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Fiľakovo je jedným z prvých 
miest, kde začali vyučovať 
tradičnú maďarskú ľudovú 
hudbu. 6. strana

Výučba maďarskej 
ľudovej hudby

Spolu s lekármi sa zapojí  
do výzvy na budovanie cen-
tier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti.  2. strana

Mesto zabojuje
o röntgen 

Počas rozsiahlej rekon-
štrukcie miestnej pobočky 
klientov obslúžia na prvom 
poschodí budovy.  3. strana  

Začala sa obnova 
fiľakovskej pošty
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Tradične najväčšie podujatie organizované na 
hrade, Noc múzeí a  galérií, sa vo Fiľakove 

odohralo po jedenástykrát. Obľúbená akcia svojej 
povesti neostala nič dlžná. Opäť zlomila rekord 
v návštevnosti, keď na hrad zavítalo vyše 1700 ľudí 
a  do Mestského vlastivedného múzea takmer 600. 
Organizátori už v týchto dňoch začali s prípravami 
na ďalší ročník.

Celoeurópska iniciatíva Noc múzeí a galérií má 
vo Fiľakove jedenásťročnú tradíciu. Organizátori 
19. mája prilákali na hrad opäť rekordný počet náv-
števníkov. Program sa začínal popoludní v Mest-
skom vlastivednom múzeu, kde otvorili výstavu 
fotografií z  obdobia II. svetovej vojny s  názvom 

„Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka. Fotogra-
fie pochádzajú zo zbierky Zoltána Schnelczera. Po 
skončení vernisáže sa začalo premietanie archív-
nych záberov o Fiľakove. 

Program pokračoval pod dominantou mesta 
odovzdaním umeleckej vstupnej brány do hradu. 
Najočakávanejšou atrakciou tohto ročníka bolo 
otvorenie podzemných protileteckých úkrytov 
pod hradným vrchom. V  nich verejnosti pred-
stavili novú stálu expozíciu s  názvom „Fiľakovo 
1938 – 1945“, ktorá dokumentuje udalosti v meste 
počas II. svetovej vojny (viac sa o výstave dočítate na 
str. 4., pozn red.). Po otvorení krytov sa na piatom 

poschodí Bebekovej veže mohli návštevníci poko-
chať výstavou „Gejša a samuraj“. Zapožičaná je od 
pražskej inštitúcie Národní muzeum – Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických a amerických kultur a 
na Slovensku sa predstavila po prvýkrát. „Expozícia, 
ktorá je jedinečná svojho druhu,  oboznamuje návštevní-

Noc múzeí a galérií opäť zlomila rekord

kov s každodenným i  spoločenským životom samurajov 
a  gejší, ako aj s dobovým  japonským bojovým umením 
a umeleckým remeslom. Návštevníkom predstavuje zbier-
ku unikátnych zbraní, vojenských klobúkov, konských 
sediel a  ozdobných predmetov. Život gejší je na výstave 
prezentovaný prostredníctvom hodvábnych kimon, odev-
ných doplnkov a úžitkových predmetov,“ vymenovala 
riaditeľka múzea Viktória Tittonová.

Po tretej vernisáži ľudí pobavil rozmanitý sprie-
vodný program. Jeho súčasťou boli hra na nástroji 
handpan, ukážky japonského bojového umenia 
a  azda najočakávanejším bol koncert skupiny Slo-
vak Tango. Tomu však počasie príliš neprialo, v po-
lovici ho museli kvôli dažďu prerušiť. „Žiaľ, podobne 
to bolo aj vlani, kedy večerný program prerušil dážď. Ale 
koncert na handpane pokračoval v Bebekovej veži do pol 
jedenástej večer,“ doplnila riaditeľka. 

S  podujatím sú však organizátori spokojní. „S 
kolegami sme naozaj veľmi radi, že i napriek dažďu bolo 
podujatie úspešné a zavítalo k nám toľko ľudí. Dúfame, že 
sa páčil aj program a uvidíme sa aj na budúci rok. So zo-
stavovaním programu na ďalší ročník sme začali už teraz, 
bude to opäť zaujímavé,“ zakončila.

Klaudia Kovácsová

Počas Nocí múzeí a galérií odovzdali do užívania 
novú vstupnú bránu do hradného areálu. Unikát-

na umelecky vyrobená brána je jedinou svojho druhu 
v širšom regióne. Na odovzdávaní sa zúčastnili desiat-
ky ľudí.

Desaťročná myšlienka v  podobe umeleckej vstup-
nej brány sa pretavila do reality 19. mája počas Nocí 
múzeí a  galérií.  Šesťmetrovú a  tonu vážiacu bránu 
v  štýle priestorovej grafiky, ktorá vyobrazuje dvoch 
oproti sebe stojacich jazdcov na koňoch, vyhotovil tím 
okolo umelca Otta Szabóa, ktorý ju navrhol. „Stojíme 
tu, pred pavučinou minulosti. Je to biely závoj, závoj histórie, 
za ktorým vidíme realitu – ruiny hradu a dejiny Slovákov 
a Maďarov,“ povedal pri odovzdávaní Szabó. 

„Toto miesto na prahu národnej kultúrnej pamiatky a ďal-
šej mestskej zóny, je symbolické miesto. Je symbolom, ako 
môže prerásť ochrana kultúrneho dedičstva aj do revitalizácie 
ďalšej časti jadra mesta a do samotného rozvoja mesta,“ po-
vedal primátor Attila Agócs a pripomenul úspešný ce-
zhraničný projekt INTERREG, vďaka ktorému do re-
vitalizácie podhradia zainvestujú v tomto roku takmer 
milión eur. Z tohto projektu hradili aj novú bránu.

Ako na záver doplnil autor diela, brána neostane 
strieborná ako je tomu dnes. „Uvidíme, čo urobí príroda 
a  oxidácia a podľa toho sa spoločne rozhodneme, či bránu 
necháme v  prirodzených odtieňoch alebo ju namaľujeme,“ 
zakončil.

Uznávaný umelec Mgr. art. Ottó Szabó sa zaoberá 
sakrálnou a monumentálnou tvorbou, maľbou, grafi-
kou, sochárstvom, počítačovým a interiérovým dizaj-
nom. Je nositeľom ocenení Maďarskej republiky Kríž 
rytierského rádu a Pro Cultura Hungarica. Je autorom 
vitrážových návrhov pre lučeneckú synagógu,  interié-
ru a výtvarných plánov pre hrad Vígľaš, sakrálneho 
priestoru v Rešici, jazdeckej postavy Sv. Ladislava 
v  Debradi a desiatok ďalších diel.

Klaudia Kovácsová

Umelecká brána je na mieste

Výstava Gejša a samuraj.

Hrad navštívilo vyše 1700 ľudí.

Fotky - JM

Nová brána. Foto - JM
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Mamičky a ich ratolesti z Fiľakova majú dôvod 
na radosť. Detské ihrisko v mestskom parku 

sa po rokoch dočká veľkej obnovy. Mesto v spolu-
práci s partnermi, Nadáciou Veolia a Stredosloven-
skou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s., 
zainvestuje do náhrady všetkých starých detských 
prvkov novými. S prácami by mali začať v letných 
mesiacoch.

Samospráva Fiľakova v  spolupráci s  Nadáciou 
Veolia a  Stredoslovenskou vodárenskou prevádz-
kovou spoločnosťou a.s. zainvestuje do detského ih-
riska v mestskom parku. Preliezky, kolotoč a ostat-
né prvky, sú už v zlom technickom stave a niektoré 
z  nich už nespĺňajú súčasné bezpečnostné normy. 
Jedným z nich je aj kovový kolotoč, ktorý je v par-
ku desaťročia. „Pre mnohých z  nás má sentimentálnu 
hodnotu, bol súčasťou detstva niekoľkých generácií. Avšak, 
dnes už nespĺňa požadované normy, pre deti môže byť 
nebezpečný, preto ho budeme musieť odstrániť,“ povedal 
primátor Attila Agócs. Niektoré z  ostatných prv-
kov, ktoré budú použiteľné, zrepasujú a  následne 
rozmiestnia v  iných častiach mesta, predovšetkým 
na sídlisku Farská lúka.

Nové detské ihrisko bude stáť približne 22-tisíc 
eur. Z nich 12-tisíc venujú spomínaní partneri cez 
dodávateľa Veríme v Zábavu s.r.o.. Z nich do par-
ku zakúpia dvojmiestnu hojdačku, zatrávňovacie 
rohože, kombinovanú vežu, pružinovú a  prevažo-
vaciu hojdačku, agátový kolotoč, malý altánok, od-
padkový kôš, kresliacu tabuľu a infotabuľu. Mesto 
uhradí zvyšných približne 10-tisíc eur, z  ktorých 
deťom zakúpi kombinovanú 4-vežu. Jednotlivé veže 
budú prepojené lávkami, valcami a inými prvkami, 
budú použité lezecké steny a odolné sklolamináto-
vé šmýkačky. Tento hrad bude postavený z guľatiny 
agátového dreva, ktoré je pre deti najbezpečnejšie. 

