Júl - August 2013

Ročník 9. - číslo 7. - 8.

Mesačník samosprávy

Milí čitatelia !
Stalo sa už zvykom, že Vám v letných mesiacoch prinášame
dvojčíslo našich Fiľakovských zvestí. Nielen kvôli
dovolenkovému obdobiu, ale najmä preto, aby sme Vám
priniesli pestré spektrum informácií a pozvánok na podujatia.
Onedlho nás čakajú tradičné oslavy Dní mesta a XXIII.
Palóckych dní, ich bohatý program nájdete v našich novinách.
Okrem toho aj prehľad aktuálnych výstav v našich múzeách,
ale aj zaujímavé články o dôležitých júnových udalostiach.
Pri návštevách podujatí i počas dovoleniek Vám prajeme
množstvo krásnych zážitkov a príjemnú pohodu !
PhDr. István Mázik, šéfredaktor

XIV. FIĽAKOVSKÉ
HISTORICKÉ HRADNÉ HRY

Stále početnejšie domáce a zahraničné obecenstvo už každý rok
koncom júna očakáva zaujímavý program na ﬁľakovskom hrade.
Netrpezlivo čakajú na historické hradné hry, ktorých
usporiadateľom je občianske združenie KOHÁRY, patriace
medzi najaktívnejšie a najúspešnejšie organizácie v meste.
Tohtoročný program, ktorý sa vlastne rozrástol na tri dni, sa začal
otvorením výstavy keramikárky, sochárky a ako sa sama nazýva
,,handrovej obrazárky” v Mestskom kultúrnom stredisku.
Umelkyňa Keresztes Zsuzsa zhotovuje svoje obdivuhodné
obrazy, medzi ktorými je aj Fiľakovský hrad, nezvyčajnou
technikou, zo zbytkov textilu, z handier.
V sobotu, 22. júna, ráno účinkujúci v maďarskom a tureckom
dobovom vojenskom oblečení, v sprievode hlasu bubnov,
hlučných bojových výkrikov, výstrelov z pušiek, prekvapili ľudí
na mestskom trhu, čím chceli upozorniť aj na popoludňajší
program. Doobedňajšie pokračovanie, už na hradnom nádvorí,
patrilo deťom, pre ktoré boli veľkým zážitkom jazda na koňoch a
lukostreľba, ktoré mohli vyskúšať vďaka ﬁľakovskému OZ
NOMÁD. Potešilo ich aj vystúpenie klauna, pantomíma,
maľovanie tvárí a ručne poháňaný drevený kolotoč. Na
Podhradskej ulici sa ako sprievodný program konal celý deň
jarmok a ukážky ľudového remeselníctva.
Hlavný program FIĽAKOVSKÝCH HRADNÝCH HIER sa
začal o 14.30 hod. Účinkujúci, od Bratislavy cez Fiľakovo po
Košice a z celého Maďarska prichádzajúce skupiny sa predviedli
v dobových kostýmoch. Oživili boje a atmosféru života

