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Na podujatí UDVart sa pred-
stavili domáce i zahraničné 
skupiny, nechýbali besedy 
ani slam-poetry.  6. strana

Tretí ročník ume-
leckého festivalu

Vyše tristotisíc eur z ušet-
rených peňazí použije na 
dofinancovanie rozbehnu-
tých  projektov.  2. strana

Samospráva hospo-
dárila zodpovedne

Vďaka záznamom z nich 
pomohla mestská polícia 
dolapiť niekoľkých zlodejov 
i podpaľača. 3. strana  

Kamery a foto-
pasce pomohli
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Základný kameň novej mestskej tržnice je už 
na svojom mieste. Jeho slávnostné poklepanie 

prebehlo v stredu 25. júla v jej budúcich priestoroch 
na Trhovej ulici. Okrem primátora mesta Attilu 
Agócsa boli jeho „krstnými rodičmi“ primátorka 
Lučenca a členka Výboru pre rozvoj okresu Luče-
nec Alexandra Pivková, riaditeľka odboru podpory 
regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Dominika 
Benická a Pavel Müller z dodávateľskej spoločnosti 
Strabag s.r.o..

Projekt výstavby mestskej tržnice sa pomaly blí-
ži ku koncu. Od júna sú na stavenisku ťažké me-
chanizmy a areál začína nadobúdať svoje kontúry. 
Mesto na tomto projekte pracovalo tri roky. „Máme 
za sebou komplikované fázy plánovania, projektovania, 
negociácií s občanmi aj odborníkmi a získavania finanč-
ných prostriedkov. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo 
a ideme do finále,“ povedal primátor. 

„Dnes môžem len pogratulovať mestu Fiľakovo, že sa ta-
kéto dielo podarilo. Cesta bola dlhá a strastiplná. Tržnica 
je však základná potreba. Verím tomu, že na tohtoročných 
vianočných trhoch sa tu opäť stretneme,“ povedala Ale-
xandra Pivková. Základný kameň bude osadený do 
podlahy tr žnice.

Tržnica bude pozostávať z  niekoľkých častí. Pr-
vou bude jednopodlažná budova, ktorá bude lemo-
vať Trhovú ulicu a budú v nej sídliť stále prevádzky. 
Za ňou bude stáť otvorená hala tržnice s priestorom 
pre 32 stánkov. Bude mať sedlovú strechu, ktorá 
bude stáť na dvoch radoch stĺpov. Rovnobežne so 
severnou stenou oplotenia budú stáť prístrešky pre 
ďalších desať predajcov. 

V  areáli nebudú chýbať ani toalety so šatňami. 
Postavia ich za budovou koncertnej sály. Objekt 
bude doplnený pódiom, nakoľko mesto plánuje 
tržnicu využívať aj na rôzne kultúrno-spoločen-
ské podujatia. „Chceme tomuto miestu dať aj iný roz-
mer a počítame s tým, že sa tu nebudú konať len obvyklé 
týždenné trhy, ale aj vianočné trhy či burzy,“ doplnil 
primátor s tým, že výstavbou tržnice chcú zároveň 
oživiť túto časť mesta.

Celý areál sa bude niesť v duchu malomestského 
priemyselného štýlu, ktorý je pre Fiľakovo charak-
teristický. Použité budú materiály ako železo, betón, 
čadič, tehla a drevo. Chýbať nebude ani umelecky 
spracovaná fontána vyrobená z prírodného kame-

Uložili základný kameň novej mestskej tržnice

ňa. Areál bude prístupný z  Koháryho námestia aj 
Trhovej ulice a bude bezbariérový.

Samospráva do projektu zainvestuje takmer 
745-tisíc eur. Časť (100-tisíc eur) bude hradiť 
z úveru, ďalších 200-tisíc eur z dotácie Úradu vlády 

SR prostredníctvom akčného plánu a  zvyšných 
takmer 445-tisíc eur uhradí z  vlastného rozpočtu. 
Výstavba by mala byť dokončená do novembra 
2018.

Klaudia Kovácsová

Okrem primátora Attilu Agócsa boli „krstnými rodičmi“ (zľava) Alexandra Pivková, Dominika Benická a Pavel Müller.
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V dňoch 27. a 28. júna prebehol v  spolupráci 
s  mestom Fiľakovo druhý ročník kastračného 

programu, v rámci ktorého nám mesto financova-
lo 50 % nákladov, limit bol 25 psíkov. Druhý podiel 
hradilo OZ Šťastné labky. Počas akcie sa vykastro-
valo celkom 20 zvierat — psíkov a mačiek. Veríme, 
že budúci rok sa na projekte zúčastní ešte viac ľudí 
a pochopia predovšetkým význam kastrácie — že si 
zvolia túto možnosť namiesto nehumánneho utrá-
cania a zbavovania sa „nechcených zvierat“  inými 
spôsobmi.

POZVÁNKA
Dňa 1. septembra sa uskutoční verejná zbierka 
pod názvom „Buďme ľudia“, ktorá podporí ďalšie 
rekonštrukčné práce v  našom útulku a  fungova-
nie nášho OZ. Počas zbierky sa v mestskom parku 
uskutoční aj minifutbalový turnaj a na deti čakajú 
rôzne atrakcie.

Viac informácií prinesieme v najbližších dňoch 
na našej facebookovej stránke a v dostupných 
mestských médiách (rozhlas, TV LocAll). Za vašu 
účasť a podporu vám už teraz úprimne ď akujeme. 

Bea Jagošová, OZ Šťastné labky

Kastračný program

Samospráva Fiľakova hospodárila v  roku 2017 
zodpovedne. Vyplýva to zo záverečného účtu 

mesta, ktorý schvaľovali mestskí poslanci na svo-
jom júnovom zasadnutí. Pri takmer deväťmilióno-
vom rozpočte a množstve investičných projektov sa 
mestu podarilo vytvoriť vyše tristotisícový rezervný 
fond. Ten využijú na dofinancovanie rozbehnutých 
projektov.

Mestu sa v  minulom roku podarilo ušetriť. Do 
ďalšieho roka vytvorilo rezervný fond vo výške 
viac ako 352-tisíc eur. Tie plánuje samospráva 
využiť na dofinancovanie rozbehnutých investič-
ných projektov, ktoré odštartujú v tomto roku. „Ide 
predovšetkým o  cezhraničný projekt na revitalizáciu 
podhradia, projekty na výstavbu tržnice, rekonštrukciu 
materskej školy na Štúrovej ulici či rekonštrukciu budovy 
kultúrneho strediska,“ povedal primátor Attila Agócs 
s tým, že ide o projekty vo výške približne štyroch 
miliónov eur. „Ušetrené peniaze sú zárukou toho, že tie-
to projekty dotiahneme do úspešného konca.“

Vyše tristotisícovú rezervu mesto vytvorilo na-
priek tomu, že okrem prípravy spomínaných veľ-

Peniaze z rezervného fondu minie na do� -
nancovanie veľkých projektov.