Zo zvyšku financií mesto vybuduje okolo ihris-
ka oplotenie podobné tomu okolo ihriska na Ulici 
1. mája. „Aj keď je to oplotenie nízke, osvedčilo sa nám 
to. Chráni najmä pred znečisťovaním priestoru psami, 
ale slúži aj na vymedzenie pozemku,“ doplnil primátor 
s tým, že práce by sa mali začať v letných mesiacoch. 
Detské ihrisko plánujú dokončiť do augusta. 

Klaudia Kovácsová

Ihrisko v parku celkom 
zmení svoju tvár

Samospráva Fiľakova sa zapojí do výzvy Minis-
terstva zdravotníctva SR ako sprostredkovateľ-

ského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 
program (IROP) na budovanie centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. Do Fiľakova by sa tak po 
dlhých rokoch mohli vrátiť diagnostické zariadenia, 
predovšetkým chýbajúci röntgen. 

Mesto a lekári partnermi
Do Fiľakova by sa po dlhých rokoch mohol vrátiť 
röntgen. Stať by sa tak malo v  prípade úspešnosti 
samosprávy a jej partnerov z radov lekárov vo vý-
zve IROP, ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníc-
tva na vytváranie centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS). Podľa Andrey Mágyelovej, 
prednostky MsÚ Fiľakovo, patrí mesto so spá-
dovou oblasťou s  vyše 21-tisíc obyvateľmi medzi 
oprávnených žiadateľov. „Dostalo sa medzi subjekty, 
ktoré môžu podať projektový zámer v prvom z dvoch kôl 
výzvy. Okolité mestá sú v druhom kole.“ Ako ďalej vy-
svetlila, zriadenie a fungovanie CIZS je postavené 
na spolupráci mesta a minimálne dvoch, prioritne 
lokálnych, poskytovateľov primárnej zdravotnej 
starostlivosti. Hlavným prínosom CIZS má byť vy-
tvorenie priestorov pre poskytovanie komplexnej 
zdravotnej starostlivosti na jednom mieste na zák-
lade špecifických požiadaviek obyvateľov spádovej 
oblasti. „Vraciame sa k myšlienke spred 30-tich rokov, ku 
konceptu polikliník, kde si človek na jednom mieste vedel 
vybaviť vyšetrenia i diagnostiku.“  Podľa jej slov majú 
byť v centre všeobecní, ale aj špecializovaní lekári. 

Chýbajúca diagnostika
Podľa Útvaru zdravotníctva Úradu BBSK sa 

v  mikroregióne nachádza 32 oprávnených posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetkých z nich 
samospráva oslovila s návrhom na spoluprácu pri 
projekte. „Z nich sa zatiaľ kladne vyjadrilo 11 leká-
rov, negatívne šiesti a  ostatní na našu žiadosť doposiaľ 
nereagovali,“ povedala s  tým, že sa podarilo s návr-
hom na spoluprácu predbežne zaujať všeobecných 
lekárov, ako aj špecialistov, akí na základe výzvy 
v projekte CIZS musia figurovať. „Okrem nich naprí-

klad neurológa, ortopéda, urológa a ďalších.“ 
Podľa slov prednostky má pre Fiľakovo tento 

Fiľakovo zabojuje o röntgen

projekt význam najmä v  možnosti prinavrátenia 
diagnostických prístrojov do mesta. „Všetci vieme, 
že našim najväčším problémom je dlhodobo absentujúci 
röntgen. Keďže záujem spolupracovať s  nami vyjadril 
aj radiológ a  tiež lekári, ktorí ku  svojej práci röntgen 
potrebujú, je tu reálna šanca, že ak uspejeme vo výzve, 
mohla by sa k  nám diagnostika vrátiť,“ vysvetlila 
prednostka.

Centrum by podľa súčasných predstáv malo v bu-
dúcnosti fungovať v budove bývalej polikliniky na 
Biskupickej ulici, ktorá je v  súkromnom vlastníc-
tve a  je dlhodobo nevyužívaná. „Súčasťou projektu 
bude v budúcnosti aj žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu 
priestorov. Budeme riešiť, akou právnou formou to zreali-
zujeme. Pravdepodobne dlhodobým prenájmom,“ doplni-
la prednostka s tým, že v prvom kole pôjde len o po-
danie projektového zámeru. „Ostatné podrobnosti, ako 
aj právna forma spolupráce s lekármi, budú ešte v budúc-
nosti riešené na mestskom zastupiteľstve,“ zakončila.

„Čaká nás veľa práce, vyjednávaní a  bojov so šibenič-
nými termínmi. Avšak ideme do toho. Problém chýbajúcej 
diagnostiky sme zdôrazňovali už pri tvorbe Akčného plá-
nu okresu Lučenec. Na túto výzvu čakáme už dva roky. 
Vidíme v  tom doposiaľ najreálnejšiu šancu, ako zabojo-
vať o röntgen a ďalšie diagnostické prístroje a zdravotnú 
starostlivosť v meste posunúť na výrazne lepšiu úroveň,“ 
uzavrel primátor Attila Agócs.

Klaudia Kovácsová 

Pri príležitosti osláv Dní mesta a 28. Palóckych 
dní v auguste 2018 sa  plánujú na slávnostnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať 
ocenenia mesta a  to:

• čestné občianstvo - udeľuje sa osobám, ktoré sa 
obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o roz-
voj a  zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov 
a  šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí oboha-
tili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými vý-
konmi,

• cenu mesta - udeľuje sa za vynikajúce tvo-
rivé výkony a významné výsledky vedeckej, 
technickej, umeleckej, publicistickej a  verej-
no-prospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa 
významným spôsobom pričinili o hospodársky 
a  kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma 
a v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských 
životov a majetku mesta a  jeho občanov, vyni-
kajúce tvorivé výkony a významné výsledky ve-
deckej, technickej, umeleckej, publicistickej a  ve-

rejno-prospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa 
významným spôsobom pričinili o hospodársky 
a  kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma 
a v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských 
životov a majetku mesta a  jeho občanov.

• cenu primátora mesta - udeľuje ju primátor 
občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť 
v  prospech mesta.

Návrhy na udelenie cien treba predložiť pí-
somne a to poštou na adresu: MsÚ, Radničná 
25, 986 01 Fiľakovo alebo osobným doručením 
do podateľne mestského úradu spolu s odôvod-
nením na udelenie príslušného ocenenia (POZOR 

- bez neho návrh akceptovaný nebude!)  v termíne 
do 13. júna 2018. Na základe predložených návr-
hov mestské zastupiteľstvo v prípade ceny mesta 
a  čestného občianstva rozhodne o ich udelení. O 
udelení ceny primátora rozhodne primátor mes-
ta.

MsÚ

Výzva na nominácie laureátov mestských ocenení

Ilustračné foto - pixabay.com

Ihrisko v parku. Foto - kk

Vizualizácia. Zdroj - Veríme v Zábavu s.r.o.
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Budova fiľakovskej pošty sa po približne päťde-
siatich rokoch dočká obnovy. Rozsiahla rekon-

štrukcia, v  rámci ktorej plánuje Slovenská pošta 
vybudovať v  doterajších zastaralých priestoroch 
modernú poštovú halu, by mala skončiť do pol roka. 
Dovtedy budú klienti pošty obslúžení na poschodí 
budovy.

V prvej polovici mája uzavreli doterajšie priesto-
ry Slovenskej pošty vo Fiľakove. Dôvodom bolo za-
čatie rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá by mala trvať 
pol roka. Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Mar-
tiny Mackovej bola budova postavená v 60. rokoch 
minulého storočia a odvtedy výraznejšou obnovou 
neprešla. „Jej priestory tak boli už značne opotrebova-
né. Zrekonštruovať pobočku vo Fiľakove sme sa rozhodli 
z dôvodu modernizácie a zlepšenia pracovného prostredia 
zamestnancov pošty, ako aj podmienok pre poskytovanie 
služieb,“ povedala hovorkyňa.

Podľa jej slov čaká doterajšie priestory poboč-
ky kompletná rekonštrukcia, pri ktorej dôjde k 

zmene situovania niektorých miestností a vytvorí 
sa i nová poštová hala s ôsmimi priehradkovými 
pracoviskami. „Rekonštrukcia bude zahŕňať stavebné 
práce - búracie práce, zemné práce, zakladanie, zvislé a 
vodorovné  konštrukcie, izolácie, stolárske práce, podla-
hy, obklady, nátery, maľby - zdravotechnika, ústred-
né kúrenie, elektroinštalácia s osvetľovacími telesami, 
vzduchotechnika, slaboprúdové rozvody či protipožiarne 
zabezpečenie objektu,“ vymenovala. Zrekonštruova-
ná bude podľa jej slov aj strecha na celej budove, 
vymenia sa všetky okná a nový šat dostane aj fa-
sáda. „Konečnú cenu prác bude možné stanoviť až po ich 
ukončení,“ dodala.