v stredovekom vojenskom tábore. Návštevníci mohli vidieť
ukážky historických zbraní, sokoliarstvo, vystúpenie skupín
historického šermu. Vyvrcholením programu bolo obliehanie
hradu, ukážka znovu dobytia hradu v r.1593. Boj medzi
pohanskými tureckými a kresťanskými vojskami oživilo 180
účastníkov, medzi nimi aj ﬁľakovská skupina DEFENSORES.
Tento atraktívny boj - streľbami z dela, pušiek, s výkrikmi
vojakov, ktorí s vysokými rebríkmi obliehali hrad, bol veľmi
pôsobivým a nezabudnuteľným ukončením dňa.
Tretí deň, 23.júna, v nedeľu už od 10.00 hodiny prebiehala medzi
múrmi starobylého hradu VII. Medzinárodná súťaž v historickej
lukostreľbe o titul ,,LUKOSTRELEC NOVOHRADU” a
o hodnosť ,,OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO HRADU”. V 18
kategóriách bojovalo 74 súťažiacich a víťazom sa stal Izsóf
László z Maďarska.
XIV. FIĽAKOVSKÉ HISTORICKÉ HRADNÉ HRY boli veľmi
úspešné, čo je v prvom rade výsledkom neúnavnej, takmer
celoročnej prípravnej práce L. Estefána, predsedu a
A. Husztiovej, tajomníčky OZ KOHÁRY, za čo im patrí veľká
vďaka. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí pomáhali, podporili toto
veľkolepé podujatie OZ KOHÁRY, poslaním ktorého je
zachovanie miestnych historických a kultúrnych pamiatok,
tradícií a ich šírenie. Trojdňovým programom poskytlo OZ
KOHÁRY deťom aj dospelému obecenstvu hodnotné využitie
voľného času, zabezpečilo veľmi dobrú zábavu. Počas Hradných
hier mali Fiľakovčania na čo byť hrdí. Veľký počet účinkujúcich,
či návštevníci sa cítili príjemne, určite budú šíriť dobré meno
programu, jedinečnú atmosféru hradu, mesta Fiľakovo aj medzi
svojimi známymi, s ktorými sa sem s radosťou vrátia.
O rok sa stretneme znovu, čakajú nás jubilejné XV.
HISTORICKÉ HRADNÉ HRY !
Fehér Mária
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Melódia má 35 rokov
Fiľakovský ženský spevácky zbor Melódia oslávil 35.výročie
svojho založenia vo veľkom štýle. V poslednú júnovú sobotu sa
predstavil spolu so svojimi hosťujúcimi súbormi na 5.ročníku
slávnostného koncertu Na krídlach medzinárodných melódií
v mestskom kultúrnom stredisku. V programe okrem nich
vystúpili Szená-Tori, spevácky zbor poslancov Maďarského
parlamentu z Budapešti, B. Gogolyák Mária, umelkyňa hry na
harfe zo Salgótarjánu, sólistka Makainé Simon Katalin, Blaha
Lujza, miešaný spevácky zbor z Rimavskej Soboty a
Pedagogický zbor zo Salgótarjánu. Všetci účastníci tu publiku
predniesli zaujímavé cirkevné, svetské a tiež gospelové piesne
20.storočia. Záver koncertu patril domácemu jubilujúcemu
zboru, ktorý prekvapil divákov prezentáciou piesne Ave Maria po
oboch stranách vzostupného hľadiska. No po plejáde gratulantov
a nekončiacom aplauze sa večer končil spoločným vystúpením
všetkých účinkujúcich so skladbou Vltava od Bedřicha Smetanu
s harfovým sprievodom a sólom ich dirigentky Katalin Makainé
Simon.

Stručná história zboru
Ženský spevácky zbor bol založený na jeseň roku 1978 pod
vedením dirigentky Zsuzsanny Vassányiovej z učiteľov jazykov
na maďarskej základnej škole. Vedúcou bola Alžbeta Bódiová.
Od roku 1986 ho viedla Agnesa Janušeková a v roku 2003 bolo
založené občianske združenie Melódia. V roku 2004 fungoval
pod vedením dirigenta Miklósa Fehéra a v máji 2005 ho prevzala
zbormajsterka Mezriczky Zelma. Od roku 2008 je už pod
vedením Makainé Katalin Simon, učiteľky hudby
zo Salgótarjánu. Klavírny doprovod zabezpečuje Angelika
Bodorová, učiteľka ZUŠ vo Fiľakove. Vedúcou zboru je od
januára 1993 Mária Agócsová, ktorá je zároveň predsedkyňou
občianskeho združenia.
V priebehu rokov sa nemenili len vedúce a dirigenti, ale aj jeho
členky. Učiteľky hudby, pedagogičky materských, základných a
stredných škôl, úradníčky, podnikateľky ale aj nadšené
dôchodkyne, ktoré radosť zo zborovej hudby majú stále svoje
nové ciele. Často vystupujú na mestských a regionálnych
akciách, stretnutiach zborov, charitatívnych koncertoch a
podujatiach. Každoročne organizujú koncert ”Na krídlach
medzinárodných melódií“ a vianočný koncert. Spevácky zbor
absolvoval množstvo zájazdov spojených s vystúpeniami
v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Českej republike, Rakúsku a
Chorvátsku. Ako pravidelný účastník súťaže Kodályiho dní
v Galante získal zbor už tri bronzové, dve strieborné ocenenia a
v máji 2008 aj zlatý veniec. Na Krajskej prehliadke „Chrámová
pieseň 2012” bol zbor ocenený zlatým pásmom.

