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Cítite to, vidíte to? Každý deň, hneď zavčas rána
otvára sa v našich srdciach do Adventu brána...
Nádej vzbĺkla od Milana, Barbora k nám volá Mier,
Hilda horí za Priateľstvo u každučkých dvier,
Nuž a Slávka svieti Láskou na každého človeka,
Nech sa všetkým splní v Advent viera odveká....
Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci sme už zapálili. Postupne do Vianoc sa zapaľuje
jedna sviečka za druhou. Advent je obdobie, kedy by sme sa mali utíšiť, nájsť pokoj vo svojich srdciach a načúvať duševnej láske, ktorú
cítime vo svojom vnútre. Vianoce sú o láske medzi ľuďmi, sú spomienkou na tých, čo už nie sú medzi nami a preto si buďme bližší aspoň
počas týchto vzácnych chvíľ. A hoci je Advent krásne obdobie hlavne pre kresťanov, prajme si, aby ho cítili a prežívali všetci ľudia na svete
rovnako. Bez rozdielu vyznania, rasy, názorov, či presvedčenia. Každý sviatok so sebou nesie určité posolstvo. Kiežby bol každý deň
nejakým sviatkom, aby ľudia boli k sebe milší a priateľskejší ako v toto predvianočné obdobie.
Želáme Vám všetkým krásny Advent a príjemné čakanie na najkrajšie sviatky roka!
Vaša redakcia Fiľakovských zvestí

12. - 13. 12. 2016
Námestie slobody

MŠ na Daxnerovej ulici, ZŠ Školská, ZŠ Lajosa Mocsáryho, Komunitné
cenrtum, Gymnázium Fiľakovo, Základná umelecká škola, Ženský
spevácky zbor Melódia, FS Rakonca, MŠ na Štúrovej ulici, Špeciálna ZŠ
internátna, ZŠ na Farskej lúke, ZŠ Štefana Koháriho II., FS Jánošík
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Samospráva

Pri svojej práci sa stretávame nielen s
bizarnými ale aj veľmi smutným príbehmi.
Svedčia o túžbe starých ľudí po láske a
pozornosti ale v mnohých prípadoch aj o ich
naivite. Ale že to protagonisti na druhej strane
nie vždy myslia úprimne, hovorí aj nasledujúci
príbeh. Verím, že v mnohých z nás prebudí
svedomie a potlačí nevšímavosť.
„Pani Evka, pani Evka, počujete ma? Akoby z
diaľky počujem hlasy, ktoré sú pre mňa cudzie
a ja neviem, prečo opakujú moje meno. Veď ku
mne takmer nikto nechodí, a keď na chvíľu
príde susedka Róžika, iba pozrie, či som ešte
nažive a ide preč. Niekedy mi donesie
polievku, ktorá mi teda bohvieako nechutí, ale
ja si ju rozdelím aj na niekoľko dní. Jej hlas je
iný. Asi som sa len viac zamyslela, alebo na
chvíľu zdriemla...
Rada sa vraciam k svojim mladým rokom, aj
keď si pamätám iba útržky. Dospievala som
cez vojnu, mala som aj nejaké známosti, ale asi
som veľmi preberala, a tak som ostala
slobodná. Po smrti rodičov sme dostali s
bratom dvojizbový byt, kde žijem doteraz. Brat
sa pominul oveľa skôr, nuž sa trápim medzi
týmito stenami sama.
Mama ma naučila šetriť a ani s bratom sme na
zbytočnosti peniaze nedali. Vždy sme mali
poplatené všetky šeky a niečo sme odkladali aj
na knižku... To preto, aby sme na starosť mali
na slušné dožitie. A to, čo ostane, odkážem
svojim krstným deťom.
Otváram oči a pozerám na cudzích ľudí. Ani
izbu, v ktorej ležím, nepoznám. Asi som v
penzióne, o ktorom mi hovorila susedka, keď
prišla ku mne s nejakou paňou z úradu.
Doniesli mi jesť. Prepána, veď toľko jedla som
nevidela, ani sa nepamätám. Musím s ním
šetriť, aby mi vydržalo, ktovie, kedy mi zase
niečo donesú.
Vtom sa mi prihovorí hlas, ktorý som počula
predtým v polosne. Pekná pani oblečená v
ružovom mi vysvetľuje, že sa tu budú o mňa
starať, budem dostávať jesť trikrát denne (neviem si predstaviť, kde sa to do mňa vojde),
okúpu ma, učešú, ostrihajú mi tie strašné
nechty, ktoré mi tak zavadzajú, a ak budem ešte
niečo potrebovať, mám zazvoniť na zvonček
vedľa postele. Vždy niekto príde, aby mi
pomohol.
Cítim sa veľmi slabá. Niekde ma vezú, ktosi
hlasno kričí, búchajú dvere, celá posteľ sa
trasie, znova buchot dverí a znova krik, až
nezvyčajný ruch okolo mňa tíchne, zaplavuje
ma pocit šťastia a pokoja, niekto ma nesie tak
ako v koši s páperím... Už ma nič nebolí, nič
netrápi, je mi veľmi, veľmi dobre.
Je zvláštne necítiť žiadne bolesti a nemať žiadne starosti. Všetko ostalo na zemi, v ničote pozemského trápenia, zlých medziľudských
vzťahov, závisti, neprajnosti, chamtivosti... Ľutujem, že som si nedopriala každý deň teplé
jedlo, slušné oblečenie, že som šetrila tam, kde
som nemala. Moje celoživotné úspory, byt a to
chabé zariadenie pripadlo cudziemu človeku.
Aspoň sa tá Róžika mala o mňa postarať a
nechať ma umrieť doma v mojej posteli. Asi
som naletela, ale taký je starý človek – vďačný
čo len za občasný pohľad a prejav minimálneho záujmu. Aj som jej podpísala nejaké papiere, veď som jej ako susedke verila.
Občas sa pri mojom putovaní večnosťou zastavím v svojom starom byte a pozriem sa, ako sa
darí Róžike. Možno cinknem na pohár, buchnem oknom, zavŕzgam dverami... Pripomeniem sa.
Ostatných nechám na pokoji. Veľa ľudí mi pomohlo, hoci ma nepoznali. Škoda, že som si k
viacerým nenašla cestu. Nech sa na mojom obyčajnom príbehu poučia iní. Spomienky na mňa
zapadnú prachom, ale možno niekde ostane
tento prerozprávaný príbeh ako memento pre
ostatných.“
Ing. Mária Veliká,
riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Fiľakovskí mestskí policajti sídlia od konca októbra v nových priestoroch. Po tom, ako sa kvôli rekonštrukčným prácam museli na niekoľko
mesiacov presťahovať do Novohradského turisticko-informačného centra, sa usadili v bývalej základnej umeleckej škole. Presídlenie
mestskej polície bolo záverom prvej etapy
zmien týkajúcich sa nehnuteľností v majetku
mesta Fiľakovo.
„Začiatkom roka sme spustili projekt vytvorenia klientskeho centra na mestskom úrade.
Mestská polícia sa preto musela dočasne presťahovať pod hrad do Novohradského turisticko-informačného centra. Vedenie mesta v priebehu roka rozhodlo, že do nevyužitej budovy
bývalého daňového úradu sa presídli základná
umelecká škola a práve časť budovy tejto školy
sme vyčlenili pre potreby mestskej polície,“
ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova.
Základná umelecká škola sídlila v dvoch susediacich stavbách. V súčasnosti približne tretinu
jednej budovy využíva mestská polícia. Zvyšná časť by sa mala využiť na vytvorenie denného stacionáru. Časť druhej budovy stále slúži
na organizovanie kultúrnych akcií a zvyšok