Mesto hospodárilo zodpovedne. 
Ušetrilo státisíce eur

kých projektov počas roka investovalo  do množ-
stva menších. Sú nimi napríklad výstavby viacerých 
chodníkov na uliciach Hlavná, Vajanského, Mlyn-
ská, Železničná či Biskupická, vybudovanie par-
kovísk v centre mesta i na sídlisku Farská lúka pre 
vyše 70 áut,  vybudovanie kompostoviska, investí-
cie do novej skládky inertného odpadu, investície 
na štadióne FTC, asfaltovanie a sanácia viacerých 
ciest, investície do obnovy hradu a ďalšie. „Svedčí to 
o tom, že pri efektívnom hospodárení sa dá investovať do 
rozvoja mesta a  zároveň šetriť mestskú kasu,“ zakončil 
primátor.

Klaudia Kovácsová

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny 
Márie vo Fiľakove čaká ďalšia obnova. Pokra-

čovať budú v rozbehnutých reštauračných prácach 
na výmaľbe interiéru, obnoviť by mali aj hlavný ol-
tár. Práce budú hradené prostredníctvom cezhra-
ničného projektu INTERREG, v rámci ktorého zís-
kali slovenskí františkáni vyše 980-tisíc eur. Z nich 
polovica poputuje do Fiľakova. 

Ako priblížil gvardián kláštora brat Jakub, v  in-
teriéri kostola prebiehajú rekonštrukčné práce 
nepretržite od roku 2015. Prvé zreštaurovali pres-
bytérium, pokračovali chórom a neskôr obnovili aj 
zadnú a strednú časť lode. Práce sa nezastavia ani 
v  tomto roku. Už o  niekoľko týždňov by sa mali 
reštaurátori opäť postaviť na lešenie. Františkánom 
sa podarilo vyhrať cezhraničný projekt INTER-
REG, v rámci ktorého spolu s maďarskou stranou 
získali takmer tri milióny eur. Z nich vyše 980-tisíc 

Interiér kostola bude po viac ako sto 
rokoch kompletne zreštaurovaný

poputuje na slovenskú stranu. „Polovicu z tejto sumy 
využijú bratia z  kláštora v  Bratislave na rekonštrukciu 
veže ich kostola, druhú polovicu sme získali my. Verejné 
obstarávanie sa už skončilo, po úplnom dokončení admi-
nistratívnej časti projektu sa práce môžu začať,“ priblí-
žil gvardián. Podľa jeho slov túto sumu využijú na 
úplné dokončenie reštaurovania výmaľby interiéru 
kostola. Výmeny sa dočkajú aj okná. „Interiér kláš-
tora bude po 105-tich rokoch kompletne zreštaurovaný.“ 
Dodal, že okrem výmaľby bude obnovený aj hlavný 
oltár. 

Projektu sa potešia aj turisti. V rámci podmienok, 
za ktorých františkáni dotáciu získali, budú musieť 
na najbližších minimálne päť rokov sprístupniť kos-
tol verejnosti. „Okrem toho sprístupníme aj časť kláštora, 
v ktorej zriadime vzorovú izbu rehoľníka,“ doplnil brat 
Jakub. Projekt bude dokončený do konca novem-
bra 2019. Počas rekonštrukcie budú prebiehať sväté 
omše bez zmeny.

Klaudia Kovácsová

Majitelia psov 
sa pri ich 

venčení musia ria-
diť pravidlami. Deje 
sa tak predovšet-
kým kvôli ochrane 
zdravia a  majetku 
ostatných. Nie všet-
ci to však dodržujú.

Podľa náčelníka 
mestskej polície Pavla Baláža je jedným zo zák-
ladných pravidiel držanie psa na vôdzke. „Nakoľko 
nemáme v meste vyhradené priestory na venčenie, psy sa 
venčia na verejných priestranstvách. Na týchto miestach 
je majiteľ povinný držať psa na vôdzke, nesmie ho púšťať 
takpovediac „navoľno“, aj keby sa jednalo o malé pleme-
no,“ vysvetlil náčelník. Náhubok však podľa jeho 
slov mať nemusia. „Mnohí sa sťažujú, že „bojovým“ ple-
menám majitelia nedávajú náhubky, aby sme to riešili. 
Avšak zákon pojem „bojové plemená“ nepozná, respek-
tíve nerozlišuje takýmto spôsobom plemená,“ vysvetlil 
náčelník. Podľa jeho slov zákon pozná len pojem 

„nebezpečné psy“, ktoré už náhubky mať musia. „Ide 
o psy, ktoré už v minulosti niekoho napadli a sú za nebez-
pečné vyhlásené rozsudkom.“ Mestskí policajti preto 
môžu prikázať nasadiť náhubky jedine majiteľom 
takýchto psov. „Pri ostatných psoch takto postupovať 
nemôžeme.“

Samozrejmosťou pri venčení by malo byť aj 
zbieranie exkrementov po svojich miláčikoch. Na 
mestskom úrade sa na tento účel majiteľom zaevi-
dovaných psov, ktorých je v meste vyše 800, vydá-
vajú sáčky. „Pokiaľ majú za psy riadne zaplatené dane, 
môžu o ne bezplatne kedykoľvek požiadať. Žiaľ, musíme 
konštatovať, že exkrementy zbiera asi len polovica ma-
jiteľov.“ Podľa náčelníka takéto prípady riešia upo-
zornením, ale aj rozdávaním pokút. „Pokuty sa pohy-
bujú od 5 do 30 eur. Právo máme pokutovať aj za pustenie 
psa z vôdzky či za venčenie v nepovolených priestoroch,“ 
uzavrel s  tým, že psy je zakázané venčiť v  areáli 
školských inštitúcií či detských ihrísk. 

Klaudia Kovácsová

Venčenie psov má pravidlá

FOTO - fi lakovo.sk

FOTO - Marian Mesiarik
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Fiľakovskí mestskí policajti majú za 
sebou perný štvrťrok. Dôkazom 

toho, že ich práca nie je len o  udeľo-
vaní pokút, bol máj, počas ktorého sa 
za ich pomoci podarilo odhaliť zlode-
jov i výtržníka. Usvedčili ich kamero-
vé záznamy a snímky fotopascí.