Počas rekonštrukcie bude pobočke pošty slúžiť 
druhé poschodie budovy. „V dočasných priestoroch 
bude pošta fungovať ako doteraz, nebudú obmedze-
né žiadne služby a nemenia sa ani otváracie hodiny,“ 
uzavrela hovorkyňa.

Klaudia Kovácsová

Fiľakovská pobočka pošty dostane  
po polstoročí nový šat

Desiatky fyzických aj právnických osôb dlhu-
jú mestu takmer 300-tisíc eur. Väčšinou ide 

o ľudí v hmotnej núdzi, avšak nájdu sa medzi nimi 
aj „zabezpečení“ podnikatelia. Zoznam ľudí, ktorí 
mestu dlhujú viac ako 160 eur a firiem, ktoré dlhujú 
viac ako 1600 eur, sme priniesli v marcovom čísle 
Fiľakovských zvestí. Pracovníci úradu tieto nedo-
platky vymáhajú vo vlastnej réžii. 

Samospráve sa v  roku 2017 podarilo vyzbierať 
od obyvateľov viac ako 84 % z vyrubených daní, čo 
je viac ako za rok 2016. Staršie pohľadávky sa po-
darilo znížiť o 17 %, čím do mestskej kasy pribudlo 
vyše 43-tisíc eur zo starých nedoplatkov. „Dosiahli 
sme to tým, že sme boli neustále v kontakte s daňovníkmi 
a pravidelne sme ich vyzývali a upozorňovali na plnenie 
si svojich daňových povinností voči mestu,“ priblížil Zol-
tán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky a majetku 
mesta.

Novinkou z  minulého roka je vymáhanie daňo-
vých nedoplatkov exekúciou vo vlastnej réžii, teda 
jednotlivými oddeleniami a referátmi mestského 
úradu. „K uvedenému kroku sme pristúpili, aby sme 
zabránili zbytočným výdavkom dlžníkov, a to najmä vy-
sokým exekútorským trovám,“ vysvetlil Norbert Gecso, 
legislatívny asistent úradu.

Do roku 2016 mesto evidovalo 164 súdnych 
exekúcií na nedoplatky v celkovej sume takmer 
100-tisíc eur, exekúciou bolo doteraz ukončených 
75 podaní v sume takmer 42-tisíc eur. V roku 2017 

mesto uzatvorilo s  dlžníkmi 38 dohôd o  splátko-
vom kalendári a vydalo 23 daňových exekučných 
výziev na fyzické aj právnické osoby. „Na základe 
nich došlo k dobrovoľnému plneniu zo strany dlžníkov 
v 12 prípadoch. Buď uhradili svoj dlh, alebo dlh uznali 
a spísal sa v splátkovom kalendári,“ dodal Gecso s tým, 
že v  zvyšných 11-tich prípadoch došlo k  vydaniu 
exekučného príkazu. 

Daňovníci však mestu napriek týmto krokom 
celkovo dlhujú vyše 292-tisíc eur, ktoré v sebe zahr-
ňujú staré aj nové nedoplatky. Z nich na dani z ne-
hnuteľnosti dlhujú viac ako 84-tisíc eur, na dani za 
komunálny odpad takmer 200-tisíc eur, na dani za 
užívanie verejného priestranstva tritisíc eur a na 
dani za psa vyše päťtisíc eur. 

Samospráva sa ich od dlžníkov snaží získať, 
avšak v  mnohých prípadoch je tento proces kom-
plikovaný a  zdĺhavý. „Niekedy dôjde počas trvania 
exekučného procesu k úmrtiu dlžníka, pohľadávka mesta 
je v takomto prípade postúpená do dedičského konania. 
V ďalších prípadoch nemôže dôjsť k výkonu exekúcie 
zrážkami z dôchodku dlžníka, nakoľko podľa oznámenia 
Sociálnej poisťovne už u  neho prebieha iná exekúcia a 
k ďalším zrážkam môže dôjsť až po ukončení predchádza-
júceho exekučného konania. Približne v troch štvrtinách 
prípadov vôbec nie je možné začať exekúciu, nakoľko ide 
o dlžníkov v hmotnej núdzi a u nich to súčasná legislatíva 
neumožňuje,“ zakončil Gecso.

Klaudia Kovácsová

Mesto rieši daňových dlžníkov bez exekútorov

Posledný aprílový deň už tradične na našom úze-
mí patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradí-

cia v očiach našej verejnosti stále viac upadá do za-
budnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále 
nájdu mladí muži, folklórne súbory či dokonca celé 
obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. 

Aj fiľakovskí  matičiari v pondelok 30. apríla 
postavili smrekový stromček pre všetky dievčatá 
v meste. Dievčatá z DFS Jánošík za spevu ľudových 
piesní máj ozdobili pestrofarebnými stuhami a  ši-
kovní chlapi z VPS vo Fiľakove a z nášho miestneho 
odboru strom vztýčili na tradičnom mieste, na Ná-
mestí slobody pred domom kultúry.

Ďakujeme, že tento zvyk udržiavate pri živote, 
hoci  táto tradícia v našom meste láka čoraz menej 
účastníkov a divákov.

Miroslava Podhorová, 
poverená riaditeľka DMS Lučenec a Fiľakovo

Stavanie mája

Oslavy 1. mája a  k  tomu fajný guľášik patria 
nepochybne medzi nostalgické, ale tradičné 

podujatia, ktoré v  programoch fiľakovských 
seniorov nesmú chýbať. Aj v tomto roku  sa na 
tento slávny deň zišlo vyše 150 dôchodcov vo dvore 
Vigada, v priestore patriacom ku Klubu dôchodcov, 
kde si v družnej nálade a pri živej hudbe spoločne 
posedeli, pochutnali na výbornom guláši a  inom 
občerstvení a  dokonca poniektorí sa aj dobre vy-
tancovali. V  spoločnej organizácii členiek Klubu 
dôchodcov a výboru Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov sa navarili dva veľké kotle gulášu a vy-
dalo až 200 porcií. Veľké poďakovanie za podporu 
podujatia patrí sponzorom, ktorí poskytli mäso 
a suroviny na guláš a všetkým, ktorí sa podieľali na 
tom, že akcia sa tak skvelo vydarila.

Marian Nociar –  Filagro plus, Jozef Ferenc – 
Mäso-údeniny, Zoltán Végh – Mäsiareň, Kazimír 
Zygadlo – poľnohospodársky predaj (zemiaky), Flo-
rián Farkaš – pekáreň Flóri, Július Mede – potra-
viny Kemex a ostatní menší sponzori. Ďakujeme !   

Iveta Cíferová 
za členov KD a MsO JDS vo Fiľakove 

 

Na 1. máj sa u dôchodcov 
nezabúda

Program. Foto - DMS Fiľakovo

Foto - KD a JDS Fiľakovo

Budova fiľakovskej pobočky Slovenskej pošty. Foto - kk
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Tmavá miestnosť a  zvuky bombardovania. Ta-
jomné podzemné chodby, ktoré Hradné múze-

um vo Fiľakove predstavilo verejnosti ešte v januári, 
oficiálne sprístupnili 19. mája počas Noci múzeí. 
Tentokrát už však išlo o  úplne odlišný zážitok. 
Stovky návštevníkov zavítali na otvorenie novej 
stálej expozície venovanej časom II. svetovej vojny 
vo Fiľakove. 