stavby by mal v budúcom roku ustúpiť novej
tržnici.
Fiľakovskí policajti nemali na mestskom úrade
ideálne podmienky. Problémy spôsoboval nedostatok priestoru a jeho nesprávne členenie.
Presídlenie však tieto nedostatky odstránilo.
„Kamerový systém je konečne odčlenený od ostatných priestorov. Policajti majú k dispozícii
šatne, samostatnú miestnosť na vybavovanie
občianskych záležitostí a nechýba ani kancelária náčelníka. Okrem väčšieho priestoru je veľkou výhodou aj reprezentatívnosť vynovených
miestností,“ skonštatoval Pavel Baláž, náčelník Mestskej polície vo Fiľakove.
V rámci rekonštrukcie sa vytvorila nová hydroizolácia, stropy, podlahy i osvetlenie. Mesto do
obnovy zainvestovalo sumu vo výške okolo
15-tisíc eur.
„Sťahovanie trvalo približne jeden a pol mesiaca, kvôli presunu informačných technológií
a inštalácii kamerového systému. Výsledkom je
však dôstojné miesto pre členov mestskej polície v centre mesta,“ doplnil primátor.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
usporiada
v dňoch 12. – 13. decembra 2016
FIĽAKOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK.
Jarmok bude prebiehať na Námestí slobody pri
MsKS vo Fiľakove denne od 8.00 hod. do 20.00
hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym
programom. Usporiadatelia srdečne pozývajú
najmä predajcov s gastro stánkami s vianočnými
špecialitami a lahôdkami (napr. varené víno,
grog, medovina, vianočný punč, pečenie donutiek, pečenie trdelníkov) a predajcov darčekov, ľudových a remeselníckych výrobkov s vianočnou tematikou. Usporiadatelia od predajcov
budú vyberať poplatok za trhové miesto 2 €/m2.
Vianočný jarmok je organizovaný formou prihlášok. Záujemcovia svoju účasť na jarmoku
musia vopred avizovať usporiadateľom najneskôr do 09.12.2016 na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

(msks@filakovo.sk, istvan.mazik@filakovo.sk,
tel.: +421915812503.)
Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné
možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov
jarmoku.
Účastníkmi na Vianočnom jarmoku môžu byť
fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia
podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z.
z.“) a organizačného poriadku.