Počas mája sa príslušníci Mestskej 
polície vo Fiľakove nenudili. Počas 
niekoľkých dní riešili prípady horia-
cich kontajnerov, opakovaného vlá-
mania sa do pohostinstva i  krádeže 
drahých bicyklov. „Prvé prípady sa stali 
hneď na začiatku mája, tretieho a  štvrté-
ho,“ začal náčelník polície Pavel Baláž. 

„Dvakrát za sebou sa vlámali do jedného 
z  fiľakovských pohostinstiev. Ukradli ho-
tovosť aj CD prehrávač s  reproduktormi. 
Po druhom prípade sme sa rozhodli, že 
tam namontujeme fotopasce, ak by sa pá-
chatelia vrátili aj po tretíkrát,“ pokračo-
val náčelník. Intuícia ich nesklamala 
a zlodeji im takpovediac sadli na lep. 

„Vtedy sa im už síce nepodarilo vojsť, ale 
pokúšali sa preliezť plot, pri čom ich za-
chytila fotopasca. Dali sme podnet na 
polícii, že sme páchateľov zachytili,“ po-
vedal náčelník. Aby toho nebolo málo, 
zistilo sa, že po treťom pokuse tí istí 
páchatelia zamierili na Kukučínovu 
ulicu a vlámali sa do niekoľkých piv-
níc v  bytovkách. Jeden z  páchateľov 
sa napokon na základe fotozáberov 
ku skutkom priznal a  svedčil proti 
druhému páchateľovi. Ten je už pod-
ľa náčelníka v  súčasnosti vo výkone 

Mestskí policajti pomohli dolapiť 
zlodejov i podpaľača

trestu.
Okrem fotopascí boli pri riešení 

ďalšieho prípadu nápomocné najmä 
mestské kamery. V  piatok 23. mája 
zmizli zo Základnej školy na Farskej 
lúke dva bicykle v hodnote spolu dve-
tisíc eur. Dvaja páchatelia ich počas 
vyučovania ukradli priamo z budovy 
školy. „Jedného z nich zbadal školník zo 
susednej školy, ale nevedel, o koho ide. Na-
pokon sme páchateľov našli zachytených 
na kamerách na Farskej lúke a  Továren-
skej ulici. Vďaka tomu sa prípad objasnil,“ 
povedal náčelník s tým, že i tento prí-
pad je odvtedy v rukách štátnej polície.

Mestskí policajti mali plné ruky prá-
ce aj s  podpaľačom. V  dňoch od 18. 
do 24. mája podpálil odpadky spolu v 
desiatich kontajneroch na uliciach 1. 
mája, Mocsáryho, Športovej, Záhrad-
níckej a  Parkovej. „Vďaka rýchlemu 
zásahu hasičov ani v  jednom z  prípadov 
nedošlo k veľkým škodám.“ Nespratníka 
sa napokon podarilo usvedčiť opäť 
vďaka kamerovým záznamom. „Pri 
jednom incidente ho zbadali príslušníci 
Mestskej občianskej poriadkovej služby 
a  zavolali nás. Podarilo sa nám muža 
s  rovnakým popisom zastihnúť pred kos-
tolom, avšak vinu popieral. Napokon sme 
získali zábery z kamier a fotopascí, ktoré 
ho usvedčovali. Ku skutkom sa potom aj 
priznal a  škodu vlastníkom kontajnerov 
nahradí,“ uzavrel náčelník. 

Klaudia Kovácsová

Vypálený kontajner na Parkovej ulici. FOTKY - MsP Fiľakovo

Podpaľača zachytili mestské kamery.

Posledný júnový piatok bol na fi-
ľakovskom gymnáziu o  trochu 

iný než na ostatných školách. Už 
po desiatykrát tu okrem vysvedčení 
odovzdávali svojim najúspešnejším 
študentom aj ceny Talentum. 

Na slávnosti sa okrem študentov, 
zástupcov školy  a  n.o. e-Talentum 
zúčastnili aj župan Ján Lunter, krajský 
poslanec Pavol Baculík a  primátor 
mesta a  krajský poslanec Attila Agó-
cs. „Gymnáziá sú tvorcom našej budúcej 
inteligencie, preto sú dôležité. Som rád, že 
som tu dnes mohol byť, bol to pekný deň,“ 
vyjadril sa po slávnosti župan. 

Cenu Talentum i  v  tomto roku 
odovzdali trom študentom v  troch 
rôznych kategóriách. Najlepší štu-
denti získali okrem diplomu a plakety 
aj finančnú odmenu. V  kategórii prí-

Gymnázium ocenilo najväčšie talenty

rodných vied ocenili Adriána Szacska, 
v  spoločenskovednej kategórii zís-
kal ocenenie Peter Lukács a cenu za 
najlepšie športové výkony a výborný 
prospech si odniesol maturant Nik-
las Péter. „Na toto gymnázium budem 
spomínať len v dobrom. Od začiatku sme 
so spolužiakmi vytvorili dobrý kolektív 
a oceňujem aj výborný prístup učiteľov. Je 
pre mňa česť získať toto ocenenie. Je to o to 
väčšia prestíž, že na škole máme skutočne 
veľmi veľa dobrých športovcov,“ povedal 
ocenený Niklas.  

Okrem jednotlivcov si ocenenie 
vyslúžil aj jeden kolektív. Tento rok 
získala sladkú odmenu v podobe tor-
ty trieda 2. C, ktorej kolektív dosiahol 
najlepší koncoročný priemer (1,72). 

Klaudia Kovácsová

IČ: 3a/2018

FOTO - FB gymnázia
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Posledný júnový týždeň fiľakovskú radnicu už 
tradične navštevujú zástupcovia najmladších 

generácií. Inak tomu nebolo ani tento rok. V utorok 
26. júna vyslali všetky materské, základné a stredné 
školy, ale aj umelecká škola, svojich najúspešnejších 
žiakov a študentov na slávnostný ceremoniál do za-
sadačky mestského úradu. Z  rúk primátora Attilu 
Agócsa a vedúceho oddelenia školstva a školského 
úradu Petra Fehéra si prevzali diplomy a malé dar-
čeky. „Toto podujatie má motivovať našich žiakov do 
ďalších úspechov a je poďakovaním za ich snahu a peknú 
reprezentáciu svojich škôl i mesta. Sú príkladom pre všet-
kých a sme na nich patrične hrdí,“ povedal Fehér.  

