
Posledný júnový víkend sa fiľakovský hrad preniesol do dôb dávno 
minulých. V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa uskutočnili v poradí už XVII. 
Fiľakovské historické hradné hry, ktoré sa v réžií Hradného múzea vo 
Fiľakove konali po prvýkrát. V sobotu čakal záujemcov skutočne bohatý 
program. Na hradnom nádvorí boli pre deti pripravené historické 
hračky, prekážková dráha a stredoveký šašo, najmenší si však mohli 
vyskúšať aj šermovanie, maľovanie štítov, dobové účesy so zapletanými 
stužkami, či výrobu odznakov s rôznymi motívmi. V rámci hlavného 
programu začínajúceho sa o 15:00, si návštevníci vychutnali atmosféru 
pravého „Rytierskeho turnaja“, spestreného stredovekými tancami, 
sokoliarskym predstavením a točením vlajkami. Programový blok s 
názvom „V tieni tureckého polmesiaca“ oživil historické udalosti zo 16. 
storočia, spojené s osudom hradu počas takmer 40 ročnej tureckej 
okupácie. Jednotlivé ukážky hajdúchov, husárov a janičiarov ukončila 
rekonštrukcia jednej z najvýznamnejších udalostí v histórií 
fiľakovského hradu, jeho dobytie a oslobodenie spod tureckej nadvlády. 
Tých, ktorých veľká horúčava neodradila, čakala večer „Stredoveká 
zábava“ a pohostenie – pečené vtáčie stehno s vinnou omáčkou a dobové 

sladkosti – v sprievode renesančnej hudby, výuky stredovekých tancov, 
bosoráckeho procesu a nakoniec ohňovej show. Medzi jednotlivými 
blokmi programu si záujemcovia mohli pozrieť ukážky kováčstva a 
streľby z dobových zbraní, vyskúšať pletenie košíkov a odvážnejších 
vítala počas celého dňa dobová krčma v kazemate. V nedeľu sa na hrade 
konala „X. Medzinárodná 
súťaž v historickej luko-
streľbe“ o titul „Lukostre-
lec Novohradu“ a hodnosť 
„Obranca Fiľakovského 
hradu“ v réžii OZ Koháry 
Fiľakovo, spoluorganizá-
tora podujatia. V súťaži 
zabojovali mnohí strelci, 
zo Slovenska aj Maďar-
ska, v niekoľkých disciplí-
nach. Organizátori týmto 
ďakujú všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o vznik a bez-
problémový chod podu-
jatia, vďaka čomu prežilo 
vyše tisíc návštevníkov na 
fiľakovskom hrade dva 
dni plné zábavy a histórie. 

Mgr. Lucia Szőkeová, 
HMF

Fiľakovo navštívil minister životného prostredia Slovenskej republiky 
László Solymos. Urobil tak vo štvrtok 23. júna po výjazdovom zasadnutí 
vlády v Lučenci, kde schválili akčný plán na podporu rozvoja 
Lučeneckého okresu na obdobie rokov 2016-2020.
Ako priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs, schválený akčný plán 
prispeje k zlepšeniu situácie v našom meste. Za najväčšiu výhodu považuje 
fakt, že v regióne konečne začali predstavitelia samospráv a 
podnikateľských subjektov premýšľať a riešiť problémy spoločne.
Celkovo je pre okres Lučenec vyčlenených takmer 4,3 milióna eur. Mesto 
Fiľakovo má v akčnom pláne zadefinované projekty približne za 950-tisíc 
eur.
„Týkajú sa napríklad obchvatu mesta, prípravy denného stacionáru a 
mestského sociálneho podniku, právnej pomoci v bytových otázkach pre 
marginalizované skupiny či vybudovania tržnice, kde môžu miestni 
poľnohospodári ponúkať svoje produkty,“ vymenoval Agócs.
Pomoci sa dočká aj Stredná odborná škola vo Fiľakove, ktorá dostane 
ďalších 200-tisíc eur na nové stroje a pracovné pomôcky do dielní. 
Primátor chce v rámci regionálneho príspevku presadiť aj investovanie do 
zdravotnej starostlivosti. „V meste už roky nemáme diagnostické prístroje 
ako sono či röntgen. Je to niečo, čo Fiľakovčanom veľmi chýba,“ povedal.
Cieľom akčného plánu bude aj zníženie nezamestnanosti a rýchle 
dobudovanie rýchlostnej cesty R2 do Lučenca. „To, že bol schválený 
akčný plán nie je koniec cesty. Je to dôležitá zastávka a materiál, ktorý sa 
bude počas piatich rokov prispôsobovať a dopĺňať,“ dodal Agócs.