Prihláška k účasti na predaji počas Fiľakovského
vianočného jarmoku 2016
Meno a priezvisko (Obch. názov): ……………………………………………………………
Adresa (Sídlo): …………………………………………………………………………………
IČO: ………………… telefón: ………………… e-mail ……………………………………
DIČ: ……………………………………

IČ DPH: …………………………………………

Sortiment predaja: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Požiadavky: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Veľkosť predajnej plochy: ………………………………Deň predaja: ………………………
V …………………… dňa ………………………
……………………………………
podpis a pečiatka

Rozhovor

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

V predposlednom tohtoročnom čísle našich novín
sme rubriku Rozhovor vyčlenili hneď dvom
osobnostiam folklórnej obce, nositeľom a
šíriteľom slovenských ľudových tradícií. Prečo
práve im a teraz? Pochopíte z nasledujúcich
riadkov určite sami.
ING. JOZEF ŠULEK,
organizačný vedúci FS Jánošík
Tento rok sa folklórneho súboru Jánošík dotklo niekoľko zmien a pripomínalo sa aj jeho okrúhle jubileum. O súbore sme písali v minulom čísle našich novín, teraz sa vrátime k osobe Jožka Šuleka, človeka i folkloristu. Na tvojich pleciach, keďže si jeho organizačný vedúci, spočíva jeho fungovanie a celá šnúra účinkovaní počas roka. Čo pre teba vlastne tento súbor znamená a koľko tvojho každodenného času patrí „Jánošíkovcom“?
Tento súbor pre mňa znamená veľa, veď v ňom sa
rozvíjali tanečne i spevácky moje deti, dcéra Ivetka, ktorá odspievala toho aj odtancovala od roku
2002 v Jánošíku dosť a aj syn Jozef, ktorý doteraz
tancuje v súbore už 14 rokov. Takže robím to pre
mladých ľudí, aby zmysluplne využívali svoj
voľný čas a zachovávali tradície svojich predkov.
Keďže mám to šťastie, že s mladými robím aj v
práci, lebo učím na Obchodnej akadémii v
Lučenci a cítim sa s mladými ľuďmi dobre, tak asi
tak ľahko nezostarnem. Víkendov bez súboru je
v sezóne od mája do decembra veľmi málo.
Odmerať ten čas je ťažké, ale takmer denne sú to
nejaké hodinky.
Aký bol tvoj prvý kontakt so slovenským folklórom, na ktorý si spomínaš, teda kedy vstúpili
ľudový spev a tanec do tvojho života?
Prvý kontakt s ľudovou piesňou bol u mojej starkej Dorote Šulekovej, ktorá mi spievala od malička a neskôr sme si pospevovali aj s otcom, neraz i
v krčme po futbale v Trebeľovciach, ale taký ozajstný na súťaži v speve o zlatú guľôčku, kde
som vystupoval prvý raz v kroji a nie veľmi úspešne na obvodnom kole vo Fiľakove ako 12 ročný. Už ako 15 ročného ma Števko Babic zobral na
skusy do FS Ipeľ v Lučenci a tam som pôsobil ako
tanečník v rokoch 1979 – 1983, potom som sa
folklóru venoval len pasívne. Trebeľovskie deti,
vrátane tých mojich, chodili do DFS Radosť v
Lučenci a keď mali 14 rokov tak som obnovil
činnosť FS Ipeľ pri MsKS v Lučenci v roku 1999
a od roku 2002 sme časť rozdeleného súboru
Ipeľ, tá Trebeľovská, prišli do Jánošíka aj s ľudovou hudbou Paprčkovci z Hriňovej.
Kto najviac ovplyvnil tvoje smerovanie v za-

Cena primátora mesta
Čo pre Vás znamená Fiľakovo
a aký máte pocit z ocenenia?

Róbert Laboda
Fiľakovo je mojou kolískou, ktorú nadovšetko
milujem. Mesto som si prešiel krížom-krážom,
poznám každý jeho roh. Roky strávené na zák-

ladnej škole boli nádherným obdobím môjho
života. Potom prišlo gymnázium, no a tam som
žil štyri roky svojho života. Fiľakovo je pre mňa
začiatkom! Rozprávkovým mestom. Ocenenie
ma neskutočne prekvapilo. Cítim hrdosť a som
poctený, že na mňa doma myslia. Milujem Fiľakovo a táto cena mi ukázala, že aj Fiľakovo ma
má rado. Ďakujem!!!

chovávaní ľudových tradícií, žije folklórom aj
tvoja rodinka, vlastne ako vyzerajú dni takého
vedúceho súboru, keďže okrem neho si aj
pedagóg?

No kto najviac, to je zrejmé, že starká, otec, Števko Babic, Vilo Slovák a účasť na FSP v Detve,
kde som od roku 1971 nevynechal, ani jeden ročník. Rodina žije folklórom a nielen deti a ja, ale aj
manželka, ktorá ak nie je s nami, tak doma šije bábiky, pletie košíky, maľuje veľkonočné vajíčka,
maľuje na hodváb, zbiera kroje novohradské i detvianske, no proste ľudová umelkyňa. A moje dni
po vyučovaní venujem organizovaniu nácvikov,
sústredení a vystúpení, komunikácii s ľuďmi cez
mobilné i sociálne siete, zbieraniu ľudových
piesní a hlavne peňazí na činnosť od našich sponzorov a reklamných partnerov a je to čoraz ťažšie.
Ale veľa času trávim aj písaním projektov, lebo aj
tam sú možnosti získavania peňazí na zahraničné
zájazdy najmä k našim krajanom do Vojvodiny i
do Maďarska, kde chodíme posledné roky často a
radi. Vďaka tým (jednotlivcom, firmám a DMS),
ktorí nás už roky podporujú, môžeme svoju činnosť neustále zlepšovať a rozvíjať. Situácia sa
zlepšila od nového roku, keď sme prešli pod
MsKS Fiľakovo, kde nám Mesto prispieva finančne výrazne viac než v minulosti.
Spomenieš si na nejaký najväčší, alebo najsilnejší zážitok zo svojho pôsobenia v Jánošíku a
čo nové zaujímavé čaká na členov súboru, prípadne divácku verejnosť v najbližších mesiacoch?
Tých zážitkov bolo viac, ale taký posledný silný
bol na Galaprograme k 20. výročiu znovuobnovenia činnosti FS Jánošík, keď plná sála DK
svojim potleskom odmenila naše celoročné úsilie
a ľudia na ulici i v obchodoch, mne celkom neznámi, ma oslovovali, že sa im program vo Fiľakove páčil a že sme sa výrazne tanečne zlepšili.