Najúspešnejší žiaci za školský rok 2017/2018:
MŠ na Daxnerovej ulici: Glória Kolenkášová, Vik-
tória Atlaszová, Mihalovicsová Emese, Knapp Le-
vente 
MŠ na Štúrovej ulici: Liána Juhászová, Tessa 
Tóthová, Mihály Réka Katalin, Bariová Gabriela  
Základná umelecká škola: Márió Gáspár, Eszter 
Kelemen, Barbara Botošová, Bartolomej Bogdán 
ZŠ Farská lúka: Bianka Molnárová, Bianka Tyra-
lová, Barbora Šuniarová, Tamara Tóthová, Lenka 
Ivanová, Natália Kadášová 
ZŠ Mocsáryho: Berky Francesca, Botos János Máté, 
Génya Barbara, Mészáros Tünde, Sihelsky Jaroslav, 
Rácz Gyöngyi 
ZŠ Štefana Koháriho II. : Agócs Boglárka, Csomor 
Bernadett, Dalko Márk, Darabos Barbara, Hizsnyai 
László, Illés Panka, Vass Roland Eduard, Kasza Ka-
rina Alexandra, Kováč Viktória, Mag Daniel, Mag 
Krisztina, Molnár Karolina, Tódor Bianka, Vacul-

Na radnici privítali najúspešnejších žiakov

V  kolkárskom ročníku 2017/2018 mal náš kol-
kársky oddiel zastúpenie v  súťažiach extraligy 

mužov, 1. ligy-východ, dorasteneckej ligy-východ 
a 2. ligy-stred (ktorá je riadená BB KoZ).

V extr alige súťažili hráči FTC KO Fiľakovo pod 
vedením trénera Róberta Nagya. Po minulom roční-
ku, kde obsadili bronzové priečky, mali hráči slabší 
začiatok spôsobený aj zranením svojho trojbodové-
ho hráča Sándora Szabóa. V sezóne už tréner zapájal 
do extraligového kádra aj dorasteneckých odchovan-
cov Viliama Maga a Erika Galla. Mužstvo obsadilo 
v  konečnom účtovaní 8. miesto v  dvanásťčlennom 
pelotóne s  počtom 8 víťazstiev, 1 remíza a  13 pre-
hier. V  dlhodobom priemere sa najlepším hráčom 

„A“ mužstva stal Patrik Flachbart s  priemerom 580 
zvalených kolkov. 

V 1. lige - východ odohrala rezerva FTC KO Fi-
ľakovo pod vedením Dušana Murína v deväťčlennej 
tabuľke 16 zápasov s bilanciou 3 víťazstvá, 2 remízy 
a  11 prehier. V postupe do vyraďovacích bojov do-

Kolkári zhodnotili jednotlivé súťaže 
stali za súpera prvého z tabuľky - ŠK Trstenú Starek. 
Po bojovných výkonoch však cez súpera nepostúpili.

1. liga dorast. Chlapci pod vedením Ing. Alexan-
dra Šimona vstupovali ako majstri Slovenska s  cie-
ľom obhájiť titul,  v  zložení  Viliam Mag, Erik Gal-
lo, Daniel Mihali, Damián Knapp a  Róbert Kľuka. 

„V základnej časti predviedli chlapci tuhý boj o prvenstvo 
v skupine s dorastencami zo Šariša a nakoniec postupovali 
z prvého miesta. Z 18 zápasov 15-krát vyhrali, raz remi-
zovali a dvakrát prehrali a do finálovej skupiny si brali 3 
body a menší náskok pred súpermi. Hoci im tento náskok 
nepomohol k  znovuzískaniu majstrovského titulu, tento 
ročník turnaja ukončili ziskom bronzových medailí a ja im 
za to chcem poďakovať,“ povedal na margo účinkova-
nia našich dorastencov predseda KO FTC Ladislav 
Flachbart.

2. liga - stred. V  tejto súťaži reprezentovali 
Fiľakovo naši seniori Magdaléna Bábelová, Jana Pas-
toráková, Ján Mészáros, Július Esztergomi a  Peter 
Pastorák. Dosiahnutím jedného víťazstva a deviatich 

prehier uzatvárali tabuľku súťaže.
Dôležité súťaže čakali na kolkárov aj počas júna. 

Konali sa Majstrovstvá SR vo všetkých kategóriách. 
Šéf fiľakovských kolkárov a  tiež vedúci slovenskej 
reprezentácie sa teší, že v rámci Slovenska sa nestra-
tíme. „Radosť nám urobil môj dlhoročný kolega a kamarát 
Dušan Murín titulom Majster SR v kategórii U59, potešili 
aj mladí — Erik Gallo s 3. miestom v kat. U18 dorast, Bian-
ka Mihaliová tiež s 3. miestom v kategórii žiačky a žiaci 
Damián Knapp, ktorý obsadil 4. miesto a Daniel Eremiáš  
hneď za ním 5. miesto v ich kategórii.“

Na záver ešte dôvetok. Dorastenec Viliam Mag  
zastupoval SR spolu s  vedúcim slovenskej výpravy 
Ladislavom Flachbartom aj na súťažiach Svetového 
pohára (SP) a Majstrovstiev sveta (MS) v Cluj Napo-
ca, Rumunsko. Dôležité je, že po júnových voľbách 
SKoZ sa predseda KO FTC opäť stal riaditeľom štát-
nej reprezentácie SR. 

Po krátkej letnej prestávke čaká na všetkých kol-
károv nová sezónu v jednotlivých kategóriách a tak 
im prajeme, nech sa im naďalej darí šíriť dobré meno 
FTC a nášho mesta. Hodu zdar !

Iveta Cíferová

čiak Jázmin, Vankó Ákos 
ZŠ Školská: Nikolett Kováčiková, Adrián Molnár, 
Miloš Bujdák, Erik Bolla, Daniela Balogová, Bru-
no Mitter, Michaela Eftimová, Bianka Mihalio-
vá, Máté Mihályi, Viktória Molnárová, Patrícia 
Megyeriová, Samuel Sekereš, Dominik Adamec, 
Erik Vilhan, Daniel Košík 
Gymnázium Fiľakovo: Szacsko Adrian, Bariová 
Kamila, Lukács Peter, Golianová Dominika 
Stredná odborná škola: Miroslav Žilík, Tóth Dávid, 
Mihály Attila, Hangonyi Ivan

Klaudia Kovácsová

FOTKY - kk

Oddiel silového trojboja FTC Fiľakovo sa v so-
botu 7. júla  zúčastnil na štvrtom ročníku me-

dzinárodnej súťaže v tlaku na lavičke o pohár Palóc 
v  Salgótarjáne. Vzhľadom k nepriaznivému poča-
siu musel organizátor zmeniť plánované miesto 
konania, napriek  tomu súťaž prebehla na vysokej 
úrovni a v priateľskej atmosfére s dodržaním zásad 
fair play. Dosiahnuté výsledky: v  kategórii doras-

O pohár Palóc 

V sobotu 19. mája 
sa uskutočnil 

tretí ročník turnaja 
o pohár primátora 
mesta  Fiľakovo v 
stolnom tenise. Or-
ganizátormi turnaja 
boli hráči stolnote-
nisového klubu STK 
Fiľakovo v spolupráci s predsedom FTC Attilom 
Visnyaim a primátorom mesta Fiľakovo Attilom 
Agócsom, ktorý tento turnaj oficiálne otvoril. 

