očakávajú v septembri. 
„Rukolapným dôkazom partnerstva nie sú vzá-
jomné návštevy delegácií, ale predovšetkým tie 
výmenné programy, ktorých sa zúčastňujú čle-
novia miestnych kolektívov,” zdôraznil primá-
tor Attila Agócs. Primátor tiež dodal, že do plá-
nu akcií družobných miest sa v roku 2017 do-
stali dve oblasti: šport a tábory pre študentov. 6. 
mája sa uskutočnila už tradičná bežecká súťaž 
Fiľakovský Cross, na ktorú zo Szigethalmu ča-
kali 5 bežcov, ale žiaľ zapojiť sa mohli len dva-
ja. A z prekážkovej súťaže pod názvom „Haj-
meresztő Halmi Hajsza” sa dvaja naši súťažiaci 
vrátili nielen s peknými spomienkami, ale aj so 
vzácnymi cenami: Michal Földeš v detskej ka-
tegórii získal druhé miesto, kým František Föl-
deš si vo svojej kategórii dospelých odniesol pr-
vé miesto. Výmenné programy naďalej prebie-
hajú, momentálne vo forme detských táborov. 

V čase od 23. do 30. júla 12 fiľakovských žia-
kov a 2 sprevádzajúci učitelia strávili týždeň v 

remeselníckom tábore v obci Bér. Študentov zo 
Szigethalmu čaká letný tábor Geopark Novo-
hrad-Nógrád, ktorý bude prebiehať od 31. júla 
do 4. augusta. Medzi družobné mestá Sziget-
halmu okrem Fiľakova patria aj mestá z Poľska 
a zo Švédska, s ktorými organizuje spoločné ak-
cie. „Je ešte veľa oblastí, ktoré môžeme so Szi-
gethalmom využiť na budovanie partnerstva. V 
budúcnosti sa budeme intenzívne snažiť udržať 
tento začínajúci sa vzťah tak, aby to prospieva-
lo hlavne našim občanom”, povedal Agócs.

Mgr. Andrea Illés Kósik

Samospráva Fiľakova dokončuje jeden zo svo-
jich kľúčových projektov. Končia s výstavbou 
skládky inertného odpadu v bývalom kameňo-
lome Chrastie. Prevádzku by mali spustiť na 
jeseň.
Podľa primátora Attilu Agócsa je výstavba 
skládky inertného odpadu pre bežného občana 
takmer nebadateľná, no pre mesto veľmi dôle-
žitá. „Ide o jednu z kľúčových investícií v tomto 
volebnom období. Myšlienka výstavby skládky 
je osem rokov stará, na aktuálnej verzii projek-
tu intenzívnejšie pracujeme približne dva a pol 
roka.“
Na skládku v bývalom kameňolome nad mes-
tom sa bude vyvážať stavebný odpad a sutiny, 
ktoré vzniknú pri rôznych stavebných prácach. 
Mesto malo doteraz s podobným odpadom 
problémy. „Denno-denne sa naše verejnopros-
pešné služby stretávajú s požiadavkou ľudí o 
umiestnenie stavebného odpadu. Doteraz na 
to mesto nemalo kapacity. Ľudia museli platiť 
poplatok za odvoz do Lučenca a zároveň platili 
aj za jeho uskladnenie,“ potvrdil primátor. 
Podľa jeho slov v bývalom kameňolome nebu-
dú uskladňovať žiadne nebezpečné odpady ani 

komunál. „Nikto sa nemusí báť, netreba si to 
predstaviť ako haldy odpadu. Ideme bezpeč-
ným stavebným odpadom vypĺňať jamy a dvo-
ry po ťažbe v kameňolome.“
Skládka inertného odpadu vzniká v bývalom 
kameňolome Chrastie. Pozemok má rozlohu 

10-tisíc metrov štvorcových a patrí miestnemu 
urbariátu, s ktorým mesto uzavrelo zmluvu. 
„Do otvorenia prevádzky mesto platí urbariátu 
ročne sumu vo výške dane, ktorú urbariát platí 
do mestskej kasy. Od jesene bude ročné nájom-

né okrem tejto sumy navýšené ešte o 20 percent 
z ceny uloženia za každú tonu odpadu,“ vy-
svetlil. Uskladnenie odpadu bude pre obyvate-
ľov spoplatnené. „Musíme vykryť úvodnú in-
vestíciu, poplatky urbariátu, náklady na pre-
vádzku a odkladať časť zisku do rekultivačné-
ho fondu.“ Ako dodal, cenu za uskladnenie od-
padu stanovia čo najnižšie.
Skládka bude fungovať 10 až 15 rokov. Po na-
plnení skládky bude podľa primátora možnosť 
jej rozšírenia na dvojnásobok. Inertnú skládku 
budú prevádzkovať zamestnanci neďalekého 
zberného dvora patriaceho pod Verejnopros-
pešné služby mesta. 
Do prác vrátane projektových dokumentácií 
mesto doteraz investovalo približne 85-tisíc 
eur. Náklady zahŕňali výstavbu oplotenia, 
vrátnice, zakúpenie kamery, rampy, váhy či ak-
tívneho bleskozvodu. „Snažili sme sa použiť 
čo najmodernejšie technológie. Kamera bude 
mať softvér, ktorý bude rozoznávať ešpézetky 
áut a bude ich priraďovať k fakturačným úda-
jom. Bude to na dosť vysokej úrovni,“ povedal 
primátor s tým, že výstavbu mesto plánuje do-
končiť v tomto mesiaci. Fungovať začne od 
najbližšej jesene.

Iveta Cíferová

Miško Földeš na štarte (Fotky: archív Františka Földeša)

František Földeš s víťaznou medailou

Od jesene už funguje inertná skládka

Foto: Gábor Illés
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Podnik Verejnosprospešné služby mesta Fiľa-
kovo (VPS) má od začiatku júla nového riadite-
ľa. Predchádzajúci šéf inštitúcie Ing. Vince Er-
dős podal v máji výpoveď a stolička riaditeľa os-
tala prázdna. Mesto vyhlásilo výberové kona-
nie na obsadenie funkcie riaditeľa tejto príspev-
kovej organizácie a dočasným povereným ria-
diteľom ostal Vince Erdős. Podľa slov primáto-
ra mesta Attilu Agócsa chcela samospráva rie-
šiť výber riaditeľa čo najefektívnejšie, preto vy-
tvorila 11 člennú komisiu na posudzovanie pro-
jektov uchádzačov. Päť členov bolo vybratých 
z mestského zastupiteľstva, berúc do úvahy po-
litické zaradenie, a teda komisiu tvorili dvaja 
poslanci za stranu Most - Híd, jeden poslanec z 
SMK, jeden nezávislý poslanec a zástupca pri-
mátora. Ďalší traja členovia - primátor mesta, 
hlavný kontrolór mesta a prednostka mestského 

úradu- zastupovali vedenie mesta. Zvyšných 
troch členov delegovali komisie, a to členov z 
komisií pre výstavbu; regionálneho rozvoja a 
mestského majetku. Takto zostavená komisia 
sa snažila pri vypísaní výberového konania ur-
čiť čo najrozsiahlejšie podmienky, aby sa o 
uvoľnené miesto mohlo uchádzať čo najviac ľu-
dí. Napriek tomu sa do určeného termínu pri-
hlásili len dvaja uchádzači. Výberové konanie 
sa skladalo z dvoch častí: písomnou formou u-
chádzači predniesli svoju koncepciu o fungova-
ní inštitúcie, ktorú na osobnom pohovore pre-
zentovali. Komisia, ako poradný orgán, po vý-
berovom konaní primátorovi mesta navrhla za 
nového riaditeľa podniku VPS Ing. Tibora 
Tótha a primátor tento návrh predniesol na 
mestskom zastupiteľstve poslancom. Jeden 
člen zastupiteľstva sa zdržal hlasovania, avšak 

ostatní návrh na uznesenie o výpovedi predchá-
dzajúceho riaditeľa a o nominácií nového riadi-
teľa VPS- Ing. Tibora Tótha schválili. Nový ria-
diteľ mestskej inštitúcie povedal, že jeho kon-
cepcia je založená na dvoch pilieroch: na roz-
voji už existujúcich aktivít organizácie, naprík-
lad stavebné práce, ale rozšírené budú aj čin-
nosti ako zber selektovaného odpadu, údržba ze-
lene či zimná údržba cestných komunikácií. Dô-
raz bude klásť aj na fungovanie malej zoologic-
kej záhrady a športových zariadení. „Ďakujem 
za prejavenú dôveru, budem sa snažiť vyhovieť 
požiadavkám. Myslím si, že z mojej strany s in-
tenzitou práce nebude problém,” povedal nový 
riaditeľ VPS.