Tomáš Eibner
Je mi nesmiernou cťou šíriť dobré meno
krásneho mesta Fiľakovo. Človek by nikdy
nemal zabudnúť odkiaľ prišiel, len tak sa mu
podarí zachovať si pokoru, ktorá je v dnešných
časoch čoraz vzácnejšia. Veľmi ma potešilo
ocenenie, ktoré mi pripomenulo že sa ľudia
trošku zaujímajú o moju prácu, aj keď sa už
vidíme pomenej v rodnom mestečku.
Fiľakovčania sú veľmi dobrosrdeční a hlavne
šikovní ľudia. Ocenenie prebral môj otec, ktorý
je toho najväčším dôkazom! Som pyšný syn a
naďalej sa budem snažiť, aby sa toto krásne
mestečko obklopené históriou dostávalo čo
najviac do povedomia ľudí. A ak za to ešte
budem dostávať aj ocenenia, tak je to veľmi
prijemné. Ešte raz: Ďakujem!
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To človeka poteší! Do konca roka nás čakajú už
len dve vystúpenia, ale verím, že v novom roku
bude množstvo vystúpení doma i v zahraničí. Na
záver mi dovoľte poďakovať všetkým súboristom za odvedenú prácu na nácvikoch i vystúpeniach a popriať všetkým našim priaznivcom
pokojné prežitie vianočných sviatkov a zdravia a
šťastia v Novom roku 2017.
MIROSLAVA PODHOROVÁ, riaditeľka Domu Matice slovenskej vo Fiľakove sa svojej novej funkcie ujala pred vyše polrokom a postíhala
toho už dosť. Opravy v Dome MS, festivaly,
výstavy, súťaže a nácviky, vystúpenia so svojimi
deťúrencami z malého Jánošíka.
Pred vyše polrokom ste sa ujali pre Vás pomerne zlomovej funkcie. Z radovej pracovníčky za prepážkou sa stala riaditeľka v našom
meste dôležitej inštitúcie, Domu Matice slovenskej (DMS), ktorá si tiež pripomínala nedávno 20. výročie svojho fungovania. Ako to
zmenilo Váš život, páči sa Vám terajšia práca a
čo pre Vás slovenský folklór a tradície znamenajú?
Môj život sa zmenil v mnohom, pre mňa to bola
obrovská výzva a naďalej aj je. Dala som si takú
svoju osobnú úlohu čo najviac zjednotiť Slovákov žijúcich v tomto zmiešanom území bez ohľadu na vek. Pre mňa sú všetci rovnako dôležití. Nie
je to jednoduché, ale pomaly sa posúvame vpred
a určite to bude ešte lepšie, plánujeme tvorivé
dielne a snažíme sa zistiť čo by sme mohli robiť
pre všetkých, nielen pre folklór. Aj keď ja som s
ním dosť úzko spätá, ale rada podporím akúkoľvek činnosť v našom DMS.
Kto najviac ovplyvnil Vaše smerovanie v zachovávaní ľudových tradícií, sama ste súčasťou FS Jánošík a popritom vediete zatiaľ ešte
mladučký detský folklórny súbor Jánošík, čo
bolo impulzom na jeho založenie?
Prišlo to samé od seba, stále som sa rada pohybovala v spoločnosti a nebol to práve folklór, čo som
robila, ale pohyb a dobrú náladu som mala stále a
peknú pieseň kto by si rád nezaspieval. Taký človek ani snáď nie je. Pred siedmimi rokmi som sa
stretla s ľuďmi z Jánošíka a odvtedy je to, ako sa
hovorí, moja srdcovka. Detský súbor vznikol z
malej prosby troch dievčat, ktoré chceli spievať a
tancovať no nemali kde. Tak ma oslovili, či by
som sa im trochu nevenovala. Slovo dalo slovo a
je z toho pomerne dosť veľký súborík.
Fiľakovskí matičiari majú za sebou rôzne obdobia stagnácie i znovuzrodenia, teraz sa očakáva akési oživenie činnosti nielen DMS, ale
všetkých matičiarskych aktivít a akcií. Čo očakávate Vy od fiľakovských matičiarov, prívržencov a sympatizantov?
Dúfam, že sa naše rady rozšíria o nových členov a
že sa tu medzi nami bude každý dobre cítiť. Všetci sú tu srdečne vítaní, čaká nás dosť náročné obdobie. Tiež dúfam, že sa nám podarí opraviť budovu a trochu ju zrekonštruovať či vylepšiť priestory, aby sa nám lepšie pracovalo a od prívržencov očakávam, že nás aspoň tak podporia ako
doteraz a môžu aj viac.
Aký je Váš najkrajší zážitok z toho posledného
obdobia, prípadne z účinkovania vo „veľkom“
Jánošíku, či pri vystúpeniach s deťmi a na čo
zaujímavé sa v blízkej dobe pripravuje?
Pre mňa je každé vystúpenie zážitok, či s veľkým
alebo s malým súborom, a keď sa všetko podarí,
tak zabudnem aj na tie strasti okolo tých príprav.
Deti sú úžasné a práca s nimi je výnimočná. Taký
dosť silný emočný zážitok bolo pre mňa, ale aj
pre deti, účinkovanie na Zlatej Bráne vo vojvodine srbskom Kysáči, keď starší pán prišiel k jednému z chlapcov, potriasol mu ruku a so slzami v očiach mu povedal, že je to pre neho najkrajší zážitok, lebo zaspieval jeho obľúbenú pieseň. Všetkých nás to dojalo a je mnoho takýchto krásnych
chvíľ. Veľa krát sa ani my neubránime slzám. Najbližšie pripravujeme vianočné podujatie, kde sa
predstavia deti z materských a základných škôl a
nebudú chýbať ani naše detské súbory a to detský
folklórny súbor Jánošík a detský súbor Rakonca.
Všetkých srdečne pozývame!
Iveta Cíferová
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Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