Dve chodby vyhĺbené do hradného kopca boli 
donedávna plné odpadkov a  schované pred zrak-
mi ľudí. Koncom minulého roka si však pracovníci 
Hradného múzea vyhrnuli rukávy a  pustili sa do 
práce. Po ich vyčistení začali s  výskumom, vďaka 
ktorému sa ukázalo, že chodby slúžili počas II. sve-
tovej vojny ako protiletecké kryty, do ktorých sa 
uchyľovali Fiľakovčania pred bombardovaním. Pri 
prechode frontu v nich dokonca strávili celý týždeň. 
Tak prišla myšlienka v  týchto priestoroch vytvo-
riť expozíciu, ktorá bude venovaná tejto tematike. 
Iniciátorom projektu bol pracovník múzea Marian 
Mesiarik. „Pustili sme sa do práce a začali sme zháňať 
materiály. Počas výskumu sme sa rozprávali s pamätník-
mi tej doby, ktorí nám rozprávali, ako v týchto priestoroch 
sedeli na dekách celé dni,“ povedal Mesiarik. Počas vý-
skumu, ktorý trval od januára do mája, sa múzejníci 
potĺkali s problémom nedostatku informácií. „Zistili 
sme, že toto obdobie je u nás veľmi slabo zmapované, chý-
bali dáta. Bola to ťažká práca, ale vydarila sa.“ 

Výsledkom je pútavá a emotívna stála expozícia, 
ktorú zriadili v dlhšej z chodieb.  Podobnú výstavu 
by ste na širokom okolí hľadali márne. „Je unikátna 
či už priestormi, v  ktorých je zriadená alebo tematikou, 
keďže sa venuje vyslovene oblasti Fiľakova.“ Obdobie 
vojny návštevníkom približuje cez 19 náučných 
panelov a mnohých predmetov, ktoré boli vo Fiľa-
kove a na blízkom okolí používané počas vojny. „Sú 

to míny, časti pušiek, zneškodnená munícia či vojenská 
výstroj nájdená v  okolitých lesoch,“ opísal Mesiarik. 
Okrem štyroch vitrín s  predmetmi zriadili veliteľ-
ské stanovište bunkra, kde vystavili nemecké a rus-
ké uniformy, zbrane a zariadenie bunkra. Emocio-
nálne najsilnejšími časťami výstavy sú bezpochyby 
panel s  menami fiľakovských obetí holokaustu a 

„zážitková“ miestnosť. Návštevníci v nej mohli pre-
cítiť hrôzy bombardovania. „Ľudia si tu môžu posadať 
v tmavej miestnosti, kde zo stropu kvapká voda a v pozadí 
budú počuť zvuky bombardovania a sirén,“ povedal Me-
siarik. Tieto zimomriavky vzbudzujúce zvuky však 
počuť pri prehliadke v celom bunkri.

V  menšej z  chodieb – bunkrov plánujú zriadiť 
miestnosť pre žiakov a  návštevníkov, kde budú 
prebiehať prednášky o  výstave a  danej tematike. 

„Chystáme aj film z tej doby, ktorý chceme predstaviť v de-
cembri,“ doplnil.

Hradné múzeum získalo na tento účel 5000 eur 
z  Fondu na podporu umenia, projekt spolufinan-
covalo piatimi percentami. Z nich okrem zriadenia 
samotnej expozície vymenili vstupné brány do bun-
krov a zaviedli celkom novú elektroinštaláciu. „Ne-
bolo to jednoduché, je tu až 95-percentná vlhkosť. Všetko 
sme museli špeciálne prispôsobiť týmto náročným pod-
mienkam,“ dodal. 

Nová expozícia bude otvorená počas turistickej 
sezóny a v rovnakom čase ako hrad. „Treba sa prihlá-
siť na pokladni a pracovníci múzea výstavu záujemcom 
otvoria,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

V podzemí hradu otvorili netradičnú výstavu 

Pri príležitosti Svetového dňa tanca v tomto roku 
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove zorga-

nizovalo dom tanca pre deti. V  súboroch MsKS 
tancuje v súčasnosti každý týždeň viac ako 120 detí 
a dospelých.

Od roku 1982 sa na základe iniciatívy organizá-
cie UNESCO oslavuje 29. apríl po celom svete ako 
Svetový deň tanca. Vo Fiľakove sa oslavy svetového 
dňa realizovali už po tretíkrát, tento rok však s úpl-
ne odlišným programom. 25. apríla sa uskutočnil 
Dom tanca pre maďarské a  slovenské detské fol-
klórne súbory pôsobiace v Novohradskom regió-
ne. Do tanca hrala ľudová hudba Ďatelinka pod 
vedením Ondreja Molotu, slovenské tance (čardáš 
zo Šumiaca) sa vyučovali za pomoci lektorov Iva-
ny Vajdovej a Michala Grajciara. Dvojhodinového 
podujatia sa zúčastnili tanečné skupiny MsKS: DFS 
Jánošík a súbory Rakonca a Malá Rakonca.

Svetový deň tanca V  predchádzajúcich rokoch pri  príležitosti 
Svetového dňa tanca MsKS ponúkalo možnosť 
predstaviť sa pred obecenstvom tanečným súborom 
a skupinám pôsobiacim vo Fiľakove. V apríli tohto 
roka kvôli plánovanej rekonštrukcii budovy už 
MsKS nemohlo svoju divadelnú sálu použiť na 
kultúrne podujatia, preto chcelo využiť aspoň 
svoju tanečnú sálu, ktorá ešte bola k dispozícii 
na realizáciu podujatia do konca mesiaca. Kvôli 
tomu sa zmenil aj program - namiesto vystúpenia 
záujemcovia dostali možnosť zúčastniť sa školy 
tanca. Tanečný dom pre deti  zároveň nadviazal 
na predchádzajúce podujatie - 17-ho januára sa 
deti navštevujúce okolité folklórne súbory v rámci 
podujatia pod názvom „Spoznajme sa!“ mohli 
oboznámiť s  tanečnou kultúrou z  maďarských re-
giónov. Zámerom tohto podujatia je hľadanie fo-
riem vzájomného spoznania sa tu žijúcich Slovákov 
a Maďarov s poukázaním na spoločné prvky a po-
dobnosti v oblasti kultúry. V tomto duchu sa učili 

v januári slovenské deti maďarské tance a teraz sa 
mohli maďarské deti oboznámiť so slovenskou ta-
nečnou kultúrou. Spoluorganizátormi Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove v  realizácii aprí-
lového podujatia boli DFS Jánošík a Dom Matice 
slovenskej vo Fiľakove.

Mgr. Andrea Illés Kósik, 
riaditeľka MsKS

V dňoch 27. - 29. 6. sa uskutoční druhý ročník 
kastračného programu v spolupráci s mest-

skou políciou. Bude sa vykonávať v problémových 
častiach mesta, kde sa nachádza väčší počet túla-
vých psov. Projekt nie je určený pre majiteľov psov, 
ktorí majú svoje psy nahlásené a platia za nich dane. 
Je určený pre sociálne slabších, ktorí svoju situáciu 
nevedia riešiť a psy sa im nekontrolovateľne mno-
žia. Tento projekt by mal prispieť do budúcnosti 
k menšiemu počtu túlavých psov v uliciach nášho 
mesta a zvýšiť informovanosť ľudí, prečo je kastrá-
cia dôležitá a prospešná.

OZ Šťastné labky

Kastračný program

Spoločnosť RegioTel Fiľakovo s.r.o. získala oce-
nenie Genius Loci. Rodinná firma z Fiľakova 

bola jednou z deviatich ocenených, ktorí si 20. aprí-
la mohli prevziať cenu od Spolku organizácií na 
podporu talentov v Budapešti. Organizácia uznáva 
také hospodárske subjekty, ktoré podporujú rozvoj 
talentov vo svojom programe sociálnej zodpoved-
nosti. 

Ocenenie  zriadené v roku 2015 si doteraz mohlo 
prevziať 39 firiem a podnikateľov. Na základe toh-
toročných menovaní z Maďarska a zo zahraničia 
a na základe rozhodnutia poroty v troch kategó-
riách (lokálne, regionálne a národné), ocenenie 
Genius Loci získalo deväť spoločností. Fiľakovská 
firma RegioTel dostala ocenenie v regionálnej ka-
tegórii. Firmu menovala na ocenenie fiľakovská 
organizácia e-Talentum, ktorá je nositeľom titulu 

„Výnimočný člen Národnej akreditovanej rady pre 
rozvoj talentov“.  Zástupcom e-Talentum je RNDr. 
Róbert Tomolya, ktorý je úspešný v podpore talen-
tov v oblasti informatiky.

Pomenovanie Genius Loci sa vzťahuje na mýtic-
kého ochrancu mesta v antickej kultúre, v dnešnej 
reči naznačuje ducha miesta. Pre Spolok organizá-
cií na podporu talentov, ktorý je zakladateľom oce-
nenia, je dôležité, aby sa do rozvoja talentov zapo-
jili aj firmy, lebo takým spôsobom sa výrazne zlepší 
udržateľnosť rozvojových programov a posilní sa 
talentovo nadaná spoločnosť.

-ika-
Preklad: sc

RegioTel získal ocenenie

Pred vstupom do chodby stáli desiatky ľudí.

Pamätník fiľakovským obetiam holokaustu. Fotky - JM

Foto - MsKS
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Gymnázium vo Fiľakove je známe doma i v za-
hraničí organizovaním kvalitných, medziná-

rodne uznávaných súťaží v  programovaní a  v  ob-
lasti IT. Po aprílovej súťaži Infoprog sa tu 10. mája 
uskutočnili hneď dve robotické súťaže - VI. ročník 
RoboSum   a   IV. ročník RobotOlymp. Hlavným 
organizátorom súťaže bolo občianske združenie 
In-nova, fungujúce pri gymnáziu.