Mgr. Andrea Illés Kósik

Samospráva Verejnosprosprešné	služby	vo	Fiľakove	majú	nové	vedenieVerejnosprosprešné	služby	vo	Fiľakove	majú	nové	vedenie
do 4. aug. Bezplatný anglický jazykový kurz
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS Fiľakovo
 Spoluorganizátori: Learning Enterprises Found, Študentská sieť

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

11. aug. Otvorenie etnografickej výstavy s názvom „Prelamovaný 
17:00 palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“ 
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

11. – 13. XXVII. Palócke dni a Dni mesta
aug. Miesto: Fiľakovo; Organizátor: Mesto Fiľakovo, MsKS Fiľakovo
 Podrobný program festivalu na strane 8.

3. sept. II. Zraz veteránov vo Fiľakove
11:00 Miesto: Námestie slobody; Organizátor: MsKS Fiľakovo
 Spoluorganizátori: Kurtáňsky tím, Veterán Klub Lučenec a ďalší

9. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Opona hore! (Függöny fel!) – vystúpenie Divadla Jókaiho
 Miesto: MsKS – Divadelná sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

15. – 17. IX. Eszterlánc – Celoštátna prehliadka maďarských detských 
sept. folklórnych súborov
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Hradné nádvorie
 Organizátor: Fond kultúry n. f.; Spoluorganizátor: MsKS

21. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
9:00 Vrece plné rozprávok (Tele-tarsoly) – vystúpenie divadelného 
 súboru MeseFigurák 
10:00 Fúzy (Bajusz) – vystúpenie mládežníckeho divadelného 
 súboru Zsibongó
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

22. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
10:00 Veľký zošit (A nagy füzet) – vystúpenie mládežníckeho 
18:00 divadelného súboru Apropó 
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

22. sept. Čitateľská beseda so spisovateľkou Janou Pronskou
17:00 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

29. sept. KLUB 2017 – Live Music Night s hudobnou kapelou 
20:00 Florián Kvintet 
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v auguste a septembri 2017

Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“, ot-
vorená koncom júla v Bebekovej veži fiľakov-
ského hradu, sprostredkúva návštevníkom spo-
mienky a zážitky veterinára Milana Jeřábka, pô-
sobiaceho v Zambii. Vystavené exponáty zo-
zbieral počas desiatich rokov prežitých v tejto 
pre nás mimoriadne exotickej krajine. MVDr. 
Milan Jeřábek sa narodil v roku 1932 v Prahe. 
Po skončení štúdia na Vysokej škole veterinár-
nej v Košiciach v roku 1961, pôsobil ako veteri-
nárny lekár na Slovensku. V rokoch 1967–69 ab-
solvoval postgraduálne štúdium tropického a 
subtropického veterinárstva so štúdiom anglič-
tiny na Vysokej poľnohospodárskej škole v Pra-
he. V roku 1977 začal pracovať ako štátny ok-
resný zverolekár v Kolome v Zambii. Neskôr 
uzavrel pracovný kontrakt so spoločnosťou 
ZATCo (Zambia Agricultural and Trading Co-
operative) v Chome a pracoval pre komerčných 
farmárov. Takmer desaťročné pôsobenie v 
Zambii ukončil presne pred tridsiatimi rokmi ná-
vratom na Slovensko. 
„Už od prvej chvíle, keď som vstúpil na africkú 
pôdu, som vedel, že po návrate domov sa budem 
chcieť o svoje zážitky podeliť s každým, kto bude 

chcieť. Aj preto sme spolu s manželkou a synom 
Milanom od začiatku zbierali všetko, čo by 
mohlo poslúžiť tomu, aby som v budúcnosti ve-
del priblížiť túto africkú krajinu. Na výstavu sa 
netreba pozerať ako na súčasný popis krajiny, 
chcem, aby ste sa prostredníctvom nej preniesli 
do ďalekej, čiernej, horúcej, ale najmä fasci-
nujúcej Afriky,“ povedal Jeřábek na jednej z 
vernisáží svojej putovnej výstavy. Návštevníci 
expozície môžu prostredníctvom jeho zbierky 
spoznať prírodu, život, krásy a neopakovateľné 
kúzlo tejto časti sveta. Vystavené sú predmety 
každodennej potreby, hudobné nástroje, plasti-
ky, odevy a zbrane zdobené podľa vkusu a 
vnímania Zambijčanov, vyrobené z prírodných 
materiálov – z dreva, sušených tekvíc, kože, 
lyka rôznych rastlín, prípadne kovov. Okrem 
autentických predmetov ponúka výstava aj fo-
tografie, ktoré zachytávajú bežný život Afriča-
nov, čaro krajiny a mapujú Jeřábkovu odbornú 
činnosť. Výstava bude sprístupnená do 15. no-
vembra. Všetkých záujemcov srdečne po-
zývame!

Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

Rímskokatolícky kostol s kláštorom vo Fiľako-
ve patrí nielen medzi najdôležitejšie budovy v 
meste, ale je jednou z najstarších kultúrnych a 
historických pamiatok v našom meste. Veriaci i 
mnohí návštevníci mesta už pár rokov so záuj-
mom sledujú, že sa v jeho priestoroch neustále 
niečo deje, a nie sú to len omše, či iné nábožen-
ské obrady. S opravami, resp. reštaurovaním jed-
notlivých častí začalo už minulé osadenstvo pod 
vedením pátra Stanislava, momentálne už pre-
bieha jeho tretia etapa. V minulých rokoch boli 
vynovené dve časti, svätyňa a chórus, teraz sa ob-
novujú klenbové maľby v jednej polovici lode 
kostola (presbytérium a oratórium) a zodpoved-
nosť za všetky takéto aktivity prevzal súčasný 
gvardián kláštora páter Jakub. Podľa toho, ako 
sa im podarí zabezpečiť finančné prostriedky a 
samozrejme aj odborníkov na tieto práce, by ma-
lo reštaurovanie lode kostola trvať ešte asi tri ro-
ky. Páter Jakub nám k tomu povedal, že celý pro-
ces je finančne náročný a kostol sa úplne uza-
vrieť nedá, preto je etapovité členenie potrebné z 
viacerých dôvodov. Čo sa týka financií, asi bude 
mnohých zaujímať odkiaľ sa získavajú pomerne 
vysoké sumy na celú obnovu. Reštaurovanie chó-
rusu a doterajšie práce na lodi kostola už presiah-
li čiastku 70 tisíc eur. Veľkú časť tejto sumy tvo-
rili a naďalej tvoria hlavne osobné milodary ve-
riacich pri rôznych náboženských obradoch 
(krsty, svadby aj pohreby), dary a verejné zbier-
ky od veriacich po omšiach, príspevky získané 
podávaním projektov, hoci zatiaľ tento rok ešte 

len čakajú na vyhodnotenie jedného cezhranič-
ného projektu v spolupráci s maďarskými fran-
tiškánmi, ale určite im veľmi pomohol príspevok 
od Mesta Fiľakovo vo výške 10 tisíc eur. Pred-
pokladané náklady tejto etapy totiž atakujú sumu 
až 100 tisíc eur. Ako sa k tomuto vyjadril primá-

tor mesta Attila Agócs, táto dotácia od mesta pre 
tunajších františkánov je druhá najvyššia suma 
poskytnutá mestom niektorej z organizácií alebo 
združení, ale keďže katolícki veriaci majú v mes-

te vysoké percento zastúpenia a mestskí poslanci 
samotní vysoko kvitujú snahu františkánov pre-
viesť čo najviac prác pri reštaurovaní našej kul-
túrnej pamiatky, zhodli sa všetci, že podpora zo 
strany mesta je potrebná a účelná.  Doterajšie po-
kroky pri jej obnove sú jasne viditeľné, takže sa 
bude uvažovať o podpore aj v ďalších rokoch. 
Odborné reštaurátorské práce tu prevádza reno-
movaný reštaurátor Miroslav Janšto z Vidinej pri 
Lučenci, s krátkymi prestávkami sem chodí už 3 
roky. Práce aj so svojimi kolegami prevádza z po-
merne vysokého lešenia, výška klenby kostola je 
miestami viac ako 15 metrov a za riadneho cho-
du duchovného života, takže rozdelenie prác na 
niekoľko rokov je vlastne prirodzené. Nástenné 
výmaľby stredoeurópskeho maliara Júliusa Ádá-
ma z Rožňavy, ktorý ho maľoval asi pred 150 rok-
mi, sa totiž nachádzajú v celom kostole. Opatrne 
sa odstraňuje tzv. depozit nečistôt, teda prach a 
špina a následne sa maľba stabilizuje. Podľa pát-
ra Jakuba je vraj tu roboty ešte „ako na kostole“, 
teda veľmi veľa. V ďalších rokoch plánujú rešta-
urovať druhú časť malieb na klenbách, ale chys-
tajú sa aj na reštaurovanie oltárov, opravy pod-
láh, výmenu lavíc a podobne. Všetko záleží od to-
ho, ako sa im podarí zabezpečovať finančné 
prostriedky. V týchto dňoch však ešte budú fini-
šovať s navrátením funkčnosti hodín na kostol-
nej veži. Štyri drevené kruhy, ako podklady pod 
smaltované ciferníky sú už v kláštore a v čase dis-
tribúcie našich novín už budú hotové aj samotné 
ciferníky a pristúpi sa k ich náročnej inštalácii ho-
re na vežu. Fiľakovčania tak budú môcť konečne 
znova obracať zrak hore k hodinám.