„Všetko, čo mám
rád vo Fiľakove“
15. 11. 2016 o 16,00 v priestoroch Základnej umeleckej školy – MAI na Záhradníckej ul. 2a vo Fiľakove otvoril riaditeľ
PhDr. Zoran Ardamica, PhD. výstavu z výtvarných diel žiakov mesta, ktorí sa zúčastnili súťaže organizovanej s Mestom Fiľakovo „Všetko, čo mám rád vo Fiľakove“
pri príležitosti 770. výročia mesta. Primátor
Mesta Fiľakovo pán Mgr. Attila Agócs,
PhD. odovzdal ceny, ktoré udelila odborná
porota pod vedením Mgr. Tomáša Kríža.
Výsledky súťaže sú nasledovné:
I. kategória:
1. neudelené
2. Martina Albertová
3. neudelené
II. kategória:
1. Jázmin Vaculčiak
2. Alexandra Atlasová,
Mariana Lázárová
3. Ramona Balog
Veronika Mihályová
Čestné uznania dostali: Szabolcs Czene,
Petra Olšiaková, Sofia Farkašová, Panka
Illés, Mária Kúdelová, Natália Krnáčová,
ďakovný list dostali: Materská škola na Štúrovej ulici, ZŠ L. Mocsáryho s VJM, ZŠ Š.
Koháryho s VJM, ZŠ na Farskej lúke.

Deti z Detského domova Pastelka spoločne s vychovávateľkami zorganizovali v
jedno októbrové popoludnie vo Fiľakove
Cigánsky bašavel.
Deti privítali svojich hostí v slovenskom
aj materinskom jazyku a uctili si ich pre ne
prirodzeným spôsobom. Vlastnoručne pripravili tradičné rómske špeciality, ako sú
gója, halušky s lečom, cigánsky chlieb
(marikľa) a tradičný rómsky koláč z kysnutého cesta. Zároveň prekvapili svojich
hostí bohatým kultúrnym programom, v
rámci ktorého nechýbala rómska hudba,
spev a tanec. Tieto prvky sú bežným prejavom etnickej a kultúrnej identity Rómov.
Bašavel sa teda niesol v rytme tradičnej

Výberové konanie
MESTO FIĽAKOVO
zastúpené primátorom mesta Mgr.
Attilom Agócsom, PhD.
vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie na miesto riaditeľa

Základnej školy, Farská
lúka 64/A, Fiľakovo.
Prihlášky s požadovanými dokladmi je
potrebné zaslať alebo osobne doručiť
najneskôr do 15. decembra 2016. Bližšie
informácie na webovej stránke mesta:
www.filakovo.sk.

rómskej hudby, počas ktorej prebiehala
ochutnávka pripravených špecialít.
Detský domov Pastelka podporuje hudobné nadanie a talent rómskych detí, čo sa
deťom veľmi páči. Tradičným cigánskym
spevom a tancom sa prezentovali na rôznych akciách v našom regióne a potešili
tak nejedného diváka.
Schnelczer Ágnes, Horváth Izabella