László Kerekes, od prvých ročníkov hlavný or-
ganizátor a garant súťaží, potvrdil, že je o ne stále 
väčší záujem a  ich úroveň stúpa. „Tento rok máme 
rekordný počet zúčastnených tímov, na Robosum sa ich 
prihlásilo 20 a na RobotOlymp prišlo sedem dvojčlenných 
tímov. Atmosféra bola veľmi príjemná a  všetko išlo bez 
nejakých väčších problémov.“ Súťažné družstvá prišli 
z Košíc, Galanty, Rimavskej Soboty, Banskej Bystri-
ce i Banskej Štiavnice, z maďarských miest Kecske-
mét a Nyíregyháza prišli po tri tímy. Taký istý po-
čet postavilo do súťaží aj domáce gymnázium. 

Predsedom poroty bol bývalý žiak tunajšieho 
gymnázia Dávid Urbančok, ktorý bol  kedysi aj 
účastníkom súťaží a  momentálne je študentom 
Masarykovej univerzity v  Brne. Podľa neho boli 
zápolenia robotov a  pripravenosť súťažiacich na 
vyrovnanej úrovni, rozhodovali len bodíky.  „Re-
kordný počet 20 zapojených tímov nám vlastne uľahčil 
prácu, lebo sme nemali bodové zhody. Tie tímy, ktoré sa 
už v minulosti zúčastnili súťaží, využili svoje skúsenosti 
a  dostali sa minimálne do štvrťfinále. Tam už boli vý-
sledky pomerne tesné. Každý zápas, až na finále, končil 
v  pomere 2:1,“ povedal na margo kvality podujatia. 

Napokon sa najviac zadarilo práve domácim účast-
níkom. Z oboch súťaží si odniesli prvé miesta a v 
RoboSume obsadili aj striebornú priečku.

Podrobnosti a  fotogalériu nájdete na webových strán-
kach www.in-nova.sk a www. gymfilakovo.sk                                           
RoboSum                                                               
1. Larimores, Gymnázium Fiľakovo – Nikolas 
Molnár a Adrián Szacsko                        
2. Larimores Jr., Gymnázium Fiľakovo – Kriszti-
án Cupper a Krištof Mag                   
3. Dave, Gymnázium Z.Kodálya, Galanta – Dávid 
Stanga a Anita Baller               

RobotOlymp
1. Larimores, Gymnázium Fiľakovo – Adri-
án Szacsko a Andrej Gáspár
2. Noname, Gymn. M.Tompu, RKC, R.Sobo-
ta – Levente Valacsay a Ákos Babik                                                          
3. Dave, Gymnázium Z.Kodálya, Galanta – 
Dávid Stanga a Anita Baller

Iveta Cíferová

Súťaž robotov zlomila rekord

Výtvarný odbor ZUŠ-MAI vo Fiľakove sa môže 
pochváliť aj tento rok výnimočnými výsled-

kami. Nakoľko jednotlivé súťaže nasledujú veľmi 
rýchlo za sebou, nezvykneme zakaždým zverejňo-
vať ich výsledky. Pokúsime sa ich však sumarizovať 
teraz za šk. rok 2017/2018, i keď dúfame, že pár 
cien ešte pribudne – oplatí sa teda sledovať náš FB. 
(Mená pedagógov Mgr. art. Jany Bialovej a Mgr. 
Beaty Véghovej z dôvodu limitovaného rozsahu 
uvádzame aj ako JB a BV.)

Na súťaži Rómska rozprávka boli cenené práce 
nasledovných žiakov: Alexandra Karina Kaszová, 
Bianka Tyralová, Veronika Hanyusová - VB, Kar-
men Oláhová, Lara Péter, Mária Kúdeľová - JB. Na 
súťaži Slovensko v  srdci Európy získala I. miesto 
Alexa Atlasová - JB a II. miesta v jednotlivých ka-
tegóriách Patrik Košík, Dávid Habodász, Peter 
Serfőző a Róbert Kluka - JB. Maľujeme Timravu 
tiež vyhrala žiačka J. Bialovej: I. miesto Gabriela 
Kováčová. Na akcii Spojený s rodnou zemou v Prši 
ocenili práce žiakov oboch učiteliek: Bruno Mitter, 
Jázmin Vaculčiak - JB, Marianna Lázárová - VB. 
PMU – Paleta mladých umelcov je najznámejšia 
nadregionálna súťaž pre ZUŠ-ky. Ocenenie dosta-
la Réka Mária Radicsová - VB a Zuzana Mrázová 

- JB. Vernisáž sa konala v Revúcej. Na prehliadke 
GABI 2018 v Galante ocenili Tamaru Péter - JB. 

Medzinárodná súťaž Ríša fantázie sa stala počas 
uplynulých ročníkov prestížnou záležitosťou. ZUŠ-
MAI vo Fiľakove doslova žala v niekoľkých kategó-
riách: Dominik Ferencz II. miesto, Nela Kanderová, 
Zuzana Sznidová, Monika Palúchová zlaté pásmo, 
Ingrid Havranová strieborné pásmo, Sonja Sauero-
vá, Linda Vargová, Zuzana Spodniaková bronzové 

Z podnetu dvoch učiteľov informatiky z Gym-
názia Fiľakovo, Róberta Tomolyu a Lászlóa 

Molnára, a za podpory občianskeho združenia Pro 
Futuro a Vysokej školy ekonomickej zo Šalgótarjá-
nu, sa organizuje medzinárodná súťaž v programo-
vaní Infoprog  od roku 1996. Medzičasom vysoká 
škola v Šalgótarjáne zanikla, a tak organizátorstvo 
prevzalo Gymnázium Fiľakovo a medzi podporo-
vateľov sa zaradili e-Talentum a Rákóczi Szövetség. 
V tomto roku sa odborným partnerom súťaže stala 
Univerzita sv. Štefana z Gödöllő. Tohtoročný, už 
23. ročník súťaže, bol zastrešený projektom cezhra-
ničnej spolupráce INTERREG „Smart Communi-
ties”.

Dvojdňové finále súťaže sa uskutočnilo 19. – 20. 
apríla 2018 v Gymnáziu Fiľakovo za účasti takmer 
stovky súťažiacich. Popri účastníkoch zo Sloven-
ska, tu boli aj súťažiaci z Maďarska, Sedmohradska 
a Vojvodiny, ktorí si zmerali sily v štyroch kategó-
riách.

Súťaž priniesla pre Gymnázium Fiľakovo vyni-
kajúce úspechy, keď sa náš žiak Adrián Szacsko stal 
víťazom slovenskej aj medzinárodnej časti súťaže 
v  B kategórii užívateľov a Peter Lukács vyhral ta-
kisto slovenskú aj medzinárodnú súťaž v A kategó-
rii programátorov.
Výsledky Infoprog 2018: 
Užívateľská B kategória - medzinárodná súťaž: 1. 
Adrián Szacsko (Gymnázium Fiľakovo), 2. Eszter 
Rebeka Mede (Táncsics Mihály Szakgimnázium, 
Šalgótarján), 3. Máté Gordos (Táncsics Mihály Sza-
kgimnázium, Šalgótarján) 
Užívateľská B kategória - slovenská súťaž: 1. Adri-
án Szacsko (Gymnázium Fiľakovo), 2. Anna Bugá-
rová (Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunajská Stre-
da), 3. László Gaboda (Márai Sándor Gimnázium, 
Košice)
Užívateľská A kategória - medzinárodná súťaž: 1. 
Kinga Nagy (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, 
Zenta), 2. Andrián Szlatincsán (Táncsics Mihály 
Szakgimnázium, Šalgótarján), 3. Szalma Andrej 
( Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, 
Nové Zámky)
Užívateľská A kategória - slovenská súťaž: 1. An-
drej Szalma ( Jedlik Ányos Elektrotechnikai Sza-
kközépiskola, Nové Zámky), 2. Ernő Molnár (Se-
lye János Gimnázium, Komárno), 3. Ádám Tamás 
(Márai Sándor Gimnázium, Košice) 
Programovanie B kategória - medzinárodná sú-
ťaž: 1. István Horváth (Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium, Zenta), 2. Márk Bartalos ( Jedlik Ányos 
Elektrotechnikai Szakközépiskola, Nové Zámky), 3. 
Balázs Dancs (Bessenyei György Gimnázium, Kis-
várda)
Programovanie B kategória - slovenská súťaž: 1. 
Márk Bartalos ( Jedlik Ányos Elektrotechnikai Sza-
kközépiskola, Nové Zámky), 2. Peter Bogar (Ipari 
Szakközépiskola, Komárno), 3. Szabolcs Kucsera 
( Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, 
Nové Zámky)
Programovanie A kategória - medzinárodná sú-
ťaž: 1. Peter Lukács (Gymnázium Fiľakovo), 2. Ben-
ce Lázár Kis (Magyar Tanítási Nyelvű Magángim-
názium, Dunajská Streda), 3. András Zemes ( Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Nové 
Zámky)

Blahoželáme víťazom a ich učiteľom!