Minister sa spolu s primátorom a ďalšími prešiel od Mestského kultúrneho 
strediska vo Fiľakove až k mestského úradu, kde prebehli rokovania so 
starostami okolitých obcí. „Región južného Slovenska máme zmapovaný 
a vieme, čo tunajších ľudí trápi. Verím, že akčným plánom pomôžeme 
zaostalým regiónom a ľuďom, ktorí v nich žijú,“ vyjadril sa Solymos.

Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo Fotky: Gergely Tóth

Fotky: Viktor Estefán
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Zastáva názor, že bez poznania tradícií sa mo-
derné dielo vytvoriť nedá. Vo svojich príspev-
koch o umení zas rovno vyhlasuje, že bez kultivo-
vaného ducha o umení nemôžeme ani hovoriť. 
Rozprávali sme sa s jedným z najmarkantnejších 
fiľakovských maliarov, Alfrédom Balázsom, ko-
ho samostatnú výstavu otvorili nedávno v Mests-
kom vlastivednom múzeu a v blízkej budúcnosti 
bude v našom meste  odhalená jeho socha o Hu-
litovi.
Ohľadom umenia hovoríte o kultivovanom 
duchu. Neveríte v inštinktívne umenie?
Bez inštinktu umenie neexistuje. Aj život je pos-
tavený na inštinkte. Inštinkt však samozrejme ne-
stačí, je to len základ, ktorý sa nachádza v kaž-
dom človeku. 

Teraz sa na umelecké dielo pozrime z hľadis-
ka recipienta. Vaše maľby predstavujú ab-
straktné, nonfiguratívne umenie – divák vidí 
tento abstraktný obraz. Podľa vás je dielo po-
chopiť verbálnou cestou nemožné, napísali 
ste nasledovné: „Vyjadriť význam diela slo-
vami je nonsens.“ Čo by teda malo recipiento-
vi pomôcť: rozvinutý duch, či životné skúse-
nosti? 
Nie vyslovene, lebo potom by mal byť každý člo-
vek maliarom. Recipient by mal venovať čas to-
mu, čo vidí. Ľudia nie sú schopní zastať pred nie-
čím, čomu nerozumejú. Nepochopenie nepra-
mení z obrazu, ale z vnútra. Vizualita je niečo, čo 
potrebuje čas a v dnešnom svete nemáme čas na 
nič. Verbálnosť je nepotrebná preto, lebo vedľa 
nej by bola vizualita zbytočná. Obraz je ab-
straktný od toho, že na ňom nevieme zoskupiť 
žiadne konkrétnosti, ale to neznačí to, že nemá 
význam.
Popierate to, že by umelec tvoril samoúčelne. 
Tvrdíte, že cieľom umelca je, aby v jeho diele 
každý uvidel svoju tvár. Ako na jednom mies-
te píšete: „Pri tvorbe cítim, že skutočne žijem, 
existujem.“
Proces tvorby je najdôležitejší. Samoúčelnosť 
vylučujem. Umenie nie je samoúčelné, nie je to 
sebecká vec. Skôr sa dá ponímať ako misia, pos-
lanie. Dielo neexistuje náhodou.
Život a umenie sú aj podľa vás nerozdeliteľ-