príbytok, ale preto, aby si si nimi vyzdobil
srdce i ducha.“ Aj naši starší žiaci potvrdili
tento výrok dňa 24. októbra spoločnou hodinou venovanou čitateľskej gramotnosti.
Táto hodina bola výnimočná tým, že ju
viedla nielen p. učiteľka, ale aj dve šikovné
žiačky 9. ročníka – Vlaďa Malčeková a Simona Murínová. Dievčatá odprezentovali
krásne mottá a citáty o knihách a to „naj“ zo
sveta kníh. Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti, napr. o najstaršej, najväčšej, najmenšej, najdrahšej či najpredávanejšej knihe na svete. Ďalšia časť hodiny bola venovaná čítaniu vybraných textov, počas ktorého žiaci tipovali, ako sa bude dej vyvíjať.
Na záver pracovali s textom, odpovedali na
pripravené otázky k textu a spoločnými silami ako jeden tím (spisovatelia, návrhári,
ilustrátori, korektori) vyrábali svoju mini
knižku, ktorá bola vystavená na pripravenej
nástenke. Počas voľného času si žiaci mohli
zalistovať v rôznych knihách z knižnej výstavky rozdelenej do 4 častí: Niečo pre
dievčatá, Niečo pre chlapcov, Niečo pre
šikovných, Niečo pre zvedavých.
Deťom sa tento tematický deň páčil, našim
cieľom je pestovať u nich lásku ku knihám
a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. V našej
školskej knižnici máme stovky kníh a encyklopédií, ktoré žiakom radi požičiavame!
Mgr.Diana Szabová, Mgr.Alica Tomiová

Základná umelecká škola – MAI vo Fiľakove pozýva verejnosť na Vianočný koncert žiakov, ktorý sa bude konať 15. 12.
2016 o 16,00 hodine vo veľkej sále
MsKS a na Vianočnú výstavu žiakov vo
vstupnej hale MsKS, ktorá bude dostupná niekoľko dní pred a po koncerte.
Zároveň praje kolektív školy žiakom, rodičom, inštitúciám a všetkým obyvateľom šťastné a veselé prežitie sviatkov.

Štvrtý októbrový pondelok je už od roku
1999 Medzinárodným dňom školských
knižníc. Aj my sme mu preto venovali časť
vyučovania. Mladší žiaci si priniesli z domu detské knihy, pripravili z nich výstavky,
ktoré si navzájom popozerali. Potom určovali postavy a repliky klasických rozprávok, vyrobili si záložky, v skupinách vypĺňali pracovné listy, vytvorili plagáty a ilustrovali rozprávky. Deti si pozreli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli niečo o knihách,
knižniciach a spolu s p. učiteľkami čítali
rozprávky.
Český filozof Jan Patočka povedal: „Nemiluj knihy preto, aby si si nimi vyzdobil

Kultúra
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Tento rok sme o rôznych akciách, aktivitách a
zmenách u fiľakovských matičiarov niekoľkokrát informovali, teraz by sme stručne zhodnotili posledné dva-tri mesiace. Činnosť v MO
MS vyvrcholila hlavne v letnom období. Mnoho akcií sa nieslo v znamení výročí, založenia
miestneho odboru – ktorý vznikol pred takmer
80 rokmi a 20.výročia otvorenia Domu Matice
slovenskej. Pri tejto príležitosti sme počas detského folklórneho festivalu zorganizovali aj netradičnú súťaž vo varení halušiek, do ktorej sa
nám prihlásilo 10 tímov z mesta, blízkeho regiónu i z Rožňavy. Mala veľký úspech a určite
ju ešte niekedy zopakujeme. Zároveň by sme
chceli informovať širokú verejnosť, že podľa
stanov MS prebehli dňa 11.11.2016 na Valnom

zhromaždení členov MO MS voľby na predsedu a členov výboru MO. Za nového predsedu
miestneho odboru bol zvolený Pavel Krpeľan a
pomáhať mu v tom bude 12-členný výbor. Vo
funkcii predsedkyne MO skončila Mgr.Alica
Pisárová, ktorej týmto ďakujeme za dlhoročnú
obetavú prácu. Momentálne už pripravujeme v
tomto období blížiacich sa vianočných sviatkov náš tradičný program Vianočná hviezda,
ktorý sa opäť bude niesť v duchu starých ľudových tradícií a v novom roku nás už čaká náš obľúbený Matičný ples. Všetkých Vás srdečne pozývame na naše podujatia a prajeme príjemné
prežitie adventu, vianočných sviatkov i Nového roka v kruhu svojich blízkych.
Erika Estergomiová, členka výboru MO MS

Decembrové podujatia sú v znamení adventu, v
znamení radostného očakávania najkrajších
sviatkov roka. Často sa nám však stáva, že na to
radostné očakávanie zabúdame a obdobie pred
Vianocami je pre nás iba obdobím veľkých príprav, z ktorých sme unavení a sklamaní. V predvianočnom zhone by sme si všetci mali nájsť čas
aj na oddych, relax, na veci duchovné. Skúsme
aspoň na malú chvíľočku, zastaviť sa, spomaliť
a porozmýšľať, uvedomiť si, o čom sú Vianoce.
Sú pre nás synonymom radosti, pohody, pokoja
a nádeje, alebo pre nás znamenajú iba stres a
zhon? Chceme Vám pripomenúť, že tento ad-