Súčasnosť a vystúpenia
3. júna tohto roku sa zboru podarilo vystúpiť v maďarskom
parlamente, kde sa konalo "Cezhraničné stretnutie speváckych
zborov". Po uvítaní sa zbor pripravoval na svoje účinkovanie
v gobelínovej sieni, ale ženám sa dostalo pocty, aby si mohli
sprevádzané sprievodcom pozrieť celú budovu parlamentu a
dokonca ich prijal počas rokovania aj jeho samotný predseda.
Členky zboru si tiež opakovane pozreli striedanie stráží. Potom
prišiel okamih slávy, keď stojac na schodoch parlamentu spustili
svoj spev, veď v tak honosných priestoroch to bol taký dojemný a
povznášajúci pocit. Koncert končil spoločným koncertom
všetkých prítomných zborov a následne príjemnou recepciou a
spoločenským zoznamovaním sa navzájom.
18. júna sme sa už po tretíkrát zúčastnili na festivaloch v Trogire
v Chorvátsku, kde sme vystupovali medzi stenami katedrály
svätého Vavrinca. Naše koncerty opäť prilákali do starobylej
budovy v historickom centre mesta veľký počet divákov, turistov
i miestnych obyvateľov. Pod úspech koncertu sa však určite
podpísala aj čarovná akustika priestorov. Tam sme boli pozvaní
na podobné vystúpenia aj do mesta Vodice v Chorvátsku.
19. júna sme pod šírym nebom v centre mesta odspievali koncert
svetového repertoáru, v ňom maďarské, slovenské, chorvátske a
latinské chorály. A uznanlivý potlesk sme dostali nielen z tribúny,
ale aj z terás okolitých reštaurácií.
Záverom by sme chceli poďakovať všetkým podporovateľom a
priaznivcom nášho zboru: Mestu Fiľakovo, Banskobystrickému
samosprávnemu kraju, Úradu vlády Slovenskej republiky - fondu
kultúry národnostných menšín, Mestskému kultúrnemu stredisku
a ďalším sponzorom, ktorí nám pomáhajú plniť naše ciele a sny.
Všetkým divákom a spolupracovníkom na podujatiach tiež
ďakujeme za účasť, podporu a obetavú pomoc pri ich realizácii.

U M E L C I A R E M E S E L N Í C I N Á Š H O M E S TA
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Fotograf Zoltán Schnelczer
Fiľakovčan Zoltán Schnelczer je fotografom z povolania aj z nadšenia. Fotenie je jeho záľubou
z detstva, ktorej sa venuje už od svojich dvanástich rokov. Po ukončení základnej školy, a
následne Gymnázia vo Fiľakove, študoval v rokoch 2005 až 2008 odbor graﬁky na Odbornej
umeleckej škole Eventus v Egri. V súčasnosti sa venuje umeleckému, komerčnému
fotografovaniu a graﬁckému dizajnu. Pred niekoľkými rokmi si v rodnom meste otvoril vlastný
ateliér s názvom Foto-Graﬁk.
Témou jeho záberov sú hlavne postavy. Najradšej fotí portréty, z ktorých každý, ako sám hovorí,
ukrýva príbeh človeka. „Aj keď som sa rozhodol svojím koníčkom živiť a otvoril som si ateliér,
najradšej fotím to, čo ma fascinuje“ - hovorí autor. Počas uplynulých rokov sa stal už známym
fotografom miestnych a regionálnych podujatí. Na momentných snímkach celkom výnimočným
spôsobom zachytáva ladnosť a svižnosť pohybov účinkujúcich postáv.
Novinár a reportér László Tarnóczi sa o Zoltánových fotograﬁách vyjadruje nasledovne: „Zoltán Schnelczer nám svojimi, prevažne
čierno-bielymi fotograﬁckými obrazmi píše kroniku, a snáď aj román.
Prostredníctvom nástrojov fotograﬁe nielen dokumentuje, ale umeleckou formou
zhlukuje desaťročia do jediného momentu. Je dôsledným a svedomitým človekom,
ktorý sa neuspokojí s tým, že vytvorí charakterné portréty, či stvárni životné momenty,
ale aj po rokoch sprevádza osudy postáv svojich príbehov“.
Počas svojho pôsobenia sa zúčastnil niekoľkých individuálnych, a mnohých
kolektívnych fotograﬁckých výstav na Slovensku a v Maďarsku. Jeho ďalším
koníčkom je zberateľstvo fotoaparátov. Vlastní zbierku takmer 100 exemplárov,
z ktorých najstarší bol vyrobený v roku 1925. Zábery autora z rozličných podujatí si
môžete pozrieť na webovej stránke www.fotosnelci.eu, a individuálne práce sú
k nahliadnutiu v ateliéri na Radničnej ulici vo Fiľakove.