né. Predsa z jednej strany tvrdíte, že „svojim 
spôsobom je každé dielo abstraktné“, na dru-
hej strane, že „každé skutočne umelecké dielo 
je realita“. Túto, zdanlivo protichodnú jed-
notu ste najviac priblížili asi týmto výrokom: 
„Moje obrazy sú hmotné dôkazy nevyslovi-
teľného.“
Nie len moderné dielo môže byť abstraktné. Aj 
stredoveká oltárna maľba je abstraktná. V ab-
strakcií sa nachádza jeden zaujímavý jav: ľudia 
ju považujú za nezmyselnú, hoci má význam, 
len iný. Umenie a život tvoria jednotu, umenie 
sa živí životom. Ja sprostredkúvam obraz, a vec-
ným dôkazom tohto sprostredkovania sa stáva 
obraz. 
Keď sa rozprávame o umení, nepretržite roz-
právame o živote. Vaše študijné cesty v Ta-
liansku, Rakúsku, či Anglicku mali v prvom 
rade za cieľ získať odbornú prax, alebo skôr 
životné skúsenosti?
Pomohli obom. Tak ako životné, aj odborné skú-
senosti človeka formujú. To čo som videl v mú-
zeách mi dodalo úplne iné ponímanie ako to, čo 
som videl v prírode. To čo vidím v prírode je 
jeden obraz. Na maľbe sa zobrazuje iný druh 
obrazu. Napríklad maľba od Rembrandta ne-
zobrazuje jednoducho len človeka, ale je v ňom 
celý jeho život, čo vie doň maliar dať. Maliar je 
maliarom od toho, že túto schopnosť v sebe má.
Bola pre vás Budapešť a umelecká univerzita 
smerodajná v tom, že ste sa stali maliarom?
Boli smerodajné, ale ja som sa chcel stať malia-
rom už v pomerne mladom veku. Škola mi dala 
veľa, ale sama o sebe nestačí. Pomohla mi hlav-
ne v osvojení si spôsobu videnia v rámci umenia. 
To mi dopomohlo aj k abstraktnému umeniu. 
Kresba, ako taká ma zaujímala od detstva: ako sa 
dajú kresbou vyjadriť myšlienky a pocity, čo člo-
veka zaujmú. Je to v skutočnosti sebavyjadrenie, 
čoho prostriedkom je umenie. 
Od detstva ste sa chceli stať maliarom, pred-
sa ste sa na stredoškolské štúdium vybrali 
iným smerom. Odkiaľ prišlo maliarstvo?
Životná cesta nebola rovná. Na vysokú školu 
som sa tiež najskôr hlásil do Bratislavy a Prahy – 
Budapešť bola len siedma zastávka. V mojom 
prostredí nebol žiadny maliar, prišlo to zvnútra. 
Začali sme odzadu a časovo sme sa dostali do 

Fiľakova, kde ste na začiatku zodierali škol-
skú lavicu, ale kde žijete aj dnes. Mesto tento 
rok oslavuje svoje 770. výročie. Nakoľko ste 
na toto mesto viazaný? Ostali ste tu vedome?
Neostal som tu náhodou. Nie je to otázkou toho, 
či ho mám, alebo nemám rád. Mojou úlohou je 
byť tu. Bol som vo svete na viacerých miestach, 
a predsa som skončil tu.
Pri príležitosti tohtoročných Palóckych dní a 
Dní mesta Fiľakovo bude odhalená aj socha 
Viliama Hulitu. Dielo je Vašou prácou, ale bo-
lo pripravené na objednávku mesta. Je prí-
tomná „radosť z tvorenia“ aj keď umelec dos-
tane zákazku?
Niekde prítomná je, keď je prítomná aj sloboda 
tvorenia. V prípade Hulitu som sa k tomu staval 
rovnako, ako k maľovaniu obrazu, ktorý tvorím 
takpovediac slobodne. Naopak to, aby bola so-
cha markantná a aj sa podobala na toho, koho vi-
díme na fotke, bolo dané. Ak by som ho osobne 
poznal a sedel by mi ako model, vznikne úplne 
iná socha. Fotky nezachytávajú jeho povahové 
vlastnosti, takto sú to len domnienky, predpok-
lady. 
Môžem sa vás spýtať na vaše plány, aktuálne 
výstavy v blízkej budúcnosti?
Teraz budem mať práve výstavu aj v Lučenci, vý-
stavy pravdepodobne budú. Som zástancom 
samostatných výstav, nemám rád zmiešané veci. 
Pri skupinových výstavách sa dá menej spoznať 
umenie autora. Moje plány? Maľovať budem, 
kým budem žiť.