ventný čas príprav, by sme mali využiť aj na
priateľské stretnutia s priateľmi a známymi, na
spomienky na detstvo, na rozhovory o časoch
minulých i budúcich.
Stretnutia s priateľmi pri varenom víne, či teplom punči, rozhovory v objatí vône škorice,
klinčekov, vanilky, medu, citrónu... To je to, čo
Vám ponúkame na našom podujatí (pred)Vianočný punč 17. decembra 2016 na Pivničnom
rade vo Fiľakove od 14:00 hodiny. Punč a víno
budú podávať členovia OZ Pivničný rad, ktorí sa
tešia na vašu návštevu.
OZ Pivničný rad
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Zamestnanci Hradného múzea vo Fiľakove zorganizujú po úspešnom vlaňajšom podujatí vianočné posedenie a tvorivé dielne aj počas tohtoročného adventného obdobia. V rámci príprav na sviatky Vás 16.12.2016, o 17:30 hod. srdečne pozývajú na nádvorie Mestského vlastivedného múzea, kde budú pre návštevníkov pripravené okrem pečenia vianočných oblátok, horúceho čaju, vareného vína a dobrej spoločnosti, aj tvorivé dielne s výrobou sviečok a
vianočných ozdôb. Najmenších čaká aj zdobenie vianočného stromčeka a príprava vtáčích zákuskov do zimných krmítok. Ak ešte nemáte nakúpené všetky vianočné darčeky, alebo ste jednoducho milovníkom literatúry, príďte o hodinu skôr, teda na 16:30 hod. do Mestskej knižnice, kde sa predstaví mladá poetka Nagy Hajnal
Csilla so svojou prvou publikáciu! Autorka je
rodáčka z Lučenca, študovala však na Gymnáziu vo Fiľakove. Kniha s názvom „Miért félünk
az őrültektől“ (Prečo sa bojíme šialencov) vyšla tento rok na jeseň vo vydavateľstve Kalligram. Jej editorom je uznávaný vysokoškolský
pedagóg a spisovateľ Zoltán Németh, ktorý
publikáciu predstaví spolu s autorkou! Na oba
podujatia všetkých srdečne očakávame!
Zamestnanci HMF

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v decembri 2016
do 9.
febr.
2017
01. dec.
16:30

Výstava „Šuster drž sa svojho kopyta!“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum; Organizátor: HMF
Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
„Posledný fiľakovský výstrel“ – predstavenie knihy Zoltána Partiho
Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: OZ Koháry vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
03. dec. Mikulášsky večierok
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: MO Jednota dôchodcov Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
04. dec. Zapaľovanie adventných sviečok
11:45
Miesto: Pred budovou gymnázia; Organizátor: MO Csemadok
07. dec. KLUB 50. – fotografická výstava z polstoročnej
16:30 minulosti budovy MsKS
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo; Organizátor: MsKS;
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
07. dec. III. LiteraTúra – predstavenie knihy Attilu Mizsera „Cselek
17:00 hallgatásra“, s autorom sa rozpráva literárny historik Zoltán
Németh v maďarskom jazyku
Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS
10. dec. Radujme sa! – sviatočný festival
16:00 Miesto: Gymnázium; Organizátor: MO Csemadok
11. dec. Zapaľovanie adventných sviečok
11:45
Miesto: Pred budovou gymnázia; Organizátor: MO Csemadok
11. dec. Vianočná hviezda
14:00 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: DMS vo Fiľakove
12.–13. Hudba, náš spoločný jazyk – dvojdňový hudobný festival
dec.
Sprievodný program: Fiľakovský vianočný jarmok
14:30 Miesto: Námestie slobody; Organizátor: MsKS Fiľakovo
13. dec. Mgr. Emília Mázorová: „Vianočné zvyklosti a tradície“
10:00 Prednáška etnologičky Novohradského múzea a galérie
pre 5. ročníky ZŠ
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
Spoluorganizátor: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

13. dec. Koncert swingového orchestra Fats Jazz Band z Bratislavy
17:00 – v rámci programu Hudba náš spoločný jazyk
Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS
14. dec. Mgr. Norbert Varga: Zvyklosti zimných sviatkov
10:00 na území Palócov
Prednáška zamestnanca MsKS pre 8. ročníky ZŠ s VJM
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
15. dec. Žiacky koncert Základnej umeleckej školy
9:00
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
10:30 Organizátor: ZUŠ Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo
15. dec. Vianočný koncert Základnej umeleckej školy
16:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: ZUŠ Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo
16. dec. Nagy Hajnal Csilla: „Miért félünk az őrültektől“
16:30 (Prečo sa bojíme bláznov) – predstavenie knihy spojené
s besedou, ktorú bude viesť Zoltán Németh, editor knihy
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
16. dec. Vianočná nálada v Mestskom múzeu
17:30 Tvorivé dielne, výroba vianočných dekorácií, pečenie oblátok
Miesto: Nádvorie Mestského vlastivedného múzea
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
17. dec. Vianočný punč
14:00 Miesto: Pivničný rad (Šávoľská cesta);
Organizátor: OZ Pivničný rad
17. dec. XII. Vianočný koncert
17:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
18. dec. Zapaľovanie adventných sviečok
11:45
Miesto: Pred budovou gymnázia; Organizátor: MO Csemadok
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Šport

Aj v novembri pokračovali všetky
ligy na kolkárskych dráhach štadiónu FTC
Fiľakovo aj u našich súperov vo všetkých
ligách. Slovenská Extraliga má za sebou 10
kôl jesennej časti a fiľakovské FTC KO „A“
je momentálne na 5.mieste tabuľky s počtom
bodov 12, tak ako TJ Lokomotíva Vrútky
pred nimi. Naše „B“ mužstvo je po 10 kolách
1.ligy Východ priebežne na deviatom mieste,
ale darí sa našej mládeži. Po ôsmych kolách
1.ligy Dorast – Východ sa držia stále na čele
súťaže, čo nás nesmierne teší. Týmto by som
rád pozval všetkých našich fanúšikov a sympatizantov, aby si prišli pozrieť zaujímavý zápas na našich domácich dráhach v sobotu 3.
decembra, keď tu privítame kolkárov z
Košíc. Presné čísla nájdete na webovej stránke www.kolky.sk a zaujímavosti na našej
stránke www.facebook.com/ftcko. Hodu
zdar!