Iveta Cíferová

Žltá ľalia vyrástla pod múrmi
fiľakovského hradu

Žltá ľalia vyrástla pod múrmi
fiľakovského hradu

Fiľakovský hrad sa kedysi pred 4 rokmi nesmier-
ne zapáčil organizátorom medzinárodného pro-
jektu Vyšehrad bez bariér, ktorý pôvodne vznikol 
v Českej republike a prvých 10 rokov prebiehal na 
zámku Plumlov pri Prostějove. Keďže hľadali no-
vé miesto na realizáciu tanečno-divadelného 
workshopu, po návšteve nášho mesta a hradu pad-

lo jednoznačné rozhodnutie, náš hrad je pre ich zá-
mery a témy ako stvorený. Prvé sústredenie účast-
níkov prišlo už v lete v roku 2014 a vtedy sa verej-
nosti predstavili výpravnou tanečnou baladou od 
A.S. Puškina: Cigáni, tentoraz pod názvom 
Zahynul kôň pod kalinou. Po ročnej prestávke sa 
vlani koncom augusta v projekte pokračovalo 
znova a diváci videli vtedy baladu Janka Kráľa: 
Zverbovaný, v ktorej si zahralo aj veľa Fiľakovča-
nov, predovšetkým členovia FS Jánošík. V tomto 
roku sa rozhodli predstaviť divákom moderné 
spracovanie hororovej slovenskej balady od Jána 
Bottu o nedodržanom sľube a všetkom, čo trápilo 
našich starých a prastarých rodičov s názvom Žltá 
ľalia. 10. + 3. ročník workshopu prebiehal na ná-
dvorí a v podhradí fiľakovského hradu od 10.-
teho do 15.-teho júla a diváci mohli už kompletné 
predstavenie zažiť až dvakrát. V piatok na verej-
nej generálke a v sobotu na premiére a derniére v 

jednom. Množstvo pekných fotiek z príprav i z 
predstavení a dokonca aj priamy prenos na ich 
facebookovej stránke sú dôkazom vydareného po-
dujatia. Organizátori majú už teraz výber témy a 
plány na ďalší ročník workshopu za sebou. Zlo-
ženie organizátorov sa síce za 13 ročníkov exis-
tencie projektu trochu pomenilo, no vo Fiľakove 
je už tretíkrát tým hlavným OZ Slnienko a jeho 
predsedkyňa Alena Rezková z Biskupíc. Projekt 
podali prostredníctvom združenia na Fond na pod-
poru umenia ministerstva kultúry a zabezpečili aj 
ďalších spoluorganizátorov – Hradné múzeum vo 
Fiľakove, Mesto Fiľakovo, DMS v Lučenci a 

ZUŠ v Rimavskej Sobote a tiež financie z projek-
tov, či od sponzorov.
Súčasťou podujatia bola aj výstava Krojované bá-
biky na piatom poschodí Bebekovej veže a jej ver-
nisáž sa konala v piatok 14. júla. Podľa riaditeľky 
DMS v Lučenci Aleny Rezkovej, ako kurátorky 
výstavy, predstavuje netradičný pohľad na krásu a 
rozmanitosť slovenského ľudového kroja jednot-
livých krajov, regiónov i obcí. Precízne vypraco-
vané a vyšperkované postavičky odeté v autentic-
kých krojoch zhotovili manželia Bellovičovci z 
Lukáčoviec pri Nitre.

Iveta Cíferová

Upršaný piatkový začiatok druhého ročníka fes-
tivalu s názvom UDVart neodradil návštevníkov. 
Počas trojdňového festivalu sa počasie postupne 
zlepšovalo, čomu sa tešili nielen organizátori, 
ale zvyšovala sa aj návštevnosť. Dvor Mestské-
ho vlastivedného múzea je priam stvorený pre 
toto podujatie, nielen kvôli ruinám a zrúcaninám 
okolitých budov, ale aj kvôli atmosfére, ktorá sa 
na ňom vytvorila. Vďaka paletám, festivalovým 
inštaláciám a na steny meotarom premietaným 
maľbám akademickej maliarky Jany Bialovej 
bola daná atmosféra, program bol vymyslený a 

teda návštevníci prišli nielen z Fiľakova ale aj z 
Lučenca, Rimavskej Soboty či zo Šalgótarjánu.
Festival UDVart je politicky nezávislé, kultúrno-
hudobné a umelecké podujatie, ktoré organizuje 
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolu-
práci nielen s Hradným múzeom vo Fiľakove, 
ale aj s dobrovoľníkmi. V roku 2016 bol hlav-
ným podnetom vzniku festivalu fakt, že v meste 
chýbalo podujatie, ktoré priláka aj mladých a 
ktoré je kultúrne náročné, umelecky zaujímavé a 
atmosférou nové, nepoznané. Našťastie sa Mest-
skému kultúrnemu stredisku podarilo nájsť mla-
dých horlivých dobrovoľníkov, ktorých mohlo 
zapojiť do organizačných prác.
Po vlaňajšom prvom pokuse v organizovaní fes-
tivalu sa veľa zmenilo, rozšírilo aj vynovilo. 

Vzrástol počet dobrovoľníkov, program bol obo-
hatený a festival sa predĺžil z pôvodných 2 dní na 
3 dni. Tieto reformy priniesli úspech a počet ná-
vštevníkov sa zdvojnásobil.
Usporiadatelia budú pokračovať v organizovaní 
festivalu UDVart aj v nasledujúcom roku. Netaja 
svoj sen o budúcnosti festivalu, lebo si želajú, 
aby sa stal obľúbeným letným festivalom v 
strednom regióne Južného Slovenska. 
Festival bol realizovaný s finančnou podporou Ú-
radu vlády SR – program Kultúra národnostných 
menšín 2017. 
Tešíme sa na stretnutie na festivale UDVart v bu-
dúcom roku!

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS
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Filakovo
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Foto: Jozef Puntigán

V dňoch 26.-28. mája 2017 sa uskutočnila v Ga-
lante celoslovenská kvalifikačná súťaž maďar-
ských speváckych zborov na Slovensku, ktorej ak-
tívnym účastníkom bol aj mužský spevácky zbor 
Pro Kultúra z Fiľakova. Snahou zboru je každé tri 
roky potvrdiť, že má svoje oprávnené miesto me-
dzi najlepšími maďarskými dospelými spevácky-
mi zbormi. Náš región na celoslovenskom podu-
jatí reprezentoval okrem uvedeného mužského 
zboru aj ženský spevácky zbor Melódia z Fiľako-
va a tiež  ženský spevácky zbor Jázmin z Radzo-
viec.
Cieľom nášho mužského speváckeho zboru bolo 
po siedmich zaradom nasledujúcich umiestne-
niach v zlatom pásme získať aj ôsme zlato. Na-
šťastie v osobe Miklósa Fehéra má zbor takého 
profesionálneho zbormajstra, ktorý svojou obeta-
vou prácou už 25 rokov vedie náš zbor k úspe-
chom. 
Trojdňové slávnostné podujatie začalo 26. mája 

večerným koncertom v rímskokatolíckom kosto-
le vo Veľkých Úľanoch, kde sme predviedli kva-
litné vystúpenie spolu so ženským speváckym 
zborom Jázmin z Radzoviec. Na druhý deň nás ča-
kal kvalifikačný koncert zborov. Počas predpo-
ludnia sme sa dostali na javisko ako štvrtý. Náš 
prednes hudobných diel sa veľmi vydaril, hlavne 
naša interpretácia skladby Zoltána Kodálya bola 
úspešná a počas predpoludnia prvýkrát zaznel aj 
búrlivý potlesk  obecenstva. V sobotu večer náš 
zbor vystupoval spolu so ženským speváckym 
zborom Jázmin v rímskokatolíckom kostole v Trs-
ticiach. K vyhodnoteniu výkonov jednotlivých 
zborov došlo v nedeľu. Na adresu nášho mužské-
ho speváckeho zboru však odznela pri pozitív-
nom hodnotení aj konštruktívna kritika. Upozor-
nili nás na fyziologické zmeny, ktoré nastali v zbo-
re počas dlhých rokov. Sami dobre vieme, že zbor 
starne a v budúcnosti sa bude treba vážne zaobe-
rať s jeho omladením. Súčasne však porota pozi-
tívne ohodnotila prácu zbormajstra, ako aj výber 

zborových skladieb. Popoludní sa konalo klade-
nie vencov pri pamätníku svetoznámeho hudob-
ného skladateľa Zoltána Kodálya v galantskom 
parku, potom nasledoval galakoncert, na ktorom 
náš zbor predniesol za veľkého potlesku obecen-
stva skladbu Zoltána Kodálya. Bezprostredne po 
galakoncerte došlo k odovzdávaniu cien a nám zo 
srdca padol veľký kameň, lebo aj ôsmy raz sme sa 
umiestnili v zlatom pásme.
Ďakujeme samospráve mesta Fiľakovo a Mest-
skému kultúrnemu stredisku, že nám poskytli vše-
strannú pomoc k pokojnej príprave na túto súťaž. 
Vďaka patrí aj mestskej organizácii Csemadoku, 
ktorá nám poskytla podľa potreby priestory Ma-
ďarského spoločenského domu na naše celoden-
né sústredenia.
Náš zbor svojím výkonom, podaným na XVII. 
Kodályových dňoch, znovu dokázal, že má dô-
stojné postavenie medzi maďarskými spevácky-
mi zbormi na Slovensku a je dominantným pred-
staviteľom aktívneho kultúrneho života vo Fiľa-
kove.