Molnár László, riaditeľ

pásmo. Všetci sú žiakmi J. Bialovej. Maľovaná ZUŠ-
ka je súťaž v Banskej Bystrici. Všetci naši ocenení 
sú v zlatom pásme: Glória Kolenkášová, Kristína 
Smolárová a Natália Kadášová - JB, Enikő Kovács 
a Daniel Csonka - BV. V maďarskom meste Balas-
sagyarmat na Pueri Fabri 2018 boli žiaci úspešní 
tiež. Na I. miestach sa v danej kategórii umiestnili: 
Liana Oláhová - JB, Mário Gášpár - BV, na II. m. 
Nela Kanderová - JB, na III. m. Veronika Fazeka-
sová a Maxima Gáblyaszová - JB. 

Okrem menovaných sa odbor zúčastnil aj iných, 
často medzinárodných súťaží doma i v zahraničí 
(niektoré výsledky budú až po uzávierke Fiľakov-
ských zvestí), ako napr. Karácsonyi készülődés v 
Budapešti (odoslaných 16 prác), Petrohrad očami 
detí (14), Malé grafické formy Vrútky (17), Lidice 
Voda (14), Dúha Stará Ľubovňa (12), Ľudová roz-
právka Piešťany (11), Vesmír očami detí Lučenec 
(15), Fantazijné zviera Bratislava (23), Zlatý drak 
Liptovská Štiavnica (14). 

Popri obvyklých tematických a absolventských 
výstavách, príprave diplomov, plagátov, niektorých 
videozáznamov školy, pri výzdobe na koncertoch 
ide o úctihodné výsledky detí, ale i výtvarníčok Mgr. 
art. Jany Bialovej a Mgr. Beaty Véghovej, ktoré na 
ZUŠ-MAI udržujú výsledky na medzinárodnej 
úrovni, k čomu im ako riaditeľ gratulujem.

Je preto zrejmé, že sa k menovaným učiteľkám 
na výtvarný odbor žiakom ZŠ a MŠ naozaj opla-
tí prihlásiť 17. mája, 26. júna alebo aj mimo týchto 
termínov na ďalší šk. rok v budove ZUŠ-MAI na 
Záhradníckej 2a.

PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

Výsledky výtvarného odboru ZUŠ

Medzinárodná súťaž 
Infoprog v novom šate 

Zdroj foto - LK
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Floorball SK Liga
Po úspešnom postupe z okresného kola Floorball 

SK Liga – Banskobystrický kraj sa naši žia-
ci a  žiačky prebojovali do krajského kola. Krajské 
kolo sa konalo 3. mája na našej škole pod záštitou 
Nadácie TV JOJ. Na škole sme privítali dievčatá zo 
Základnej školy zo Zvolena a chlapcov zo Základ-
nej školy Selce. Turnaja sa zúčastnili zástupcovia 
Nadácie TV JOJ, mesta Fiľakovo a  hralo sa o  po-
hár Tomáša Regulyho, reprezentanta Slovenska 
vo florballe. V ťažkých zápasoch podľahli chlapci aj 
dievčatá svojim súperom, ale aj tak sme hrdí, že ob-
sadili 2. miesta na krajskom kole tejto ligy. 

Na Slovensku bola doposiaľ výučba maďarskej 
ľudovej hudby veľmi zriedkavá. Zmeniť by sa 

to malo už onedlho. V rámci projektu občianskeho 
združenia Živá tradícia odštartovala na Základnej 
umeleckej škole vo Fiľakove výučba, ktorá by sa 
mala rozšíriť aj do ostatných miest v južných regió-
noch. 

Kým výučba slovenskej tradičnej ľudovej hudby 
má u nás silné korene, výučba tradičnej muziky ná-
rodnostných menšín je zriedkavá. Po dlhých rokoch 
snaženia sa však v južných regiónoch Slovenska už 
v  najbližšom období rozoznie tradičná maďarská 
ľudová hudba. Stane sa tak vďaka projektu občian-
skeho združenia Živá tradícia. Výučba sa už začala 
na Základnej umeleckej škole vo Fiľakove, ktorá so 
združením spolupracuje, a  onedlho odštartuje aj 
v ďalších lokalitách.  „Sú nimi napríklad Rožňava, Šahy, 
Šamorín a Svodín. Očakávame, že sa čoskoro ohlásia aj 
ďalšie mestá a  obce. Doposiaľ bolo na okolí problémom 
zohnať maďarskú ľudovú hudbu. Väčšinou sa musela 
objednávať na jednotlivé podujatia priamo z Maďarska,“ 
povedal Norbert Varga, odborný referent združe-
nia. 

Ako ďalej vysvetlil, v aktuálnej prvej fáze projek-
tu budú deti učiť hre na sláčikových nástrojoch. „Ak 
bude záujem dostatočne veľký, rozšírime výučbu o gajdy 

Vo Fiľakove budú po rokoch znieť tóny 
maďarskej ľudovej hudby

a  ďalšie tradičné dychové nástroje.“ Zaujímavosťou je 
podľa jeho slov auditívna forma výučby, v  rámci 
ktorej sa deti učia bez nôt. „Deti si ľudové melódie jed-
notlivých regiónov osvojujú len pomocou sluchu. Noty sa 
budú vyžadovať až v ďalšej fáze,“ dodal.

Podľa slov Gábora Illésa, odborného referenta 
združenia, prostredníctvom občianskeho združe-
nia  Živá tradícia vykonáva svoju činnosť na Slo-
vensku filiálka Siete Domu tradícií (Hagyományok 
Háza Hálózat – Szlovákia), ktorá úzko spolupracu-
je s budapeštianskym Domom tradícií (Hagyomá-
nyok Háza). „V Maďarsku je najväčšou štátnou ľudo-
voumeleckou a kultúrno-osvetovou inštitúciou v oblasti 
vzdelávania, výskumu a osvetovej činnosti. Bola zalo-
žená pre zachovanie ľudovej kultúry a dedičstva v celej 
Karpatskej kotline,“ vysvetlil Illés. Ako ďalej doplnil, 
poslaním združenia je aplikovať metódy buda-
peštianskej inštitúcie vo výskumoch a vzdelávaní 
v jednotlivých odvetviach ľudovej kultúry Maďa-
rov žijúcich na Slovensku. „Hlavnými piliermi našej 
činnosti sú výchovné a vzdelávacie aktivity, informačné 
a dokumentačné aktivity a organizovanie odborných 
podujatí, workshopov a festivalov na južnom Slovensku,“ 
uzavrel.

Klaudia Kovácsová

Základná umelecká škola – Művészeti Alapis-
kola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, zusfi-

lakovo@gmail.com, 047 / 43 819 26 hľadá na 
čiastočný úväzok s nástupom od 1.9.2018:

- učiteľa tanca
Požadované vzdelanie v zmysle platnej školskej 
legislatívy: minimálne konzervatórium – vyššie 
odborné vzdelanie v odbore. (Zákon č. 317/2009, 
Vyhláška MŠSR č. 439/2009)

Zručnosti, schopnosti, predpoklady pre pozíciu: 
práca s deťmi, zodpovednosť, kreativita, práca s po-
čítačom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, víta-
né je ovládanie maďarského jazyka a prax v odbore.

V prípade záujmu prosíme poslať poštou žiadosť 
o  prijatie, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní 
a súhlas so spracovaním osobných údajov (stiahnite 
si z www.zusfilakovo.sk) na riaditeľstvo Základ-
nej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Zá-
hradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo. Škola si vyhradzuje 
právo  neprijať nikoho na voľnú pozíciu, resp. na 
pracovný pohovor zavolať uchádzačov, ktorí prešli 
predbežným výberom na základe písomných žia-
dostí.

Škola baví škôlku
„Vánok vonia horou, lúka zasa kvetmi.
A čím vonia škola ? Škola vonia deťmi ... „

ZŠ Farská lúka slovenská otvorila svoju spolo-
čenskú miestnosť a  ďalšie priestory pre pred-

školákov obidvoch MŠ vo Fiľakove, aby tu so svo-
jimi staršími kamarátmi strávili pekné a zábavné 
popoludnie. Prezentovali svoju šikovnosť a  nada-
nie v tancoch, speve, divadielkach, ktoré spoločne 
nacvičili pod vedením svojich učiteliek.

Príjemná a veselá atmosféra vyvolala u rodičov 
a starých rodičov úsmev na tvárach a roztlieskala 
ich ruky. Spoločne prežité popoludnie vzniklo vďa-
ka dobrej spolupráci našej ZŠ a  obidvoch MŠ, za 
čo sa chceme aj touto cestou poďakovať vedeniu aj 
učiteľkám zúčastnených škôl.

Učiteľky I. stupňa ZŠ Farská lúka

V piatok 20. apríla 2018 sa naša škola na Škol-
skej ulici zafarbila celá dožlta! Prečo? V tento 

deň si žiaci a učitelia v žltom oblečení zaujímavými 
aktivitami pripomenuli Deň Zeme. Na prvej vyu-
čovacej hodine si všetci žiaci pozreli dokumentárny 
film s názvom „Zastavme znečistenie plastmi!“ a vypo-
čuli prednášku učiteľa Mgr. Mateja Baláža. 