Mgr. Andrea Illés Kósik
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Pondelok – štvrtok: 7.30 – 11.30 | 12.30 – 16.00
Piatok:   7.30 – 11.30

Zmena úradných hodín Mestského
úradu vo Fiľakove od 1. júla Materskú školu na Daxnerovej ulici čaká prestavba. Úspešný projekt zabezpečí 

inštitúcii väčšie priestory, nové sociálne zariadenia a bude ju môcť navštevovať 
viac detí. „V súčasnosti sú mnohé výzvy na obnovu škôlok najmä kvôli zvýšeniu 
ich kapacity. Mnoho rodičov na Slovensku nemá možnosť dať deti do škôlok, 
lebo sú kapacitne poddimenzované. U nás je to štatisticky približne 30 detí,“ 
informoval Attila Agócs, primátor mesta.

Na prestavbu materskej školy na Daxnerovej ulici získala samospráva minulý 
rok dotáciu od ministerstva školstva vo výške 58-tisíc eur. Rekonštrukcia bude 
prebiehať v jednom z dvoch blokov budovy – nevyužívanú lodžiu zastavajú a 
vytvoria tu nové sociálne zariadenia. „V súčasnosti nie sú vyhovujúce ani z 
hľadiska kvality a ani z hľadiska počtu vzhľadom na množstvo detí 
navštevujúcich toto zariadenie.“ Nová trieda vznikne v priestoroch terajšej 
telocvične. Vďaka tomu sa zvýši kapacita škôlky o 20 detí.
Okrem dotácie z projektu zainvestuje samospráva aj z vlastného rozpočtu. 
„Vymeníme na budove staré okná za plastové. Okrem spolufinancovania 
projektu nás to bude stáť približne 22-tisíc eur.“ Rekonštrukcia prvého bloku by 
mala prebehnúť v letných mesiacoch počas prázdnin.
Ako primátor ozrejmil, plánujú sa uchádzať aj o grant z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, vďaka ktorému by zrekonštruovali aj 
druhý blok budovy. „Vytvorilo by sa tým miesto pre ďalších desať detí. Z tohto 
grantu by sme sa zároveň zamerali na energetickú úsporu a vnútorné vybavenie 
škôlky.“ Primátor odhaduje, že ak budú úspešní aj s touto žiadosťou, prestavba 
druhej časti by sa mohla zrealizovať v budúcom roku.

Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Samospráva Fiľakova chce tento rok zavŕ-
šiť svoj zámer komplexne vyriešiť proble-
matiku odpadového hospodárstva. Podáva 
projekt na zriadenie kompostárne biologic-
ky rozložiteľného odpadu.
Kompostáreň bola pôvodne súčasťou pro-
jektu zberného dvora, ktorý mesto spre-
vádzkuje tento rok. „V tom čase ale pod-
mienky projektu nedovoľovali projekt po-
dať v takom znení, ako bol pôvodne konci-
povaný. Preto bola kompostáreň z projektu 
vylúčená,“ informoval Attila Agócs, primá-
tor mesta. 
Samospráva preto vypracovala osobitný 
projekt, v ktorom žiada nenávratný finanč-