Jozef Jakab, podpredseda zboru

Pro Kultúra na XVII. Kodályových dnochPro Kultúra na XVII. Kodályových dnoch

Foto: Marian Mesiarik
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Podnik Verejnosprospešné služby mesta Fiľa-
kovo (VPS) má od začiatku júla nového riadite-
ľa. Predchádzajúci šéf inštitúcie Ing. Vince Er-
dős podal v máji výpoveď a stolička riaditeľa os-
tala prázdna. Mesto vyhlásilo výberové kona-
nie na obsadenie funkcie riaditeľa tejto príspev-
kovej organizácie a dočasným povereným ria-
diteľom ostal Vince Erdős. Podľa slov primáto-
ra mesta Attilu Agócsa chcela samospráva rie-
šiť výber riaditeľa čo najefektívnejšie, preto vy-
tvorila 11 člennú komisiu na posudzovanie pro-
jektov uchádzačov. Päť členov bolo vybratých 
z mestského zastupiteľstva, berúc do úvahy po-
litické zaradenie, a teda komisiu tvorili dvaja 
poslanci za stranu Most - Híd, jeden poslanec z 
SMK, jeden nezávislý poslanec a zástupca pri-
mátora. Ďalší traja členovia - primátor mesta, 
hlavný kontrolór mesta a prednostka mestského 

úradu- zastupovali vedenie mesta. Zvyšných 
troch členov delegovali komisie, a to členov z 
komisií pre výstavbu; regionálneho rozvoja a 
mestského majetku. Takto zostavená komisia 
sa snažila pri vypísaní výberového konania ur-
čiť čo najrozsiahlejšie podmienky, aby sa o 
uvoľnené miesto mohlo uchádzať čo najviac ľu-
dí. Napriek tomu sa do určeného termínu pri-
hlásili len dvaja uchádzači. Výberové konanie 
sa skladalo z dvoch častí: písomnou formou u-
chádzači predniesli svoju koncepciu o fungova-
ní inštitúcie, ktorú na osobnom pohovore pre-
zentovali. Komisia, ako poradný orgán, po vý-
berovom konaní primátorovi mesta navrhla za 
nového riaditeľa podniku VPS Ing. Tibora 
Tótha a primátor tento návrh predniesol na 
mestskom zastupiteľstve poslancom. Jeden 
člen zastupiteľstva sa zdržal hlasovania, avšak 

ostatní návrh na uznesenie o výpovedi predchá-
dzajúceho riaditeľa a o nominácií nového riadi-
teľa VPS- Ing. Tibora Tótha schválili. Nový ria-
diteľ mestskej inštitúcie povedal, že jeho kon-
cepcia je založená na dvoch pilieroch: na roz-
voji už existujúcich aktivít organizácie, naprík-
lad stavebné práce, ale rozšírené budú aj čin-
nosti ako zber selektovaného odpadu, údržba ze-
lene či zimná údržba cestných komunikácií. Dô-
raz bude klásť aj na fungovanie malej zoologic-
kej záhrady a športových zariadení. „Ďakujem 
za prejavenú dôveru, budem sa snažiť vyhovieť 
požiadavkám. Myslím si, že z mojej strany s in-
tenzitou práce nebude problém,” povedal nový 
riaditeľ VPS.

Mgr. Andrea Illés Kósik

Samospráva Verejnosprosprešné	služby	vo	Fiľakove	majú	nové	vedenieVerejnosprosprešné	služby	vo	Fiľakove	majú	nové	vedenie
do 4. aug. Bezplatný anglický jazykový kurz
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS Fiľakovo
 Spoluorganizátori: Learning Enterprises Found, Študentská sieť

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

11. aug. Otvorenie etnografickej výstavy s názvom „Prelamovaný 
17:00 palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“ 
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

11. – 13. XXVII. Palócke dni a Dni mesta
aug. Miesto: Fiľakovo; Organizátor: Mesto Fiľakovo, MsKS Fiľakovo
 Podrobný program festivalu na strane 8.

3. sept. II. Zraz veteránov vo Fiľakove
11:00 Miesto: Námestie slobody; Organizátor: MsKS Fiľakovo
 Spoluorganizátori: Kurtáňsky tím, Veterán Klub Lučenec a ďalší

9. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Opona hore! (Függöny fel!) – vystúpenie Divadla Jókaiho
 Miesto: MsKS – Divadelná sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

15. – 17. IX. Eszterlánc – Celoštátna prehliadka maďarských detských 
sept. folklórnych súborov
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Hradné nádvorie
 Organizátor: Fond kultúry n. f.; Spoluorganizátor: MsKS

21. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
9:00 Vrece plné rozprávok (Tele-tarsoly) – vystúpenie divadelného 
 súboru MeseFigurák 
10:00 Fúzy (Bajusz) – vystúpenie mládežníckeho divadelného 
 súboru Zsibongó
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

22. sept. V. Medzinárodný divadelný festival
10:00 Veľký zošit (A nagy füzet) – vystúpenie mládežníckeho 
18:00 divadelného súboru Apropó 
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

22. sept. Čitateľská beseda so spisovateľkou Janou Pronskou
17:00 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

29. sept. KLUB 2017 – Live Music Night s hudobnou kapelou 
20:00 Florián Kvintet 
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v auguste a septembri 2017

Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“, ot-
vorená koncom júla v Bebekovej veži fiľakov-
ského hradu, sprostredkúva návštevníkom spo-
mienky a zážitky veterinára Milana Jeřábka, pô-
sobiaceho v Zambii. Vystavené exponáty zo-
zbieral počas desiatich rokov prežitých v tejto 
pre nás mimoriadne exotickej krajine. MVDr. 
Milan Jeřábek sa narodil v roku 1932 v Prahe. 
Po skončení štúdia na Vysokej škole veterinár-
nej v Košiciach v roku 1961, pôsobil ako veteri-
nárny lekár na Slovensku. V rokoch 1967–69 ab-
solvoval postgraduálne štúdium tropického a 
subtropického veterinárstva so štúdiom anglič-
tiny na Vysokej poľnohospodárskej škole v Pra-
he. V roku 1977 začal pracovať ako štátny ok-
resný zverolekár v Kolome v Zambii. Neskôr 
uzavrel pracovný kontrakt so spoločnosťou 
ZATCo (Zambia Agricultural and Trading Co-
operative) v Chome a pracoval pre komerčných 
farmárov. Takmer desaťročné pôsobenie v 
Zambii ukončil presne pred tridsiatimi rokmi ná-
vratom na Slovensko. 
„Už od prvej chvíle, keď som vstúpil na africkú 
pôdu, som vedel, že po návrate domov sa budem 
chcieť o svoje zážitky podeliť s každým, kto bude 

chcieť. Aj preto sme spolu s manželkou a synom 
Milanom od začiatku zbierali všetko, čo by 
mohlo poslúžiť tomu, aby som v budúcnosti ve-
del priblížiť túto africkú krajinu. Na výstavu sa 
netreba pozerať ako na súčasný popis krajiny, 
chcem, aby ste sa prostredníctvom nej preniesli 
do ďalekej, čiernej, horúcej, ale najmä fasci-
nujúcej Afriky,“ povedal Jeřábek na jednej z 
vernisáží svojej putovnej výstavy. Návštevníci 
expozície môžu prostredníctvom jeho zbierky 
spoznať prírodu, život, krásy a neopakovateľné 
kúzlo tejto časti sveta. Vystavené sú predmety 
každodennej potreby, hudobné nástroje, plasti-
ky, odevy a zbrane zdobené podľa vkusu a 
vnímania Zambijčanov, vyrobené z prírodných 
materiálov – z dreva, sušených tekvíc, kože, 
lyka rôznych rastlín, prípadne kovov. Okrem 
autentických predmetov ponúka výstava aj fo-
tografie, ktoré zachytávajú bežný život Afriča-
nov, čaro krajiny a mapujú Jeřábkovu odbornú 
činnosť. Výstava bude sprístupnená do 15. no-
vembra. Všetkých záujemcov srdečne po-
zývame!

Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

Rímskokatolícky kostol s kláštorom vo Fiľako-
ve patrí nielen medzi najdôležitejšie budovy v 
meste, ale je jednou z najstarších kultúrnych a 
historických pamiatok v našom meste. Veriaci i 
mnohí návštevníci mesta už pár rokov so záuj-
mom sledujú, že sa v jeho priestoroch neustále 
niečo deje, a nie sú to len omše, či iné nábožen-
ské obrady. S opravami, resp. reštaurovaním jed-
notlivých častí začalo už minulé osadenstvo pod 
vedením pátra Stanislava, momentálne už pre-
bieha jeho tretia etapa. V minulých rokoch boli 
vynovené dve časti, svätyňa a chórus, teraz sa ob-
novujú klenbové maľby v jednej polovici lode 
kostola (presbytérium a oratórium) a zodpoved-
nosť za všetky takéto aktivity prevzal súčasný 
gvardián kláštora páter Jakub. Podľa toho, ako 
sa im podarí zabezpečiť finančné prostriedky a 
samozrejme aj odborníkov na tieto práce, by ma-
lo reštaurovanie lode kostola trvať ešte asi tri ro-
ky. Páter Jakub nám k tomu povedal, že celý pro-
ces je finančne náročný a kostol sa úplne uza-
vrieť nedá, preto je etapovité členenie potrebné z 
viacerých dôvodov. Čo sa týka financií, asi bude 
mnohých zaujímať odkiaľ sa získavajú pomerne 
vysoké sumy na celú obnovu. Reštaurovanie chó-
rusu a doterajšie práce na lodi kostola už presiah-
li čiastku 70 tisíc eur. Veľkú časť tejto sumy tvo-
rili a naďalej tvoria hlavne osobné milodary ve-
riacich pri rôznych náboženských obradoch 
(krsty, svadby aj pohreby), dary a verejné zbier-
ky od veriacich po omšiach, príspevky získané 
podávaním projektov, hoci zatiaľ tento rok ešte 

len čakajú na vyhodnotenie jedného cezhranič-
ného projektu v spolupráci s maďarskými fran-
tiškánmi, ale určite im veľmi pomohol príspevok 
od Mesta Fiľakovo vo výške 10 tisíc eur. Pred-
pokladané náklady tejto etapy totiž atakujú sumu 
až 100 tisíc eur. Ako sa k tomuto vyjadril primá-

tor mesta Attila Agócs, táto dotácia od mesta pre 
tunajších františkánov je druhá najvyššia suma 
poskytnutá mestom niektorej z organizácií alebo 
združení, ale keďže katolícki veriaci majú v mes-

te vysoké percento zastúpenia a mestskí poslanci 
samotní vysoko kvitujú snahu františkánov pre-
viesť čo najviac prác pri reštaurovaní našej kul-
túrnej pamiatky, zhodli sa všetci, že podpora zo 
strany mesta je potrebná a účelná.  Doterajšie po-
kroky pri jej obnove sú jasne viditeľné, takže sa 
bude uvažovať o podpore aj v ďalších rokoch. 
Odborné reštaurátorské práce tu prevádza reno-
movaný reštaurátor Miroslav Janšto z Vidinej pri 
Lučenci, s krátkymi prestávkami sem chodí už 3 
roky. Práce aj so svojimi kolegami prevádza z po-
merne vysokého lešenia, výška klenby kostola je 
miestami viac ako 15 metrov a za riadneho cho-
du duchovného života, takže rozdelenie prác na 
niekoľko rokov je vlastne prirodzené. Nástenné 
výmaľby stredoeurópskeho maliara Júliusa Ádá-
ma z Rožňavy, ktorý ho maľoval asi pred 150 rok-
mi, sa totiž nachádzajú v celom kostole. Opatrne 
sa odstraňuje tzv. depozit nečistôt, teda prach a 
špina a následne sa maľba stabilizuje. Podľa pát-
ra Jakuba je vraj tu roboty ešte „ako na kostole“, 
teda veľmi veľa. V ďalších rokoch plánujú rešta-
urovať druhú časť malieb na klenbách, ale chys-
tajú sa aj na reštaurovanie oltárov, opravy pod-
láh, výmenu lavíc a podobne. Všetko záleží od to-
ho, ako sa im podarí zabezpečovať finančné 
prostriedky. V týchto dňoch však ešte budú fini-
šovať s navrátením funkčnosti hodín na kostol-
nej veži. Štyri drevené kruhy, ako podklady pod 
smaltované ciferníky sú už v kláštore a v čase dis-
tribúcie našich novín už budú hotové aj samotné 
ciferníky a pristúpi sa k ich náročnej inštalácii ho-
re na vežu. Fiľakovčania tak budú môcť konečne 
znova obracať zrak hore k hodinám.

Iveta Cíferová

Žltá ľalia vyrástla pod múrmi
fiľakovského hradu

Žltá ľalia vyrástla pod múrmi
fiľakovského hradu

Fiľakovský hrad sa kedysi pred 4 rokmi nesmier-
ne zapáčil organizátorom medzinárodného pro-
jektu Vyšehrad bez bariér, ktorý pôvodne vznikol 
v Českej republike a prvých 10 rokov prebiehal na 
zámku Plumlov pri Prostějove. Keďže hľadali no-
vé miesto na realizáciu tanečno-divadelného 
workshopu, po návšteve nášho mesta a hradu pad-

lo jednoznačné rozhodnutie, náš hrad je pre ich zá-
mery a témy ako stvorený. Prvé sústredenie účast-
níkov prišlo už v lete v roku 2014 a vtedy sa verej-
nosti predstavili výpravnou tanečnou baladou od 
A.S. Puškina: Cigáni, tentoraz pod názvom 
Zahynul kôň pod kalinou. Po ročnej prestávke sa 
vlani koncom augusta v projekte pokračovalo 
znova a diváci videli vtedy baladu Janka Kráľa: 
Zverbovaný, v ktorej si zahralo aj veľa Fiľakovča-
nov, predovšetkým členovia FS Jánošík. V tomto 
roku sa rozhodli predstaviť divákom moderné 
spracovanie hororovej slovenskej balady od Jána 
Bottu o nedodržanom sľube a všetkom, čo trápilo 
našich starých a prastarých rodičov s názvom Žltá 
ľalia. 10. + 3. ročník workshopu prebiehal na ná-
dvorí a v podhradí fiľakovského hradu od 10.-
teho do 15.-teho júla a diváci mohli už kompletné 
predstavenie zažiť až dvakrát. V piatok na verej-
nej generálke a v sobotu na premiére a derniére v 

jednom. Množstvo pekných fotiek z príprav i z 
predstavení a dokonca aj priamy prenos na ich 
facebookovej stránke sú dôkazom vydareného po-
dujatia. Organizátori majú už teraz výber témy a 
plány na ďalší ročník workshopu za sebou. Zlo-
ženie organizátorov sa síce za 13 ročníkov exis-
tencie projektu trochu pomenilo, no vo Fiľakove 
je už tretíkrát tým hlavným OZ Slnienko a jeho 
predsedkyňa Alena Rezková z Biskupíc. Projekt 
podali prostredníctvom združenia na Fond na pod-
poru umenia ministerstva kultúry a zabezpečili aj 
ďalších spoluorganizátorov – Hradné múzeum vo 
Fiľakove, Mesto Fiľakovo, DMS v Lučenci a 

ZUŠ v Rimavskej Sobote a tiež financie z projek-
tov, či od sponzorov.
Súčasťou podujatia bola aj výstava Krojované bá-
biky na piatom poschodí Bebekovej veže a jej ver-
nisáž sa konala v piatok 14. júla. Podľa riaditeľky 
DMS v Lučenci Aleny Rezkovej, ako kurátorky 
výstavy, predstavuje netradičný pohľad na krásu a 
rozmanitosť slovenského ľudového kroja jednot-
livých krajov, regiónov i obcí. Precízne vypraco-
vané a vyšperkované postavičky odeté v autentic-
kých krojoch zhotovili manželia Bellovičovci z 
Lukáčoviec pri Nitre.

Iveta Cíferová

Upršaný piatkový začiatok druhého ročníka fes-
tivalu s názvom UDVart neodradil návštevníkov. 
Počas trojdňového festivalu sa počasie postupne 
zlepšovalo, čomu sa tešili nielen organizátori, 
ale zvyšovala sa aj návštevnosť. Dvor Mestské-
ho vlastivedného múzea je priam stvorený pre 
toto podujatie, nielen kvôli ruinám a zrúcaninám 
okolitých budov, ale aj kvôli atmosfére, ktorá sa 
na ňom vytvorila. Vďaka paletám, festivalovým 
inštaláciám a na steny meotarom premietaným 
maľbám akademickej maliarky Jany Bialovej 
bola daná atmosféra, program bol vymyslený a 

teda návštevníci prišli nielen z Fiľakova ale aj z 
Lučenca, Rimavskej Soboty či zo Šalgótarjánu.
Festival UDVart je politicky nezávislé, kultúrno-
hudobné a umelecké podujatie, ktoré organizuje 
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolu-
práci nielen s Hradným múzeom vo Fiľakove, 
ale aj s dobrovoľníkmi. V roku 2016 bol hlav-
ným podnetom vzniku festivalu fakt, že v meste 
chýbalo podujatie, ktoré priláka aj mladých a 
ktoré je kultúrne náročné, umelecky zaujímavé a 
atmosférou nové, nepoznané. Našťastie sa Mest-
skému kultúrnemu stredisku podarilo nájsť mla-
dých horlivých dobrovoľníkov, ktorých mohlo 
zapojiť do organizačných prác.
Po vlaňajšom prvom pokuse v organizovaní fes-
tivalu sa veľa zmenilo, rozšírilo aj vynovilo. 