105 rokov ﬁľakovského futbalu
Veľké dvojdňové oslavy výročia založenia futbalového klubu
vo Fiľakove pripravilo vedenie FTC na prvý júlový víkend.
Športovo-kultúrne podujatie prinieslo niekoľko zaujímavých
zápasov takmer všetkých družstiev, ktoré otvárali zápolenia
starších a mladších žiakov FTC so svojimi rovesníkmi zo Šiah.
Popoludní si muži „A“ a „B“ Fiľakova zahrali s výberom
mladých futbalistov Gemeru a Novohradu, nuž a o 17-tej hodine
už na trávnik slávnostne nastúpili hráči mužstiev „Starých pánov
- Old boys“ FTC a hostí z Ferencvárosu Budapešť. Počas soboty
bolo pripravených aj niekoľko sprievodných atrakcií pre deti,
kvalitné občerstvenie a večer sa už niesol v znamení
dynamických rytmov rockového koncertu. Aj nedeľa patrila
kopačkám, guľatému zázraku a našim najmenším nádejam, ktoré
sa s chuťou predviedli hlavne svojim rodičom a príbuzným
v zápasoch so svojimi súpermi z Poltára, Hnúšte, či Kalinova.
Hoci úspechy nášho futbalu boli v posledných rokoch všelijako
kolísavé, tá posledná sezóna ukázala rastúcu krivku kvality
ﬁľakovských mužstiev a za niekoľko mesiacov sa dosť výrazne
zlepšili aj podmienky na ich prípravu. Kompetentných
funkcionárov teší široká mladá základňa, organizačné teamy a
hráčov zase vynovené šatne, kvalitná údržba trávnika. Chcelo by
to však určite ešte väčší záujem a podpora divákov. Na ten náš
štadión sa ich totiž zmestí veľa, nuž a na oslavách tohto
futbalového sviatku nám veru chýbali.
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Prijatie najúspešnejších žiakov
Milou tradíciou v našom meste bývajú tesne pred
koncom školského roka stretnutia najúspešnejších
žiakov a študentov všetkých škôl vo Fiľakove
s vedením mesta a školského úradu. Po 15. krát sa
takéto stretnutie konalo tento rok a primátor mesta
privítal vo veľkej zasadačke mestského úradu
takmer 60 úspešných reprezentantov nielen svojej
školy, ale aj svojho mesta, na rôznych olympiádach,
vedomostných, športových a kultúrnych
podujatiach. Pamätným diplomom, malým
darčekom a peknými slovami primátora mesta JUDr. Jaromíra Kaličiaka, vedúceho školského úradu
PhDr. Petra Fehéra a predsedu komisie školstva, mládeže a športu Bc. Františka Mojzeša sa im tento
deň bude pripomínať ešte dlhý čas. Pre ich spolužiakov zas bude výzvou, aby sa v budúcnosti svojou
šikovnosťou a snaživosťou mohli podobnej slávnosti zúčastniť tiež.
- kšmš-