Zúčastnili sa ho hráči z pozvaných klubov, s 
ktorými máme kvalitnú spoluprácu: Revúca, Balog 
nad Ipľom, Banská Bystrica, Hrachovo, Fiľakovo a  
Mátraszele–Salgótarján, takže bola aj medzinárod-
ná účasť. Hráči mali bezplatne zabezpečené priesto-
ry, loptičky a, samozrejme, bohaté občerstvenie. 
Súťažilo sa v dvojhre i štvorhre. 

V dvojhre sa na treťom mieste umiestnil Miroslav 
Vrbjar z Revúcej. Na druhom mieste skončil Súth 
Ákos z Balogu nad Ipľom a očakávaným víťazom sa 
stal Baráth Kornél z Mátraszele, ktorý v minulosti 
patril do širšej maďarskej reprezentácie. 

Vo štvorhrách sa jeden pohár ušiel aj nášmu tímu, 
nakoľko Tomáš Gál (Fiľakovo) s Milanom Ková-
čom (Banská Bystrica) získali cenné tretie miesto. 
Na druhom mieste po veľkom súboji skončili 
Ištván Marián a Miroslav Vrbjar z Revúcej a naši 
maďarskí priatelia, najmä vďaka Baráthovi Kor-
nélovi a Králikovi Zsoltovi, získali prvé miesto. Po 
odovzdaní cien nasledovalo príjemné posedenie pri 
guľáši a rôznych osviežujúcich nápojoch, ktoré sme 
dokázali zabezpečiť vďaka našim sponzorom: FTC 
Fiľakovo, MK Trade, Starvys, Anna Villa, Mäsopre-
dajňa Ferencz. 

Poďakovanie si zaslúžia aj riaditelia škôl za po-
skytnutie priestorov školskej telocvične a kuchyn-
ky. Celkovo účastníci turnaja hodnotili podujatie 
ako výnimočne vydarené a s prísľubom budúcoroč-
nej účasti sa v skorých večerných hodinách všetci 
spokojní vracali domov. 

( PG )

tencov dosiahli Péter Csaba absolútne 1. miesto, 
Deme Kristián absolútne 2. miesto a Péter Roland 
2. miesto vo svojej váhovej kategórii. V  kategórii 
junior získali Daniel Oláh 1. miesto vo svojej váho-
vej kategórii a Patrik Sajko 1. miesto vo svojej váho-
vej kategórii a tiež absolútne 3. miesto.

Gratulujem všetkým pretekárom k dosiahnutým 
výsledkom a ďakujem za kvalitné reprezentovanie 
mesta a športového klubu FTC Fiľakovo.

Fratišek Sajko, tréner 

Turnaj o pohár primátora 
v stolnom tenise

ILUSTRAČNÉ FOTO - pixabay



5J Ú L  2 0 1 8 K U L T Ú R A

Vo štvrtok 12. júla vyvrcholil na 
nádvorí Fiľakovského hradu 14. 

ročník Tanečno-divadelného work-
shopu premiérou divadelnej adaptácie 
epickej básne Turčín Poničan. Vyše 
dvadsať mladých, prevažne amatér-
skych tanečníkov, tu počas desiatich 
dní trénovalo rôzne choreografie na 
upravený scenár romantickej bala-
dy, pričom sa pripravovali jednotlivé 
kostýmy, scéna a javisko a tiež svetel-
né a zvukové efekty. Na vyvrcholenie 
workshopu sa prišlo pozrieť okolo 
200 divákov.

Zohratý štáb okolo režiséra Vlada 
Sadílka, riaditeľa workshopu Mari-
ána Lacka i autorky projektu Ale-
ny Rezkovej a  jej OZ Slnienko, už 
tradične pripravuje toto nevšedné 
spracovanie klasických diel literatúry 
formou letného tábora, kde sa všetko 
tvorí takpovediac za jazdy. Vopred 
vedia len názov predstavenia. „Po 
Cigánoch sme sa rozhodli zamerať sa na 

Tohtoročnou témou tanečného workshopu 
bola slovenská balada Turčín Poničan

slovenské balady, lebo sme na Sloven-
sku. Začali sme Jankom Kráľom a  jeho 
dielom Zverbovaný, potom sme mali 
Žltú ľaliu a teraz sme chceli niečo témou 
zamerané na Fiľakovský hrad. Keďže ste 
tu mali Turkov takmer 40 rokov a Samo 
Chalupka má prekrásnu báseň na túto 
tému, bolo rozhodnuté,“ povedal režisér 
Sadílek s  tým, že scenár pripravoval 
tri mesiace. 

„Chcel by som sa poďakovať množstvu 
ľudí, ktorí nám pri realizácii projektu 
nesmierne pomáhajú. Primátorovi Atti-
lovi Agócsovi, ľuďom z  Hradného múzea 
na čele s Viki Tittonovou, Maďarskému 
spoločenskému domu pod patronátom 
Zsuzsi Szvorákovej a všetkým v informač-
nom centre. Veľmi tiež pomáhajú tunajší 
matičiari a  Paľko Krpeľan, nešlo by to 
bez Alenky a  jej občianskeho združenia, 
ďakujeme aj množstvu firiem, ktoré nás 
podporujú a rôznym spôsobom sponzorujú. 

Veľmi sa mi páči ako u vás vedia všetci na 
takejto veci spolupracovať. V neposlednom 
rade ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí 
sa do projektu prihlásili a divákom, ktorí 
sa prišli na výsledky nášho desaťdňového 
snaženia pozrieť,“ povedal po premiére 
a derniére v jednom riaditeľ Lacko. 