Vzrástol počet dobrovoľníkov, program bol obo-
hatený a festival sa predĺžil z pôvodných 2 dní na 
3 dni. Tieto reformy priniesli úspech a počet ná-
vštevníkov sa zdvojnásobil.
Usporiadatelia budú pokračovať v organizovaní 
festivalu UDVart aj v nasledujúcom roku. Netaja 
svoj sen o budúcnosti festivalu, lebo si želajú, 
aby sa stal obľúbeným letným festivalom v 
strednom regióne Južného Slovenska. 
Festival bol realizovaný s finančnou podporou Ú-
radu vlády SR – program Kultúra národnostných 
menšín 2017. 
Tešíme sa na stretnutie na festivale UDVart v bu-
dúcom roku!

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS
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V dňoch 26.-28. mája 2017 sa uskutočnila v Ga-
lante celoslovenská kvalifikačná súťaž maďar-
ských speváckych zborov na Slovensku, ktorej ak-
tívnym účastníkom bol aj mužský spevácky zbor 
Pro Kultúra z Fiľakova. Snahou zboru je každé tri 
roky potvrdiť, že má svoje oprávnené miesto me-
dzi najlepšími maďarskými dospelými spevácky-
mi zbormi. Náš región na celoslovenskom podu-
jatí reprezentoval okrem uvedeného mužského 
zboru aj ženský spevácky zbor Melódia z Fiľako-
va a tiež  ženský spevácky zbor Jázmin z Radzo-
viec.
Cieľom nášho mužského speváckeho zboru bolo 
po siedmich zaradom nasledujúcich umiestne-
niach v zlatom pásme získať aj ôsme zlato. Na-
šťastie v osobe Miklósa Fehéra má zbor takého 
profesionálneho zbormajstra, ktorý svojou obeta-
vou prácou už 25 rokov vedie náš zbor k úspe-
chom. 
Trojdňové slávnostné podujatie začalo 26. mája 

večerným koncertom v rímskokatolíckom kosto-
le vo Veľkých Úľanoch, kde sme predviedli kva-
litné vystúpenie spolu so ženským speváckym 
zborom Jázmin z Radzoviec. Na druhý deň nás ča-
kal kvalifikačný koncert zborov. Počas predpo-
ludnia sme sa dostali na javisko ako štvrtý. Náš 
prednes hudobných diel sa veľmi vydaril, hlavne 
naša interpretácia skladby Zoltána Kodálya bola 
úspešná a počas predpoludnia prvýkrát zaznel aj 
búrlivý potlesk  obecenstva. V sobotu večer náš 
zbor vystupoval spolu so ženským speváckym 
zborom Jázmin v rímskokatolíckom kostole v Trs-
ticiach. K vyhodnoteniu výkonov jednotlivých 
zborov došlo v nedeľu. Na adresu nášho mužské-
ho speváckeho zboru však odznela pri pozitív-
nom hodnotení aj konštruktívna kritika. Upozor-
nili nás na fyziologické zmeny, ktoré nastali v zbo-
re počas dlhých rokov. Sami dobre vieme, že zbor 
starne a v budúcnosti sa bude treba vážne zaobe-
rať s jeho omladením. Súčasne však porota pozi-
tívne ohodnotila prácu zbormajstra, ako aj výber 

zborových skladieb. Popoludní sa konalo klade-
nie vencov pri pamätníku svetoznámeho hudob-
ného skladateľa Zoltána Kodálya v galantskom 
parku, potom nasledoval galakoncert, na ktorom 
náš zbor predniesol za veľkého potlesku obecen-
stva skladbu Zoltána Kodálya. Bezprostredne po 
galakoncerte došlo k odovzdávaniu cien a nám zo 
srdca padol veľký kameň, lebo aj ôsmy raz sme sa 
umiestnili v zlatom pásme.
Ďakujeme samospráve mesta Fiľakovo a Mest-
skému kultúrnemu stredisku, že nám poskytli vše-
strannú pomoc k pokojnej príprave na túto súťaž. 
Vďaka patrí aj mestskej organizácii Csemadoku, 
ktorá nám poskytla podľa potreby priestory Ma-
ďarského spoločenského domu na naše celoden-
né sústredenia.
Náš zbor svojím výkonom, podaným na XVII. 
Kodályových dňoch, znovu dokázal, že má dô-
stojné postavenie medzi maďarskými spevácky-
mi zbormi na Slovensku a je dominantným pred-
staviteľom aktívneho kultúrneho života vo Fiľa-
kove.

Jozef Jakab, podpredseda zboru

Pro Kultúra na XVII. Kodályových dnochPro Kultúra na XVII. Kodályových dnoch

Foto: Marian Mesiarik
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Mesto Fiľakovo oznamuje svojim obča-
nom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na da-
niach a iných poplatkoch voči Mestu ku 
dňu 30.6.2017, že v prípade záujmu si môže 
jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 
1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na jeden 
z koncertov usporiadaných v rámci trojd-
ňového festivalu Palócke dni a Dni mesta 
podľa vlastného výberu, a to na koncert ka-
pely Maduar dňa 11.8. – piatok, alebo na 
koncert skupiny Apostol dňa 13.8. – nede-
ľa. Výdaj bezplatných vstupeniek bude pre-
biehať od 1. do 10. augusta v Klientskom 
centre MsÚ, počas úradných hodín. Potreb-
né je predložiť občiansky preukaz. 
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou po-
ďakovať tým občanom, ktorí si plnia svoje 
povinnosti voči Mestu.

V sobotu 24.júna to na štadióne FTC žilo pohybom a skvelou atmosférou 
snáď v každučkom jeho zákutí. Konal sa tu 3. ročník Mestského 
športového dňa, hoci jeho tradícia v menšom rozsahu už prekročila dve 
desaťročia. Tento rok sa v rámci neho konalo hneď niekoľko turnajov vo 
futbale i v kolkoch, resp. atletická súťaž pre základné školy a otvárali ho 
dokonca malé mažoretky z MŠ na Štúrovej ulici, takže sa na štadióne v 
zdravom tempe hýbali takmer všetky vekové kategórie športovcov. 
Aktívnych účastníkov sa zišlo okolo 200 a spolu s organizátormi a divákmi 
na tribúnach sa tu športom vyžívalo vyše 350 Fiľakovčanov i cezpoľných.  
Turnaj v minifutbale o Putovný pohár primátora mesta bol určený pre 
dospelých futbalistov neregistrovaných alebo starších ako 35 rokov. 
Zúčastnilo sa ho 7 družstiev, okrem FTC – starí páni a FTC – tréneri, aj 
partie z Lučenca, Hajnáčky, Jesenského, Biskupíc a zo Salgótar-jánu. 
Putovný pohár si vybojovali „starí páni“ z LAFC Lučenec, pred FTC – 
tréneri a mužstvom z Hajnáčky. Druhý turnaj v minifutbale, takisto o 
Putovný pohár primátora mesta bol tento rok vyhlásený pre žiakov 1. stup-

ňa základných škôl, aby mali príležitosť aj tí mladší nadšenci futbalu.  
Zastúpenie v ňom mali všetky štyri „základky“ a konečné poradie bolo 
nasledovné: 1.miesto – ZŠ – Školská, 2. m. – ZŠ Š.Koháriho II., 3. m. – ZŠ 
Farská lúka s VJS a 4. m. – ZŠ L.Mocsáryho.
Novinku športového dňa – Atletický štvorboj vyhlásili organizátori pre 
zmiešané družstvá druhého stupňa ZŠ. Dve dievčatá a dvaja chlapci si me-
rali sily v štyroch disciplínach: šprint na 60 m, vrh guľou, skok do diaľky a 
štafeta 4x100 m. Výsledková listina všetkých výkonov určila, že víťazmi 
prvého atletického preteku našich škôl sa stala ZŠ Š. Koháriho II., na 
druhom mieste boli žiaci ZŠ Školská a tretí stupienok obsadili žiaci ZŠ L. 
Mocsáryho. 