Úvod tiež spestrili dievčatá zo 6.A  tancom 
,,Jabĺčko“. Potom sa žiaci II. stupňa presunuli na 
školský dvor, kde ich čakali aktivity našich pedagó-
gov, ktoré v nich vzbudili záujem o životné prostre-
die a svoje okolie.  Boli to: Plastový drak, Zaujíma-
vosti Zeme, Poznávanie húb, Plastobal, Bezplastové 
Anglicko, Bezplastové Nemecko, V zajatí plastov a 
hmyzu, Žltá slovenčina, Voda a Odkaz matke Zem. 
Odmenou za účasť na stanovištiach neboli len zo-
zbierané body, ktoré mohli žiaci jednotlivých tried 
získať, ale aj dobrý pocit, že spoločným úsilím pre-
konali všetky ,,plastové“ prekážky. Najviac bodov 
získala 7.B trieda, gratulujeme!

Žiaci I. stupňa maľovali tematické  obrázky a po-
tom sa spoločne vybrali na exkurziu do Triedičky 
komunálneho odpadu vo Fiľakove. Funguje od 
roku 2016 a triedený odpad sa tu lisuje a posiela na 
ďalšie spracovanie. Pán majster ochotne odpovedal 
na otázky žiakov a  všetko im poukazoval. Teraz 
už vieme, kam sa dostane odpad, ktorý triedime do 
farebných kontajnerov v škole aj doma.

Mgr. Diana Szabová, 
Mgr. Veronika Balážová, ZŠ Školská 

Žltý Deň Zeme

„Byť matkou je to najkrajšie a zároveň najťažšie v živote 
ženy...“ takto sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Šte-
fan Ujpál  v úvode slávnostnej akadémie, ktorá sa 
konala vo štvrtok 10. mája 2018 v telocvični ZŠ na 
Školskej ulici pri príležitosti Dňa matiek. S láskou 
a radosťou dievčatká  aj chlapci pod vedením našich 
pedagógov nacvičovali klasické i moderné tance, 
pesničky, básničky. Program spestrili žiaci aj hrou 
na hudobné nástroje - flautu, husle a  akordeón. 
Krásnym vyvrcholením bol tanec odvážnych otec-
kov s  dcérkami, ktorý nás dojal až k  slzám. Tou-
to cestou v  mene kolektívu školy  ĎAKUJEME 
všetkým mamičkám, babičkám, krstným mamám 
a  tetám za starostlivosť, obetavosť  a  lásku, ktorú 
venujete deťom! 

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská

Ďakujem, mamička!

Poďakovanie patrí dievčatám a chlapcom za re-
prezentáciu školy a  mesta a  zamestnancom školy 
za zorganizovanie krajského kola Floorball SK 
Ligy – Banskobystrický kraj.

 Mgr. Wágnerová, ZŠ Farská lúka 
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júni 2018

do 03. 08. 

„Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka 
Fotografická výstava zo zbierky Z. Schnelczera.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 09. 09. 

Výstava s názvom „Gejša a samuraj“ 
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Spoluorganizátor: Národní muzeum - Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických a amerických kultur 
(Praha)

02. 06.  

Mestský deň detí
Miesto: Mestský park
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľa-
kove

10:00

09. 06. 

Hugo Kauder Trio – komorný koncert
Účinkujú: Ivan Danko - hoboj (DE), Róbert Laka-
tos - viola (HU), Ladislav Fančovič - klavír (SK)
Miesto: Základná umelecká škola (Záhradnícka 2a)
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľa-
kove a ZUŠ – MAI Fiľakovo

19:00

16. 06. 
XIX. Fiľakovské hradné hry
Miesto: hradný areál
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

17. 06. 

XII. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľ-
be o titul „Lukostrelec Novohradu“ a o hodnosť 

„Obranca Fiľakovského hradu“
Miesto: hradný areál
Organizátor: OZ Fiľakovskí vlci
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

22. 06.  

Čitateľská beseda so spisovateľkou Luciou Sasko-
vou
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:30

30. 06. 
Lesná hudba
Miesto: Mestský park 
Organizátor: Nadácia Lesná hudba a Mestské 
kultúrne stredisko vo Fiľakove

10:00

Počas poslednej júnovej soboty sa 
atmosféra v mestskom parku na-

plní hudbou. Podujatie pod názvom 
„Lesná hudba“ má dlhoročné tradície 
v Maďarsku v okolí Mátry a v rámci 
cezhraničnej  spolupráce sa 30. júna 
2018  bude realizovať po druhýkrát 
aj vo Fiľakove. Pod korunami stro-
mov mestského parku zaznejú me-
lódie v  podaní kapely Rusín Čendeš 
Orchestra, ktorá je známa z  tele-
víznej relácie Zem spieva, vystúpi 
folklórny súbor Kontyvirág z  obce 
Tar (MR), zaspieva domáci ženský 
spevácky zbor Melódia a  spevácky 
zbor Vox Mirabilis (MR), predstaví sa 
fiľakovská spevácka skupina Foncsik 
a  nebude chýbať ani koncert vážnej 
hudby v  podaní Symfonického or-
chestra z mesta Eger.

Nadácia „Lesná hudba“ pripravuje 
už od roku 2005 každoročne viacdňo-
vé podujatie na viacerých miestach.  
Multikultúrne série programov zahŕ-
ňajú rôzne  formy umenia, ktoré po-
ukazujú na význam prírody, ochra-
nu životného prostredia a dôležitosť 
udržiavania kvality  života, aj preto sa 
v zostave programov objavujú typic-
ké programové prvky - od vážnych 
koncertov až po predstavenia rôznej  
ľudovej hudby, prednášky, prechádz-
ky lesom, či prírodou s odborným 
sprievodcom, programy a hry pre 
deti, ukážky a ochutnávky miestnych 
gastronomických špecialít a podobne.  

„Lesná hudba“ je zároveň misiou do 
sŕdc i povedomia nielen milovníkov 
prírody, ale oslovuje aj širokú verej-

nosť, veď spája umelecké klasické a 
ľudové hodnoty s potrebou ochrany 
prírody. Programy sú určené pre celé 
rodiny a všetky generácie si v nich 
nájdu niečo zaujímavé. Reprezento-
vať naše umenie za hranicami budú 
Mužský spevácky zbor Pro Kultúra a 
členovia tvorivej dielne Motolla.

Návštevníkov fiľakovského podu-
jatia čaká bohatý program. Okrem 
spomenutých koncertov vážnej 
a  ľudovej hudby budú prebiehať re-
meselnícke dielne pod vedením re-
meselníkov zo Spoločnosti Motolla, 
mini jarmok s  miestnymi produkt-
mi, ochutnávka regionálnych jedál 

- haruľa a  strapkáč, ktoré zabezpečia 
členky Banyaklubu, archeologická 
prednáška na fiľakovskom hrade 
v  podaní riaditeľky Viktórie Tittono-
vej, vedená pešia túra spojená s  od-
borným výkladom ekológa Csabu Ba-
lázsa, geologická prednáška Ľudovíta 
Gaála, vedúceho oddelenia starost-
livosti o  jaskyne Správy slovenských 
jaskýň, ako aj predstavenie bábkové-
ho divadla pre najmenších a rôzne iné 
zaujímavosti. Záujemcovia sa môžu 
oboznámiť aj s činnosťou a službami 
Novohrad-Nógrád Geoparku a  No-
vohradského turistického informač-
ného centra vo Fiľakove.

Organizátorom domáceho poduja-
tia je  Mestské kultúrne stredisko vo 
Fiľakove, partneri: Hradné múzeum 
vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby 
a Novohrad–Nógrád Geopark.

Mgr. Andrea Illés Kósik, 
riaditeľka MsKS

Živá hudba vo fiľakovskom parku

Hradné múzeum  
vo Fiľakove

pozýva remeselníkov a tradičných 
ľudových výrobcov na

REMESELNÍCKY JARMOK,
ktorý bude sprievodným programom  

XIX. Fiľakovských hradných hier.

Jarmok sa uskutoční  16. júna 2018 
na Podhradskej ulici vo Fiľakove.                           
Záujemcovia o  predajné miesto sa 
môžu prihlásiť na nasledovných adre-
sách a telefónnych číslach:
Hradné múzeum vo Fiľakove – No-
vohradské turisticko-informačné 
centrum, Podhradská 14, 986 01 Fi-
ľakovo, tel.: 047/4382016, 0918 994 
481, e-mail: ntic@hradfilakovo.sk.

Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ 
Materskej školy na Štúrovej 

ulici oznamuje, že dňom 21. mája 
2018 sa začala prvá etapa realizácie 
úspešného projektu zameraného na 
rozšírenie kapacity uvedenej mater-
skej školy a rekonštrukciu jej budovy. 
Keďže sa jedná o  komplexnú rekon-
štrukciu materskej školy, ktorá bude 
trvať niekoľko mesiacov, areál škôl-

Prevádzka materskej 
školy bola prerušená

ky bol vyhlásený za stavenisko a bol 
z bezpečnostných dôvodov uzavretý. 

Dochádzka detí bola zabezpeče-
ná v  náhradných priestoroch, a  to 
v Materskej škole na Daxnerovej uli-
ci, Základnej škole na Školskej ulici 
a v Základnej škole Štefana Koháriho 
II. s vyučovacím jazykom maďarským. 

Prípadné ďalšie otázky zodpovie-
me na Školskom úrade, MsÚ Radnič-
ná 25, 986 01 Fiľakovo.

PhDr. Peter Fehér, ŠÚMinulý ročník. Fotky - MsKS
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Medzi pekné športové podujatia vo Fiľakove 
patrí nepochybne aj beh pre všetky vekové 

a výkonnostné kategórie, ktorý má niekoľko rokov 
aj zahraničnú účasť. V sobotu 19. mája sa uskutoč-
nil už XI. ročník Fiľakovského crossu, ktorého or-
ganizátormi sú OZ Fiľakovský cross, mesto Fiľako-
vo, FTC Fiľakovo a OZ beh.sk. 

Ako potvrdil hlavný organizátor František Föl-
deš: „Záujem o  túto súťaž pretrváva a  má svojich skal-
ných účastníkov, ktorí si beh pomerne náročnou, 13 km 
dlhou traťou, nemôžu nechať ujsť. Berú ju ako previerku 
svojich síl a vytrvalosti. Tento rok sme sa trochu báli po-
časia, vyzeralo to všelijako a  veru naše hlavné štartové 
pole si prešlo aj riadnym dažďovým občerstvením, ale ne-
mali sme žiadne zranenia ani problémy.“  Súťažné trate 
boli určené aj pre najmenších, v kategórii „Drobizg“ 
dokonca tento rok štartovalo až 35 detičiek od 0 
do 6 rokov. Celková účasť všetkých veľkých aj ma-
lých bežcov bola takmer 200, z toho 76 pretekárov 
odbehlo 13 km a 19 účastníkov (dospelí i dorast) si 
trúflo na trať v dĺžke 4,3 km. 

Celkovými víťazmi hlavnej súťaže sa po troch ro-
koch absencie znovu stal Tomáš Kubej z Muránskej 
Dlhej Lúky a nová účastníčka zo Salgótarjánu (MR) 
Anikó Behan. Traja pretekári sa zapojili aj do ka-
tegórie duatlon - po odbehnutí celých 13 km vysadli 
na svoje bicykle a celú trať prešli ešte raz. Najstar-
ším bežcom bol stály účastník Peter Slanina z  Lu-

Bežcov na crosse pokropil májový dážď

čenca, súťaž za pomoci svojich rodičov absolvovali 
aj 4 drobce od 3 do 15 mesiacov. Množstvo mien, 
podrobné výsledky jednotlivých kategórií a  ďal-
šie informácie nájdete na stránke www.filakov-
skýcross.webnode.sk a na ich facebookovej stránke. 

Poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, 
organizátorom a  sponzorom podujatia, ale v  ne-
poslednom rade aj nášmu olympionikovi Pavlovi 
Szikorovi, ktorý sa ujal úlohy štartéra všetkých 
disciplín, primátorovi mesta Attilovi Agócsovi za 
zahájenie hlavnej časti podujatia a  jeho zástupco-
vi Lászlóovi Kerekesovi za patronát nad detskými 
kategóriami.

Zoltán Illés, František Földeš  
a Iveta Ciferová                                                     
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Výzva
Mesto Fiľakovo a  Komisia pre školstvo, mládež 
a šport pri MsZ vás pozýva na Športový deň mes-
ta, ktorý sa bude konať 23. júna 2018 so začiatkom 
o 8:30 hod. na štadióne FTC Fiľakovo.

V  rámci športového dňa budú prebiehať nasle-
dovné turnaje a súťaže: Pohár primátora v minifut-
bale pre dospelých, Pohár primátora v  minifutbale 
pre ZŠ v meste – ročníky 5.-9., Pohár prezidenta FTC 
v  kolkoch pre dospelých, Atletické preteky pre ZŠ 
v meste – ročníky 1.-4. (disciplíny: beh na 60 m, skok 
do diaľky, hod guľou, štafeta 4 x 100 m).
Bližšie informácie k  jednotlivým turnajom nájdete 
včas na plagátoch, letákoch a v mestskom rozhlase.

Zároveň pozývame na tento športový sviatok aj 
širokú verejnosť, aby prišla povzbudzovať svojich 
reprezentantov, členov rodín, alebo aby strávila 
pekný deň v príjemnej atmosfére !

MsÚ

V  športovej hale Tatralandia v Liptovskom Mi-
kuláši sa pod záštitou Slovenskej asociácie si-

lového trojboja (SAST) konali Majstrovstvá Sloven-
ska v  tlaku na lavičke. Zorganizovali ho federácie 
silového trojboja AWPC a GPC.

Náš oddiel silového trojboja FTC Fiľakovo repre-
zentovali traja pretekári: Csaba Péter, Ondrej Oláh 
a František Sajko. Vo svojich váhových kategóriách 
sa im podarilo získať prvé miesto s jedným novým 
národným rekordom (167,5 kg) a  tak obhájiť titul 
Majstra Slovenska a zároveň vybojovať postup na 
Majstrovstvá Európy do Poľska. Okrem toho On-
drejovi Oláhovi s výkonom 212,1 bodov sa podarilo 
získať absolútne druhé miesto celého šampionátu.

V  mene oddielu silového trojboja FTC Fiľako-
vo ďakujem pretekárom za vynikajúce  výsledky 
a dôstojnú reprezentáciu športového klubu a mesta 
Fiľakovo. Za pomoc a podporu patrí poďakovanie  
vedeniu mesta aj vedeniu OZ FTC Fiľakovo a OZ 
Purt .

František Sajko,  
predseda a tréner oddielu STaK 

Pretekári FTC bodovali na 
majstrovstvách Slovenska

Prvá aprílová sobota sa v  telocvični na Farskej 
lúke niesla vo florbalovom duchu. Postarali sa 

o to chlapci z tímu FLK BULLS, ktorí zorganizovali 
1. ročník  florbalového turnaja O pohár Fülecki To-
rera pre amatérske tímy z okolia. 

Myšlienkou bolo zorganizovať turnaj, na ktorom 
si zahrajú tímy s vyrovnanými schopnosťami, čo sa 
podľa hodnotenia zúčastnených tímov aj podarilo.  
Diváci si mohli vychutnať skupinové zápasy, po 
ktorých nasledovali semifinálové zápasy rozhodu-
júce o tímoch, ktoré medzi sebou zabojujú vo finále 
a v boji o III. miesto. 

Po vyrovnaných a  nepredvídateľných zápasoch 
si III. miesto vybojoval organizátorský tím FLK 

Florbalový turnaj O pohár Fülecki Torera
BULLS, II. miesto si po napínavom boji vyslúžil tím 
Green Stars a  I. miesto,  a  s ním aj pohár Fülecki 
Torera, si zaslúžene odniesol tím ŠK Sršne Revúca. 
O  ich víťazstve rozhodol 6. gól, ktorý v  predĺžení 
rozvlnil bránkovú sieť na strane súpera. 

Okrem hlavných cien boli udelené aj cena za naj-
lepšieho brankára, ktorú si za najmenej inkasova-
ných gólov odniesol Kristián Jakab z FLK BULLS,  
najaktívnejším hráčom turnaja sa stal Jozef Lašák, 
takisto z  tímu FLK BULLS a  cenu za najlepšieho 
strelca si odniesol Daniel Sabó, ktorý reprezentoval 
tím Green Stars. 

Okrem výbornej atmosféry si pozitívne hodnote-
nie zaslúži aj skvelá organizácia turnaja a  rešpekt 
voči súperom, ktoré sa odzrkadlili počas zápasov 
aj mimo palubovky. O  férový priebeh turnaja sa 
postarali zodpovední rozhodcovia Jozef Alušík 
a Pavol Rapčan,  aj samotní hráči všetkých zúčast-
nených tímov, ktorým patrí vďaka organizátorov. 
Zúčastnené tímy: ŠK Sršne Revúca, Green Stars 
z Fiľakova, FLK Bulls z Fiľakova, Krocans LC, Hlav-
ne, že hráme z  Rimavskej Soboty, FBK Kružno, 
Dream Team z Lučenca a FBK PRO/MAX Reality 
Tomášovce.

Katarína Bertová

Drobizg chlapci. Foto - OZ Fiľakovský cross

Foto - StaK FTCHráči organizátorského tímu FLK BULLS. Foto - Pavol Kecskés 