Tanečnému predstaveniu pred-
chádzal aj sprievodný program v po-
dobe rozprávky Hlúpy Kubo divadla 
Havran z  Rimavskej Soboty, pásmo 
tancov a  piesní priniesli deti z  DFS 
Jánošík a ukážku tanečného kumštu 
predviedli aj choreografky worksho-
pu Julka a  Gabika s  tancom Sangre 
Roja. Na vyvrcholenie workshopu sa 
prišlo pozrieť okolo 200 divákov.

V budúcom ročníku plánujú auto-
ri pre divákov opäť atraktívne dielo, 
tentokrát z  tvorby básnika Sándora 
Petőfiho.

Iveta Cíferová

Čo môže byť v  lete príjemnejšie 
ako posedieť si s  priateľmi, kra-

janmi, stretnúť nových známych a len 
tak pospomínať na rôzne udalosti 
v živote? Skrátka, užívať si deň. Aké 
by to však bolo užívanie bez dobrého 
vína? To predsa patrí k sebe. 

Práve preto pre všetkých, ktorí si 
chcú vychutnať letné posedenie v prí-
jemnej spoločnosti, pripravujeme 11. 
augusta 2018 vínny festival „Otvo-
rené pivnice“ na Pivničnom rade vo 
Fiľakove. Jedinečná lokalita s unikát-
nymi vínnymi pivničkami – do tvrdej 
pieskovcovej skaly je ich vytesaných 
viac ako 80 – ožije. Svojim návštevní-
kom poskytne úľavu od slnka, ochla-
denie a odhalí úžasné tajomstvo ukry-
té v  sudoch či fľašiach. Víno, ktoré 
má esprit, ducha a energiu. Práve to 
prítmie pivníc, príjemných 10 °C, vlh-
ko a nezameniteľná vôňa sú tým, čo 
priťahuje a dodáva atmosféru tomuto 
miestu.

Otvorené pivnice umožnia každé-
mu zažiť túto jedinečnú atmosféru, 
ochutnať  plody práce fiľakovských 
vinárov, degustovať dobré odrodové 
vína, ale aj typické fiľakovské „savanyú 
bor“ alebo natrafíte na „gugolós“. To je 
zaujímavá hádanka, však? Jej výz-
nam vám radi prezradia a vysvetlia 
členovia OZ Pivničný rad, ktorí toto 
podujatie organizujú. To ale nie je 
všetko. Len ľudia a koštovka vína do-
kážu vytvoriť neopakovateľnú náladu. 
Čakáme vás, nezabudnite!

OZ Pivničný rad

Pozvánka 
na Otvorené pivnice

Čoraz viac záujemcov na programoch „Lesnej hudby”

Mestské kultúrne stredisko 30. júna v mestskom parku po druhýkrát zrealizovalo v rámci cezhraničnej spolupráce s maďarským 
partnerom podujatie pod názvom LESNÁ HUDBA. Jedným z účastníkov klasického hudobného koncertu bol Symfonický orchester 
z mesta Eger.

Na deti čakali rôzne bábkové predstavenia a svoju 
šikovnosť a tvorivosť si mohli vyskúšať v remeselníc-
kych dielňach spoločnosti Motolla.

V záverečnom programe sa objavila okrem slovenskej a maďarskej aj rusínska hudobná kultúra. 
Predstavila sa domáca spevácka skupina Foncsik s ukážkami maďarských a slovenských ľudových 
piesní. Rusínske melódie zazneli v podaní kapely Rusín Čendeš Orchestra. Hudobná formácia 
známa z televíznej relácie „Zem spieva“ svojim koncertom zožala vo Fiľakove veľký úspech. Podu-
jatie „Lesná hudba“ vo Fiľakove bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

V rámci sprievodného programu čakala na návštevníkov na fiľakovskom 
hrade prednáška archeologičky Mgr. Viktórie Tittonovej PhD. o archeologic-
kých výskumoch na území fiľakovského hradu. V parku prebiehala geologická 
prednáška „Keď tu bolo more a sopky“ s geológom Ľudovítom Gaálom. Ochut-
návku regionálnych jedál zabezpečili členky Banyaklubu, reštaurácia Bebek 
a občerstvenie Don Potato.

Pod korunami stromov mestského parku zazneli melódie zborového spevu v podaní speváckeho 
zboru Vox Mirabilis a domáceho Ženského speváckeho zboru Melódia. Návštevníci mali tiež mož-
nosť zúčastniť sa na pešej túre s odborným výkladom na Šomoške a večer si na javisku v mestskom 
parku vychutnať program ľudového tanca a hudby.                 TEXT A FOTO: ika, MsKS

FOTKY - TV LocAll
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V sobotu 21. júla sa v priestoroch Domu Matice 
slovenskej vo Fiľakove konal už po štvrtýkrát 

Medzinárodný detský folklórny festival. Na obľú-
bené podujatie zavítalo šesť súborov zo Slovenska 
(z Drnavy, Poltára, Lovinobane a Málinca) a dva zo 
Srbska (z Padiny a Báčskeho Petrovca), domáci fol-
klór mal zastúpenie v DFS Jánošík a vo FS Rakon-
ca. Program si nenechali ujsť približne dve stovky 
divákov.

Kroje všetkých farieb zapĺňali javisko celé popo-
ludnie, pestrý bol aj repertoár piesní, tancov a  pá-
siem. Ani horúce počasie neodradilo približne dve 
stovky divákov od toho, aby si vychutnali rozma-
nitosť slovenských i maďarských folklórnych pred-
stavení. Medzi nimi bol aj primátor mesta Attila 
Agócs. „Som rád, že sa detský súbor Jánošík za pár rokov 
pôsobenia pekne rozrástol ohľadne počtu i činnosti, robia 
nám dobré meno na množstve festivalov. Teší ma tiež, že 
tu dnes máme aj maďarské a srbské súbory — práve myš-
lienka spájania etník a národov, ktorú preferuje aj naša 
samospráva, sa prejavuje na tomto festivale.“ 

Riaditeľka DMS v Lučenci a vo Fiľakove Mirosla-
va Podhorová je i vedúcou detského súboru Jánošík. 

„Na podujatí máme z roka na rok väčšiu účasť, čo je pre 
mňa veľká česť. Pevne verím, že sa nám tak bude dariť 
aj naďalej. Ďakujem hlavne rodičom za ich všestrannú 
pomoc a  všetkým, ktorí nás akokoľvek podporujú,“ po-
vedala.