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Plávanie je športom vo vodnom prostredí.
Je to ideálna aktivita ako sa udržať fit a je

vhodné pre každú vekovú kategóriu.
Dieťa ním získa svalovú vytrvalosť,
buduje si celkovú kondíciu a odbúrava
stres. Žiakom našej ZŠ na Školskej ulici

Ladislav Flachbart, KO FTC Fiľakovo

Školstvo
„Tieto malé deti tak vyučujú,
že ani nevedia, že sa učili, a
celý čas trávia tak, že si myslia,
že sa len hrali.“
(grófka Mária Terézia
Brunswická)
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu ( SV
OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň
materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale
aj pre náš štát sa organizuje od roku 2015 každoročne 4. novembra.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a

bola založená v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predpripárnom vzdelávaní bolo schválenie školského zákona v
roku 2008, ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie
nie je zo zákona povinné. Myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku podporuje aj Svetová organizácia pre predškolskú výchovu.
Tieto tri významné medzníky podnietili SV
OMEP k myšlienke zvýrazniť význam,
poslanie a opodstatnenosť materských škôl
na Slovensku.
Aj naša materská škola na Štúrovej ulici vo

sme preto ponúkli plavecké kurzy v
Mestskej plavárni v Salgótarjáne, kde sa
im veľmi páčilo. Naši piataci a šiestaci
úspešne absolvovali plavecký výcvik pre
pokročilých. Pod vedením inštruktoriek
plávania, ktorými boli naše skúsené
p.učiteľky A. Szikorová, P. Farkašová, I.
Korimová, S. Koroncziová a J. Sojková,
sa všetky deti naučili plávať. Tie, ktoré už
plávať vedeli, sa zdokonaľovali v
plaveckej technike a trénovali aj skoky do
vody. Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili
plaveckého výcviku pre začiatočníkov.
Upevnili si pocit radosti a odvahy vo
vodnom prostredí, oboznámili sa s hrami
vo vode a s plaveckými štýlmi kraul, prsia,
znak. Na záver obdržali „mokré“ diplomy
na pamiatku. Vďaka tejto aktivite si svoje
plavecké zručnosti zdokonalilo vyše 70
žiakov našej školy.
Mgr. Diana Szabová
Fiľakove podporila tento svoj deň aj v tomto
roku rôznymi aktivitami – otvoreným dňom
pre rodičov v materskej škole – „Ocko, mami, zahrajte sa s nami“ malými darčekmi a
letáčikmi, ktoré 4. novembra rozdávali deti
materskej školy v uliciach mesta, účasťou na
odbornej konferencii v Hlohovci s názvom
„Materská škola je pre všetky deti“ a výstavou výtvarných prác detí, fotografií z každodenných aktivít detí v priestoroch materskej
školy.
Dúfame, že sa Deň materských škôl na Slovensku stane tradíciou a veríme, že každý rok
sa nám podarí pripraviť také aktivity, ktorými dôstojným spôsobom podporíme, spropagujeme a zdôrazníme nezastupiteľnosť inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania.
Helena Kecskemétiová, MŠ Štúrova
pečenou tekvicou. Zlatým klincom dňa bol
halloweensky sprievod mestom.
Čo dodať na záver... tešíme sa o rok!

Týždeň pred jesennými prázdninami sa na ZŠ
Farská lúka (slovenská) vo Fiľakove niesol v
znamení Halloweenu. V pondelok 24.10.
2016 sme odštartovali v školskom klube detí
„Tekvicovú parádu“. Nadšení rodičia spolu
so svojimi deťmi vytvárali tie najúžasnejšie
tekvicové nádhery a zapojili sa tak do
výzdoby na Halooween, ktorý sa konal v
stredu 26.10.2016. Na našej škole sa každoročne pripravuje netradičný strašidelný
deň. Ani tento rok nebol výnimkou a pedagógovia viedli vyučovanie „ v tajomných komnatách“, kde sa naše malé strašidielka a bo-

sorky učili novým poučkám. V školskom
klube tomu nebolo inak, keďže pani vychovávateľky pripravili pre deti krásnu
výzdobu a veľa zábavy. Vyvrcholením bola
popoludňajšia akcia, do ktorej sa mohli zapojiť aj rodičia našich detí. Vojsť do strašidelných priestorov nebolo len tak. Uvítanie v
podobe horčicového chlebíka, komnaty so
strašidelným príbehom, kreslenie so zaviazanými očami, viazanie šatiek na metlu, prechod cez strašidelný tunel a strašidelná
halloweenska pieseň to všetko mohli deti a
rodičia v tento deň zažiť. Na záver sa posilnili

Mgr. Molnárová Zuzana, ZŠ Farská lúka
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