Ďalší turnaj pre dospelých sa odohrával v priestoroch kolkárne. O pohár 
prezidenta FTC súťažili dvojice i jednotlivci a aj tento rok sa prihlásilo 20 
družstiev. Z nich najlepšie obstálo „A“ družstvo našich mestských policaj-
tov, za nimi skončili SOU 1 Fiľakovo a Loko Fiľakovo. V jednotlivcoch 
najviac kolov padlo Ondrejovi Mojzešovi (SOU 1), druhé a tretie miesto 
patrilo Zoltánovi Tóthovi (MsP A) a Júliusovi Estergomimu (Loko). Pekné 
počasie, diplomy a medaily, snáď aj spokojnosť s vlastnými výkonmi a 
zážitok zo skvelej atmosféry športového dňa budú pripomínať tento ročník 
mnohým účastníkom. A spokojní mohli byť nielen organizátori, teda 
členovia Komisie pre školstvo, mládež a šport a OZ FTC, dobrý pocit z 
podujatia neskrýval ani primátor mesta, takže náš malý súhrn veľkého dňa 
ukončíme práve jeho slovami: „Som veľmi rád, že táto iniciatíva 
športového dňa vo Fiľakove prepája stále širší diapazón generácií. Aj 
dneska sme tu mali malé mažoretky z našich škôlok a uzatvárame tie 
vekové kategórie niekde u starých pánov. Je to veľmi dôležité, aby sa ten 
šport nekonal len na poloprofesionálnej alebo na vysoko súťažnej úrovni, 
ale aby bol aj medzi širšími masami. Vidíme tu dneska naše školy, som 
vďačný aj za to, že učitelia z našich ZŠ pripravia svojich žiakov, či už na ten 
futbal, alebo na novú disciplínu, čo tu máme, na štvorboj v atletike. Chceli 
sme tým aj vyskúšať obnovenú bežeckú dráhu a doskočisko, takže všetko 
toto tiež speje k tomu, aby sme vychovávali zdravšie generácie. Ďakujem 
organizátorom za kvalitnú prípravu tohto dňa, účastníkom za ich snaživosť 
a výkony a tiež všetkým divákom za podporu tých svojich súťažiacich, resp. 
za ich účasť na našom podujatí.“

Iveta Ciferová

Jedna sezóna skončila, ďalšia už klope na dvereJedna sezóna skončila, ďalšia už klope na dvere
V sezóne 2016/2017 účinkoval futbalový od-
diel FTC Fiľakovo v súťažiach riadených Stre-
doslovenským futbalovým zväzom a taktiež Ob-
lastným futbalovým zväzom v Lučenci. 
Naše najmladšie nádeje účinkovali v takej sú-
ťaži, kde sa tabuľky neevidujú a ich zápasy by 

mali byť skôr motivované hrou  a nie výsledka-
mi či umiestnením. Sú to súťaže prípraviek a ka-
tegórie U12 žiakov. 
Prvou evidovanou súťažou je žiacka súťaž roč-
níka U15, kde FTC Fiľakovo účinkuje dlhé ro-
ky v II. lige sk. JUH. V tomto roku skončili naši 
žiaci na peknom 5. mieste, odohrali 26 zápasov 
(16:4:6 = výhry/remízy/prehry) so skóre 99:34 
a získali 52 bodov.
Naši dorastenci hrali v III. lige sk. JUH v kate-
górii U18, kde v tomto roku obsadili 7. miesto s 
počtom odohratých 24 zápasov (10:4:10) so  
skóre 45:47 a počet získaných bodov bol 34.
Divácky najviac sledovaným bolo v tomto roku 
účinkovanie mužov ako nováčikov v III. lige 
sk. STRED. Jesenná časť nám nevyšla podľa 
predstáv a čakala nás veľmi ťažká jar, s ňou zá-
roveň  boje o záchranu v III lige. V konečnom 
zúčtovaní sa nám však podarilo tretiu ligu  za-
chrániť a skončili sme na 11. mieste, s počtom 

28 odohraných zápasov (9:5:14), so skóre 
39:49 a počtom získaných bodov 32.
Na záver ročníka 2016/2017 chcem poďakovať 
všetkým funkcionárom, trénerom a samozrej-
me všetkým hráčom, ktorí vzorne reprezento-
vali naše mesto. Našim verným fanúšikom za 
ich vytrvalú podporu, v dobrom i zlom a samo-
zrejme tiež sponzorom za každú pomoc, mate-
riálnu finančnú i morálnu. Veľké ďakujem patrí 
aj vedeniu mesta a poslancom za každoročné 
príspevky na fungovanie nášho FTC. 
Po krátkych dovolenkách sa pustíme opäť do 
práce a začneme pripravovať našich futbalis-
tov, ako aj hľadať nové posily do kádra v novej 
sezóne 2017/2018.  Začína už 30. júla domácim 
zápasom mužov s Novou Baňou.

Športu zdar a futbalu zvlášť!!!! FTC DO-
TO-HO!!!

Attila Visnyai, prezident FTC

Výstava palóckeho prelamovaného nábytku
V rámci osláv Palóckych dní a Dní mesta Fi-
ľakovo otvorí Hradné múzeum vo Fiľakove 
jedinečnú výstavu. Charakteristickým, a-
však málo známym regionálnym špecifi-
kom Maďarov žijúcich na Slovensku je pre-
lamovaný nábytok, rozšírený v severnom 
Novohrade a v juhozápadnej časti Gemera. 
Cieľom výstavy s názvom „Prelamovaný pa-
lócky nábytok v slovenskej časti územia Pa-
lócov“ je návštevníkom prezentovať arte-
fakty práve z tohto územia. Kým v iných re-
giónoch maďarského jazykového územia 
zdobili prelamovanou drevorezbou priamo 
povrch nábytku, u Palócov sa prelamovaný 
motív dostával na samostatné dosky doda-
točne vkladané do nábytku. Vystavené preto 
budú predovšetkým vyrezávané lavice 
s chrbtovými operadlami zdobenými heral-

dickými symbolmi, postavami husárov a vý-
javmi zo života pastierov a hájnikov. Na vý-
stave, ktorej kurátorom je Mgr. Attila A-
gócs, PhD., prezentuje Hradné múzeum ok-
rem vlastných zbierkových predmetov za-
požičané exponáty z Gemersko-malohont-
ského múzea v Rimavskej Sobote, Novo-
hradského múzea a galérie v Lučenci, Les-
níckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, 
Dedinského múzea Bušince, Domu ľudové-
ho bývania Vilmosa Ladóczkeho v Novej 
Bašte a od súkromného zberateľa Pála Ben-
ka. Múzeum predstaví aj jeden zo svojich 
najnovších zbierkových predmetov, unikát-
nu vyrezávanú lavicu z obce Závada, získa-
nú z finančného príspevku Fondu na podpo-
ru umenia Ministerstva kultúry SR. Verni-
sáž výstavy sa bude konať 11. augusta 2017, 

od 17:00 hod., v galérií Mestského vlasti-
vedného múzea. Výstava bude sprístupnená 
do 13. októbra 2017. Všetci záujemcovia sú 
srdečne vítaní!

Hradné múzeum vo Fiľakove

Lavica zo Závady s prelamovaným operadlom –
zbierka Hradného múzea vo Fiľakove

(Foto: Marian Mesiarik)
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Mesto Fiľakovo oznamuje svojim obča-
nom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na da-
niach a iných poplatkoch voči Mestu ku 
dňu 30.6.2017, že v prípade záujmu si môže 
jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 
1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na jeden 
z koncertov usporiadaných v rámci trojd-
ňového festivalu Palócke dni a Dni mesta 
podľa vlastného výberu, a to na koncert ka-
pely Maduar dňa 11.8. – piatok, alebo na 
koncert skupiny Apostol dňa 13.8. – nede-
ľa. Výdaj bezplatných vstupeniek bude pre-
biehať od 1. do 10. augusta v Klientskom 
centre MsÚ, počas úradných hodín. Potreb-
né je predložiť občiansky preukaz. 
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou po-
ďakovať tým občanom, ktorí si plnia svoje 
povinnosti voči Mestu.

V sobotu 24.júna to na štadióne FTC žilo pohybom a skvelou atmosférou 
snáď v každučkom jeho zákutí. Konal sa tu 3. ročník Mestského 
športového dňa, hoci jeho tradícia v menšom rozsahu už prekročila dve 
desaťročia. Tento rok sa v rámci neho konalo hneď niekoľko turnajov vo 
futbale i v kolkoch, resp. atletická súťaž pre základné školy a otvárali ho 
dokonca malé mažoretky z MŠ na Štúrovej ulici, takže sa na štadióne v 
zdravom tempe hýbali takmer všetky vekové kategórie športovcov. 
Aktívnych účastníkov sa zišlo okolo 200 a spolu s organizátormi a divákmi 
na tribúnach sa tu športom vyžívalo vyše 350 Fiľakovčanov i cezpoľných.  
Turnaj v minifutbale o Putovný pohár primátora mesta bol určený pre 
dospelých futbalistov neregistrovaných alebo starších ako 35 rokov. 
Zúčastnilo sa ho 7 družstiev, okrem FTC – starí páni a FTC – tréneri, aj 
partie z Lučenca, Hajnáčky, Jesenského, Biskupíc a zo Salgótar-jánu. 
Putovný pohár si vybojovali „starí páni“ z LAFC Lučenec, pred FTC – 
tréneri a mužstvom z Hajnáčky. Druhý turnaj v minifutbale, takisto o 
Putovný pohár primátora mesta bol tento rok vyhlásený pre žiakov 1. stup-

ňa základných škôl, aby mali príležitosť aj tí mladší nadšenci futbalu.  
Zastúpenie v ňom mali všetky štyri „základky“ a konečné poradie bolo 
nasledovné: 1.miesto – ZŠ – Školská, 2. m. – ZŠ Š.Koháriho II., 3. m. – ZŠ 
Farská lúka s VJS a 4. m. – ZŠ L.Mocsáryho.
Novinku športového dňa – Atletický štvorboj vyhlásili organizátori pre 
zmiešané družstvá druhého stupňa ZŠ. Dve dievčatá a dvaja chlapci si me-
rali sily v štyroch disciplínach: šprint na 60 m, vrh guľou, skok do diaľky a 
štafeta 4x100 m. Výsledková listina všetkých výkonov určila, že víťazmi 
prvého atletického preteku našich škôl sa stala ZŠ Š. Koháriho II., na 
druhom mieste boli žiaci ZŠ Školská a tretí stupienok obsadili žiaci ZŠ L. 
Mocsáryho. 