Sprievodným programom podujatia bola súťaž 
vo varení halušiek, ktorej sa zúčastnili tri družstvá 

— z  Málinca, rodičia malých „Jánošíkov“ a partia 
z  MsÚ. Najlepšie hodnotenie poroty získali napo-
kon „Málinčania“. Podujatie sprevádzal aj malý re-
meselný jarmok a zavŕšila ho večerná veselica pod 
hviezdami. Deň predtým si všetci domáci a  zahra-
niční hostia spolu s matičiarm i zaspievali slovenskú 
hymnu pri Vatre zvrchovanosti. 

Iveta Ciferová

Na folklórny festival prišli 
súbory aj zo Srbska

Atmosféru festivalu nepokazil ani dážď

Umelecký festival UDVart má za sebou svoj tretí ročník. Počas troch dní (od 5. do 7. júla) navštívilo dvor vlastivedného múzea približne 300 ľudí. 
„Vlani sme zdvojnásobili návštevnosť z predošlého roka, tento rok sa nám to nepodarilo. Žiaľ, dva dni nám pršalo,“ povedala na margo festivalu 
Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS, ktoré bolo organizátorom podujatia. Napriek nepriaznivému počasiu zožal medzi tromi stovkami návštevní-
kov program aj v tomto roku veľký úspech. „Návštevníkom sa najviac páčil koncert kapely Circus Brothers, ďalej večerné kino, besedy, výstavy a z 
workshopov festivalové inštalácie, remeselnícke dielne a historická fotografická dielňa. Veľký úspech mali aj tohtoročné novinky: improvizovaná 
súťaž na lezeckej stene, spoločenské hry vytvorené v rámci creativ workshopu a tiež akcia "Priprav si svoje tričko UDVart!",“ doplnila riaditeľka.

Návštevníkov upútali aj diskusie so známymi osobnosťami slovenské-
ho a maďarského verejného života. S blogerom a „lovcom extrémistov“ 
na internete, držiteľom ceny Biela vrana Jánom Benčíkom diskutoval 
primátor Attila Agócs. Témou bolo šírenie extrémizmu a konšpirácie. S 
novinárkou Alindou Veiszer sa rozprával János Vasik, pričom témou 
bola demokracia a sloboda.

Sprievodným programom podujatia boli aj umelecké výstavy. Návštevníkom 
predstavili výtvarné diela fiľakovskej maliarky Adely Vilhan Vašovej, fotografie 
Dóry Gráf a na priamo na podujatí vznikla aj Socha tolerancie od autorky Andrey 
Kosecovej.

Na žiadnom festivale nesmie chýbať hudba. Na multižánrovom podu-
jatí vystúpili okrem lučeneckých a fiľakovských formácií Pázsit a Hajni 
és a Fiúk aj zahraničné kapely Csík János & Mezzo, ZságbaMacska, 
Szeder a Circus Brothers .          TEXT A FOTO: kk, MsKS  

V rámci programu LiteraTúra na návštevníkov čakalo večerné autorské 
čítanie v chill stane okorenené hudbou a premietaním. „Nechýbali ani 
prezentácie kníh mladých autorov. To všetko nám umožnil Zväz mla-
dých spisovateľov z Maďarska,“ dodala riaditeľka.

Súčasťou programu boli v tomto roku aj "Slov-Maď" stretnu-
tia. „Vďaka iniciatíve Pestré Slovensko - Színes Szlovákia a s 
predstaviteľmi spoločnosti Confident Generation sme ukáza-
li, ako fungujú naraz programy v slovenskom a maďarskom 
jazyku. Hovorilo sa aj o začiatkoch slovensko-maďarského 
výmenného programu pre deti,“ povedala riaditeľka s tým, že 
na javisku nechýbala ani "Slov-Maď" slam poetry .

Tvorivé dielne mali u detí úspech. Podujatie bolo realizované finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a NKA.

FOTKY - ic
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Ako doma sa už cítia deti z Materskej školy – 
Óvoda na Štúrovej ulici vo Fiľakove, ktoré od 

21. mája 2018 našli svoj „domov“ v  náhradných 
priestoroch v Základnej škole na Školskej ulici – 38 
detí, v Základnej škole Štefana Koháriho II. s vyu-
čovacím jazykom maďarským – 42 detí a v Mater-
skej škole - Óvoda na Daxnerovej ulici – 19 detí aj 
so svojimi učiteľkami. Dôvodom bolo začatie prvej 
etapy realizácie úspešného projektu zameraného 
na rozšírenie kapacity a rekonštrukciu budovy ma-
terskej školy. Za vytvorenie takých podmienok, že 
sa malí škôlkari cítia ako doma, patrí poďakovanie 
riaditeľom a riaditeľke z uvedených školských inšti-
túcií, ako aj ich zamestnancom.

Okrem každodenných výchovno-vzdelávacích 
činností realizujú učiteľky aj naplánované podujatia 
a aktivity. Jednou z nich v rámci projektu Olympij-
ských festivalov detí a  mládeže Slovenska, do kto-
rého sa naša materská škola zapojila už ôsmykrát, 
bol 13. júna 2018 aj BEH olympijského dňa v areáli 
Základnej školy na Školskej ulici. Toto podujatie 
svojou účasťou a občerstvením pre deti podporil aj 
riaditeľ Tesca so svojimi zamestnancami, olympij-
ské medaily, tričká, odznaky, diplomy podaroval 
predseda Olympijského klubu v Lučenci, za čo im 
v mene detí ďakujem.

Ďalšími podujatiami ešte boli pobyt 21 predško-
lákov v období od 18. do 22. júna v Škole v prírode 

Všade dobre, doma najlepšie

v penzióne Kerametal Látky – Mláky a posledný jú-
nový týždeň rozlúčky s našimi predškolákmi, ktorí 
už budú od septembra žiakmi prvej triedy.

V  letných mesiacoch júl a  august budú deti už 
len v Materskej škole – Óvoda na Daxnerovej ulici. 
Dúfam, že prvú etapu rekonštrukčných prác, kto-
rá sa týka najmä interiéru materskej školy, sa po-
darí zrealizovať podľa plánu a deti sa v septembri 
budú môcť  vrátiť „domov“ do pekných vynovených 
priestorov.