Zvýšenie kvality života klientov Nezábudky
Pracovníci neziskovej organizácie Nezábudka vypracovali
projekt Cvičíme pre dlhší a zdravší život v našej telocvični,
ktorým sa zapojili do Jarnej výzvy Fondu GSK venovanej
seniorom. Projekt organizátorov výzvy oslovil, a tak už v týchto
dňoch začína n.o. s aktivitami na jeho realizáciu.
Cieľom projektu je zariadiť voľné priestory v budove
zakúpením a inštalovaním základných prvkov telocvične stacionárnym bicyklom, rebrinami a žinenkami. Zariadenie
bude slúžiť klientom, ktorí majú záujem svoj voľný čas tráviť
aktívne a chcú niečo urobiť aj pre svoje zdravie.
Snahou zamestnancov organizácie je vytvárať pre seniorov
atmosféru bežného života a pripravovať podmienky na ich
zapojenie do činností primeraných ich veku a zdravotnému
stavu. Pohybové aktivity, záujem o spoločenské a kultúrne
dianie, zmysluplné trávenie voľných chvíľ je jednou z možností,
ako si udržať kondíciu, optimizmus a zdravý náhľad na okolité
dianie.
Zo strany zamestnancov a klientov Nezábudky patrí
organizátorom Jarnej výzvy Fondu GSK vďaka, že myslia aj na
ľudí, ktorí majú aktívny život za sebou, ale sú stále súčasťou
spoločnosti, ktorá nemá právo odsúvať ich na okraj svojho
záujmu. S pomocou ﬁnancií na realizáciu projektu môže n.o.
skvalitniť poskytované služby, zvýšiť záujem verejnosti o ne a,
hlavne, dať svojim klientom pocit istoty a domova.
Zapájaním sa do realizácie projektov sa pre seniorov zariadenia
otvára možnosť spolupráce s inými organizáciami, dáva im to
zmysel života a návod, ako zabudnúť na choroby a starosti.
Spoločné aktivity pripravuje vedenie n.o. v spolupráci
s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska.
V najbližších dňoch obe organizácie pripravujú spoločný výlet
na kúpalisko v Rapovciach a pripravujú podpísanie dohody o
dobrovoľníckej činnosti na pôde Nezábudky.
Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.
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Kňazská vysviacka vo Fiľakove
V priestoroch starých takmer tristoročných múrov ﬁľakovského františkánskeho kostola a
kláštora sa na sviatok Svätého Cyrila a Metoda konala výnimočná udalosť. Tunajší veriaci
mohli vôbec po prvýkrát existencie tohto svätostánku byť svedkami vysviacky kňaza.
Domácimi obľúbený brat Filip, ktorý pochádza z obce Krškany v levickom okrese prijal
kňazské svätenie od mukačevského diecézneho biskupa Antala Majneka za prítomnosti svojej
rodiny, svojich bratov v cirkvi a stoviek veriacich z Fiľakova, okolia i zo zahraničia. Po
slovenskej i maďarskej svätej omši otca biskupa odovzdali veriaci už vysvätenému kňazovi
Filipovi množstvo darčekov a následne sa všetci odobrali na agapé spojené s pohostením na
nádvorí ﬁľakovského hradu, kam ich otec Filip z vďačnosti pozval.
Svoju prvú svätú omšu už vo funkcii kňaza celebroval otec Filip o deň neskôr, v sobotu 6.júla,
symbolicky v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Galambe, ktorú sám pomáhal
zakladať a budovať od jej prvých nákresov a výkopov. A už v nedeľu čakali na jeho omšu
veriaci v jeho rodných Krškanoch.
Nekonečná vďačnosť patrí rodičom, ktorí vychovali svojho syna a zverili do služieb Božích,
nech je ich život požehnaný radosťou a Božou milosťou. To im z láskou prajú ﬁľakovskí
veriaci.
Irena Szabová

Skautský tábor plný zážitkov
Fiľakovskí skauti zo 47. Skautského zboru Istvána Koháryho
každoročne organizujú stanové tábory pre svojich členov.
Tento rok sa tábor konal od 1. júla do 10. júla pri obci Nová
Bašta.
Na tábore sa zúčastnilo 70 skautov z Fiľakova, Rimavskej
Soboty, Šiah, Hosťovej a z Čenkoviec.

Cieľom skautského tábora je rozvíjanie duševných,
fyzických, psychických schopností a sociálneho citu
u mladých, ďalej vychováva mládež, aby rozvíjali svoje
schopnosti a ako osobnosti sa mohli stať užitočným členom
spoločnosti. Tábory majú blízky vzťah k prírode, veľa času
strávia jej spoznávaním, túrami a výletmi.
Program skautského tábora sa vkladá do symbolického rámca.
Tento rok sme si vybrali 16. storočie a tureckú okupáciu nášho
mesta. Deti sa počas tábora vedia vcítiť do danej doby, naučia
sa históriu Novohradu a Fiľakova. Skautský tábor má prísny
denný režim, ktorý sa začína ráno o siedmej hodine budíčkom
a rannou rozcvičkou a končí večierkou o pol jedenástej. Počas
dňa sa skauti majú možnosť naučiť nové zručnosti, zahrať sa
tímové hry, rozvíjať svoje schopnosti. Súčasťou každého
táborového dňa je aj práca, ktorú vykonávajú skauti pre
zlepšenie táborových podmienok. Vyvrcholením táborového
dňa je každý večer slávnostný táborový oheň, pri ktorom sa
spieva a odohrávajú sa rôzne scénky na rôzne témy.
Na záver by sme chceli poďakovať mestu Fiľakovo za
ﬁnančnú podporu poskytnutú na náš tábor.
Marian Mesiarik, vedúci tábora