Ďalší turnaj pre dospelých sa odohrával v priestoroch kolkárne. O pohár 
prezidenta FTC súťažili dvojice i jednotlivci a aj tento rok sa prihlásilo 20 
družstiev. Z nich najlepšie obstálo „A“ družstvo našich mestských policaj-
tov, za nimi skončili SOU 1 Fiľakovo a Loko Fiľakovo. V jednotlivcoch 
najviac kolov padlo Ondrejovi Mojzešovi (SOU 1), druhé a tretie miesto 
patrilo Zoltánovi Tóthovi (MsP A) a Júliusovi Estergomimu (Loko). Pekné 
počasie, diplomy a medaily, snáď aj spokojnosť s vlastnými výkonmi a 
zážitok zo skvelej atmosféry športového dňa budú pripomínať tento ročník 
mnohým účastníkom. A spokojní mohli byť nielen organizátori, teda 
členovia Komisie pre školstvo, mládež a šport a OZ FTC, dobrý pocit z 
podujatia neskrýval ani primátor mesta, takže náš malý súhrn veľkého dňa 
ukončíme práve jeho slovami: „Som veľmi rád, že táto iniciatíva 
športového dňa vo Fiľakove prepája stále širší diapazón generácií. Aj 
dneska sme tu mali malé mažoretky z našich škôlok a uzatvárame tie 
vekové kategórie niekde u starých pánov. Je to veľmi dôležité, aby sa ten 
šport nekonal len na poloprofesionálnej alebo na vysoko súťažnej úrovni, 
ale aby bol aj medzi širšími masami. Vidíme tu dneska naše školy, som 
vďačný aj za to, že učitelia z našich ZŠ pripravia svojich žiakov, či už na ten 
futbal, alebo na novú disciplínu, čo tu máme, na štvorboj v atletike. Chceli 
sme tým aj vyskúšať obnovenú bežeckú dráhu a doskočisko, takže všetko 
toto tiež speje k tomu, aby sme vychovávali zdravšie generácie. Ďakujem 
organizátorom za kvalitnú prípravu tohto dňa, účastníkom za ich snaživosť 
a výkony a tiež všetkým divákom za podporu tých svojich súťažiacich, resp. 
za ich účasť na našom podujatí.“

Iveta Ciferová

Jedna sezóna skončila, ďalšia už klope na dvereJedna sezóna skončila, ďalšia už klope na dvere
V sezóne 2016/2017 účinkoval futbalový od-
diel FTC Fiľakovo v súťažiach riadených Stre-
doslovenským futbalovým zväzom a taktiež Ob-
lastným futbalovým zväzom v Lučenci. 
Naše najmladšie nádeje účinkovali v takej sú-
ťaži, kde sa tabuľky neevidujú a ich zápasy by 

mali byť skôr motivované hrou  a nie výsledka-
mi či umiestnením. Sú to súťaže prípraviek a ka-
tegórie U12 žiakov. 
Prvou evidovanou súťažou je žiacka súťaž roč-
níka U15, kde FTC Fiľakovo účinkuje dlhé ro-
ky v II. lige sk. JUH. V tomto roku skončili naši 
žiaci na peknom 5. mieste, odohrali 26 zápasov 
(16:4:6 = výhry/remízy/prehry) so skóre 99:34 
a získali 52 bodov.
Naši dorastenci hrali v III. lige sk. JUH v kate-
górii U18, kde v tomto roku obsadili 7. miesto s 
počtom odohratých 24 zápasov (10:4:10) so  
skóre 45:47 a počet získaných bodov bol 34.
Divácky najviac sledovaným bolo v tomto roku 
účinkovanie mužov ako nováčikov v III. lige 
sk. STRED. Jesenná časť nám nevyšla podľa 
predstáv a čakala nás veľmi ťažká jar, s ňou zá-
roveň  boje o záchranu v III lige. V konečnom 
zúčtovaní sa nám však podarilo tretiu ligu  za-
chrániť a skončili sme na 11. mieste, s počtom 

28 odohraných zápasov (9:5:14), so skóre 
39:49 a počtom získaných bodov 32.
Na záver ročníka 2016/2017 chcem poďakovať 
všetkým funkcionárom, trénerom a samozrej-
me všetkým hráčom, ktorí vzorne reprezento-
vali naše mesto. Našim verným fanúšikom za 
ich vytrvalú podporu, v dobrom i zlom a samo-
zrejme tiež sponzorom za každú pomoc, mate-
riálnu finančnú i morálnu. Veľké ďakujem patrí 
aj vedeniu mesta a poslancom za každoročné 
príspevky na fungovanie nášho FTC. 
Po krátkych dovolenkách sa pustíme opäť do 
práce a začneme pripravovať našich futbalis-
tov, ako aj hľadať nové posily do kádra v novej 
sezóne 2017/2018.  Začína už 30. júla domácim 
zápasom mužov s Novou Baňou.

Športu zdar a futbalu zvlášť!!!! FTC DO-
TO-HO!!!

Attila Visnyai, prezident FTC

Výstava palóckeho prelamovaného nábytku
V rámci osláv Palóckych dní a Dní mesta Fi-
ľakovo otvorí Hradné múzeum vo Fiľakove 
jedinečnú výstavu. Charakteristickým, a-
však málo známym regionálnym špecifi-
kom Maďarov žijúcich na Slovensku je pre-
lamovaný nábytok, rozšírený v severnom 
Novohrade a v juhozápadnej časti Gemera. 
Cieľom výstavy s názvom „Prelamovaný pa-
lócky nábytok v slovenskej časti územia Pa-
lócov“ je návštevníkom prezentovať arte-
fakty práve z tohto územia. Kým v iných re-
giónoch maďarského jazykového územia 
zdobili prelamovanou drevorezbou priamo 
povrch nábytku, u Palócov sa prelamovaný 
motív dostával na samostatné dosky doda-
točne vkladané do nábytku. Vystavené preto 
budú predovšetkým vyrezávané lavice 
s chrbtovými operadlami zdobenými heral-

dickými symbolmi, postavami husárov a vý-
javmi zo života pastierov a hájnikov. Na vý-
stave, ktorej kurátorom je Mgr. Attila A-
gócs, PhD., prezentuje Hradné múzeum ok-
rem vlastných zbierkových predmetov za-
požičané exponáty z Gemersko-malohont-
ského múzea v Rimavskej Sobote, Novo-
hradského múzea a galérie v Lučenci, Les-
níckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, 
Dedinského múzea Bušince, Domu ľudové-
ho bývania Vilmosa Ladóczkeho v Novej 
Bašte a od súkromného zberateľa Pála Ben-
ka. Múzeum predstaví aj jeden zo svojich 
najnovších zbierkových predmetov, unikát-
nu vyrezávanú lavicu z obce Závada, získa-
nú z finančného príspevku Fondu na podpo-
ru umenia Ministerstva kultúry SR. Verni-
sáž výstavy sa bude konať 11. augusta 2017, 

od 17:00 hod., v galérií Mestského vlasti-
vedného múzea. Výstava bude sprístupnená 
do 13. októbra 2017. Všetci záujemcovia sú 
srdečne vítaní!

Hradné múzeum vo Fiľakove

Lavica zo Závady s prelamovaným operadlom –
zbierka Hradného múzea vo Fiľakove

(Foto: Marian Mesiarik)
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1/4 A4
93 x 131 mm

50 €

1/16 A4
44,5 x 63,5 mm

1/8 A4
93 x 63,5 mm

15 €
1/32 A4
44,5 x 30 mm

8 €

26 €

1/2 A4
190x131 mm

90 €

CENY INZERCIÍ
V ČASOPISE

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

A FÜLEKI HÍRLAP
HIRDETÉSI

TARIFÁI

Vďační fanúšikovia (Foto: Alexander Mede)

Účastníci Atletického štvorboja (Foto: Ivan Bábela)
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