Moje veľké ďakujem patrí všetkým rodičom za 
porozumenie, trpezlivosť a  spoluprácu pri riešení 
tejto situácie, najmä však tým, ktorí si na obdobie 
rekonštrukcie vedeli zariadiť prerušenie dochádzky 
svojich detí do materskej školy.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ Štúrova 

Olympijský deň dostal do vienka úlohu šíriť 
olympizmus medzi ľuďmi všetkých pohlaví 

a veku a priťahovať ľudí k športu bez ohľadu na to, 
či majú alebo nemajú väčšie športové predpoklady. 
V stredu 20. júna sme si ho opäť pripomenuli aj my 
na ZŠ na Školskej ulici, a to športovými aktivitami 
na štadióne FTC vo Fiľakove. Žiaci najprv preko-
návali zaujímavé crossfitové dráhy s použitím špor-
tového náčinia. Potom absolvovali po ročníkoch 
samotný beh Olympijského dňa podľa pokynov 
Slovenského olympijského výboru. Vďaka skvelej 
organizácii pod taktovkou našich učiteľov telesnej 
a  športovej výchovy  dopadol športový deň na vý-
bornú a vďaka priaznivému počasiu si žiaci zašpor-
tovali na čerstvom vzduchu!  

 Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská 

Hýb sa, uč sa a objavuj!

Máme sa my na Liptove vesele,
čakajú nás pekné chvíle v prírode. 

Chodíme si na výlety a túry,
spoznávame krásy našej prírody.

V dňoch 8. - 12. mája uskutočnila naša škola ZŠ 
Farská lúka 64/A  Školu v  prírode. Žiaci sa 

ubytovali v Hoteli Borova Sihoť neďaleko Liptov-
ského Hrádku. Celý pobyt sa niesol vo folklórnom 
duchu. Oboznámili sme sa s remeslami minulých 
dôb (ovčiari, syrári a pod.). Vyskúšali sme si česanie 
vlny, zistili, ako sa vyrábal syr a mliečne výrobky, 
ako si ľudia zhotovovali praktické veci - napríklad, 
aby oblečenie bolo nepremokavé, natierali ho mas-
ťou. Počas pobytu sme navštívili malú Stanišovskú 
jaskyňu, Ovčiarske múzeum, skanzen Pribylina. 

Najväčším zážitkom bola kontaktná ZOO, kde 
nielen žiaci, ale aj pedagógovia (D. Bozóova, K. 
Šuhajová) sa mohli dotknúť a pohladiť lamu, pa-
pagáje, pelikány a iné zvieratá. Počasie k nám bolo 
počas celého nášho pobytu naklonené, a tak sme ne-
váhali a v krásnej liptovskej prírode sme si zahrali 
detské ľudové hry. Stačí si pozrieť facebookovskú 
stránku našej družiny (Škd Farská lúka).

Stále je tu veľmi dobrá nálada,
každý večer sa nám dobre zaspáva.

Doma s láskou zážitky vám povieme,
na Liptov určite nezabudneme. 

Mgr. M. Ostrihoňová

Škola v prírode na Liptove

Zoltán Simon (1999), žiak Základnej umelec-
kej školy vo Fiľakove, z  klavírnej triedy pani 

učiteľky Agnesy Tóthovej, DiS.art. od roku 2011 
získal rôzne ocenenia na regionálnych i  celoštát-
nych súťažiach: Celoslovenská interpretačná súťaž 
Schneiderova Trnava, Klavírna súťaž Pála Kadosu 
v  Leviciach, Pódium mladých umelcov v  Revúcej, 
Medzinárodná klavírna súťaž v  Šalgótarjáne (Ma-
ďarsko). V  novembri 2017 sa stal víťazom 5. ka-
tegórie na Celoštátnej klavírnej súťaži Pála Kadosu 
v  Leviciach. Následne bol pozvaný na Koncert ví-
ťazov členských súťaží EMCY Slovakia (European 
Union of Music Competitions for Youth – Európ-
ska únia hudobných súťaží pre mládež), ktorý sa 
uskutočnil 19. júna 2018 v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca v Bratislave.

Na koncerte sa predstavilo 15 víťazov hry na 
rôznych hudobných nástrojoch: cimbalisti (3), kla-
viristi (3), huslisti (3), gitaristi (2), speváčka, saxo-
fonista, flautistka, kontrabasista. Bol to nádherný 
hudobný večer výnimočných talentov!

Zoltán hral na klavíri Prelúdium Fréderica Cho-
pina a skladbu Ostinato od Bélu Bartóka. Mal ob-
rovský úspech, skutočne veľkolepo reprezentoval 

Koncert víťazov v Primaciálnom paláci v Bratislave
Fiľakovo a „svoju 
ZUŠ-ku“ medzi 
takými mestami 
ako je  Bratislava, 
Košice, Topoľčany, 
Martin, Levice, kde 
je možnosť štúdia 
na viacerých ZUŠ.

Koncert víťazov 
členských súťaží 
EMCY Slovakia 
sa uskutočnil pod 
záštitou riadite-
ľa Slovenskej fil-
harmónie v Bra-
tislave Mariana 
Lapšanského. Zoltán Simon a  Agnesa Tóthová 
sa vrátili domov z  koncertu síce unavení, ale plní 
zážitkov a  pozitívnych pocitov.  Mladí ľudia sú 
našou budúcnosťou, treba ich talent podporovať 
a  umožniť im stretávanie sa a  výmenu skúsenos-
tí v  Európe i  vo svete. „Hudba je jediná reč svetová 
a  netreba, aby bola prekladaná, tu hovorí duša k  duši.“                                                                                                                                   
(Berthold Auerbach)                   ZUŠ-MAI

Prázdninový letný tábor HALABALA už niekoľ-
ko rokov sprevádza ZŠ Farskú lúku vo Fiľakove. 

Deti sa na prázdninovú činnosť hlásia nielen kvôli 
super výletom, ktoré pre nich vychovávateľky re-
alizujú, ale aj kvôli tomu, že svoju základnú školu 
navštívia aj počas prázdnin, keď chodby základnej 
školy stíchnu. Už 6. ročník prázdninovej činnosti 
priniesol opäť veľa zážitkov - turistika na Šomo-
šku spojená s opekaním, batikovanie tričiek v škole 
s objednávkou pizze, výlet vlakom do Zvolena na 

Zvolenský zámok spojený s animačným progra-
mom, a vyvrcholením bol zájazd na luxusne zre-
konštruov aný Vígľašský zámok, kde pre nás pripra-
vili 3-hodinový animačný program. Úplná paráda 
nakoniec. Nie každý si môže vyskúšať historické 
hry a zbrane. Nám sa to však podarilo a pasovali 
nás za rytierov zámku. Dobrá nálada nás sprevá-
dzala celý týždeň a s úsmevom na tvárach sme sa 
lúčili na vytúžené letné prázdniny.

Všetkým prajeme krásne leto! 

Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ Farská lúka 64/A

Letný tábor Halabala
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