Zedníček team na Majstrovstvách
Slovenska v malom futbale
29.6.2013 sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v malom futbale. Tohto podujatia sa zúčastnili mužstvá z celého
Slovenska - Bratislava, Trenčín, Prešov, Partizánske, Vranov nad
Topľou, Nové Mesto nad Váhom, Senec a jedným z účastníkov
bolo aj mužstvo z ﬁľakovskej Balex mestskej ligy - Zedníček
team. Všetko to začalo ešte v zime, keď sa na Stanislava
Villányiho nakontaktoval prezident malého futbalu Jozef Václav
a po nespočetných telefonátoch padla ponuka, aby sme sa
zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v malom futbale, ktoré sa
pôvodne mali konať v Partizánskom, no pre výdatné dažde sa celé
podujatie presunulo na umelú trávu do športového areálu
v mestskej časti Rača v Bratislave. Myšlienka to bola pekná,
realizácia však náročná. Štartovné, pitný režim pre futbalistov,
autobus... začala sa najnáročnejšia časť celého projektu. Zohnať
ﬁnancie, bez ktorých by sme nemohli ani pomýšľať o účasti na
MSR. To, čo na začiatku vyzeralo ako utópia, sa nakoniec stalo
skutočnosťou. Zedníček team teda v zložení: Gergely Varga, Ivan
Adam, Kornel Telek, Tomáš Tóth, František Tóth, Erik
Urbančok, Eugen Bari ml., Radoslav Máč, Ladislav Rácz, Marek
Haviar, Gabriel Drenčák a Stanislav Villányi na Majstrovstvá
Slovenska vycestoval za všeobecného nadšenia. Pre celé
mužstvo to bola nová skúsenosť, nakoľko na takom podujatí sme
boli po prvýkrát, a tak naše 7. miesto je celkom dobrým štartom
na ďalší rok. Záverom by som chcel vysloviť veľké ďakujem
celému Zedníček teamu, je to partia skvelých a jedinečných ľudí.
Nuž a moje obrovské ďakujem patrí všetkým sponzorom, ktorí
sen premenili na skutočnosť. ĎAKUJEME !
Stano Villányi
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Letné výstavy Hradného múzea vo Fiľakove
Miesto: Hrad - Bebekova veža, Podhradská ulica
„Doba bronzová na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu“ - spoločná výstava
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Hradného múzea vo Fiľakove. Popri charakteristickej
hrobovej keramike sú prezentované aj vyše 3000 ročné vzácne bronzové zbrane, šperky a nástroje zo známych
lokalít ako Radzovce, Hodejov, Kyjatice, Včelince a Piliny (MR). Na výstave sú použité zbierkové predmety
Novohradského múzea a galérie, SNM - Múzea Betliar, Archeologického ústavu SAV, Gemersko-malohontského
múzea, Stredoslovenského múzea a Maďarského národného múzea.
„Castling - Hradovanie - Váralás“ multimediálna výstava kanadskej výtvarníčky Tammy Lu. Jej kresby a
digitálne animácie otvárajú cez symboliku hradov otázky migrácií, kultúrnej pestrofarebnosti a identity, ktoré
spájajú národy Kanady a strednej Európy. Viac informácií s animovanou pozvánkou a trailerom výstavy nájdete na
stránke: tammylu.net/press/hradovanie. Výstavy budú v Bebekovej veži sprístupnené do 13. septembra 2013.

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum, Hlavná 14.
„Rómsky rezbár Dezider Fertő (1921-1996)“ - na výstave Gemerskomalohontského múzea, ktorá sa nesie v intenciách špecializácie múzea na rómsku
kultúru, sa predstavia plastiky a reliéfy rómskeho rezbára Dezidera Fertőa, zo
zbierkového fondu múzea. Exponáty pochádzajú z rokov 1980 až 1996, to znamená
z rokoch jeho vrcholnej tvorby. Výstavu otvorí 18. júla 2013 o 16,00 jej autorka,
riaditeľka Gemersko-malohontského múzea, PhDr. Oľga Bodorová, verejnosti bude
sprístupnená do 9. septembra 2013.