ný príspevok vo výške takmer 326-tisíc eur, 
pričom ho bude z vlastného rozpočtu fi-
nancovať sumou viac ako 16-tisíc eur. „Do-
teraz sme biologicky rozložiteľný odpad 
odvážali do firmy AGRO CS vo Veľkých 
Dravciach. Ročne nás to stálo približne 18-
tisíc eur.“ 
Podľa primátora bude zriadenie kompostár-
ne pre mesto znamenať výrazné šetrenie v 
mestskej kase. „Predpokladám, že po spre-
vádzkovaní kompostárne znížime náklady 
na likvidáciu zeleného odpadu o 50 až 60 
percent.“ Kompostáreň má byť zriadená v 
areáli zberného dvora na Ratkárskej ceste. 
Vyrobený kompost bude využívaný na 
hnojenie mestských pozemkov, napríklad v 
mestskom parku či iných záhonoch. 

Jozef Mikuš,
tlačový referent Mesta Fiľakovo

Dňa 4. júna 2016 sa po prvý krát v mestskom 
parku vo Fiľakove uskutočnilo podujatie pre 
všetky deti k ich sviatku MDD. Spoluorgani-
zátorom bolo aj naše Komunitné centrum, 
ktoré si pre detičky pripravilo rôzne športové 
hry ako napr. pingpongovú dráhu, hádzanie 
frisby, bedminton či zázračné ruky. Každé 
dieťa dostalo kartičku s rozpísanými 
stanovišťami. Po úspešnom absolvovaní jed-
notlivých aktivít, tvorivých dielní, či rôznych 
hier, dostali deti za odmenu maľovanie na tvár 
priamo na stanovišti nášho KC.
Týmto by sa naše Komunitné centrum ešte raz 
chcelo poďakovať všetkým základným ško-
lám, materským školám a iným organizáciám 
za ich výbornú spoluprácu a podporu. Radosť 
detí a ich rozžiarené očká boli dôkazom tejto 
úspešnej akcie.

Mgr. Zuzana Gáspárová,
odborný garant Komunitného centra

Samospráve Fiľakova pribudne do kamerového systému jede-
násť nových kamier. Desať statických získa prostredníctvom Slo-
vak Telekomu a jednu otočnú cez projekt, ktorý podala mestská 
polícia. 
Ako informoval Attila Agócs, primátor mesta, telekomunikačná 
spoločnosť Slovak Telekom v súčasnosti ťahá v meste podzemnú 
optickú sieť. „Rozkopávajú značnú časť zelených plôch a chod-
níkov, ktoré majú neskôr vrátiť do pôvodného stavu. Ako 
satisfakciu nám po dohode spoločnosť poskytne desať statických 
bezpečnostných kamier aj so záznamovým zariadením,“ priblížil 
primátor. 
„Tešíme sa rozšíreniu kamerového systému, keďže doteraz sme 
mali monitorované len hlavné cesty v centre s niekoľkými odboč-
kami. Takto vyplníme miesta, kde nám doteraz chýbali.“
Okrem desiatich statických kamier má pribudnúť vďaka projektu 
mestskej polície aj jedna otočná. „Podobné projekty podávame 
každý rok a zdá sa, že teraz uspejeme tretíkrát. V krajskom kole 
projekt prešiel, už čakáme len na vyjadrenie z Bratislavy,“ infor-
moval Pavel Baláž, náčelník mestskej polície. Kamerový systém 
mestskej polícii pomáha pri monitorovaní problematických 
miest, akým je mestský park, sledovaní diania pri školách či 
odhalení dopravných priestupkov. 
Projekt obsahuje aj napojenie starých kamier na optickú sieť. „Pri 
nich nevieme využívať internetový kábel, ktorý bude použitý pri 
nových kamerách, lebo naše sú ešte analógové.“ Podľa náčelníka 
sa prechodom na optickú sieť zlepší kvalita záznamov.

Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, 
ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach a 
iných poplatkoch voči Mestu ku dňu 30. 6. 
2016, že v prípade záujmu si môže jeden dos-
pelý člen domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľ-
nej (bezplatnej) vstupenky na jeden z kon-
certov usporiadaných v rámci augustových 
osláv 770. výročia mesta. Podľa vlastného 
výberu, a to na koncert Petra Cmoríka a 

Ildikó Keresztes dňa 13.8. - sobota, alebo na 
koncert skupiny Republic dňa 14.8.-nedeľa. 
Výdaj bezplatných vstupeniek bude prebie-
hať od 1. do 12. augusta v Klientskom centre 
MsÚ, počas úradných hodín. Potrebné je 
predložiť občiansky preukaz. 
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou poďa-
kovať tým občanom, ktorí si plnia svoje 
povinnosti voči Mestu.

Bez názvu – akryl, plátno
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Zastáva názor, že bez poznania tradícií sa mo-
derné dielo vytvoriť nedá. Vo svojich príspev-
koch o umení zas rovno vyhlasuje, že bez kultivo-
vaného ducha o umení nemôžeme ani hovoriť. 
Rozprávali sme sa s jedným z najmarkantnejších 
fiľakovských maliarov, Alfrédom Balázsom, ko-
ho samostatnú výstavu otvorili nedávno v Mests-
kom vlastivednom múzeu a v blízkej budúcnosti 
bude v našom meste  odhalená jeho socha o Hu-
litovi.
Ohľadom umenia hovoríte o kultivovanom 
duchu. Neveríte v inštinktívne umenie?
Bez inštinktu umenie neexistuje. Aj život je pos-
tavený na inštinkte. Inštinkt však samozrejme ne-
stačí, je to len základ, ktorý sa nachádza v kaž-
dom človeku. 

Teraz sa na umelecké dielo pozrime z hľadis-
ka recipienta. Vaše maľby predstavujú ab-
straktné, nonfiguratívne umenie – divák vidí 
tento abstraktný obraz. Podľa vás je dielo po-
chopiť verbálnou cestou nemožné, napísali 
ste nasledovné: „Vyjadriť význam diela slo-
vami je nonsens.“ Čo by teda malo recipiento-
vi pomôcť: rozvinutý duch, či životné skúse-
nosti? 
Nie vyslovene, lebo potom by mal byť každý člo-
vek maliarom. Recipient by mal venovať čas to-
mu, čo vidí. Ľudia nie sú schopní zastať pred nie-
čím, čomu nerozumejú. Nepochopenie nepra-
mení z obrazu, ale z vnútra. Vizualita je niečo, čo 
potrebuje čas a v dnešnom svete nemáme čas na 
nič. Verbálnosť je nepotrebná preto, lebo vedľa 
nej by bola vizualita zbytočná. Obraz je ab-
straktný od toho, že na ňom nevieme zoskupiť 
žiadne konkrétnosti, ale to neznačí to, že nemá 
význam.
Popierate to, že by umelec tvoril samoúčelne. 
Tvrdíte, že cieľom umelca je, aby v jeho diele 
každý uvidel svoju tvár. Ako na jednom mies-
te píšete: „Pri tvorbe cítim, že skutočne žijem, 
existujem.“
Proces tvorby je najdôležitejší. Samoúčelnosť 
vylučujem. Umenie nie je samoúčelné, nie je to 
sebecká vec. Skôr sa dá ponímať ako misia, pos-
lanie. Dielo neexistuje náhodou.
Život a umenie sú aj podľa vás nerozdeliteľ-

né. Predsa z jednej strany tvrdíte, že „svojim 
spôsobom je každé dielo abstraktné“, na dru-
hej strane, že „každé skutočne umelecké dielo 
je realita“. Túto, zdanlivo protichodnú jed-
notu ste najviac priblížili asi týmto výrokom: 
„Moje obrazy sú hmotné dôkazy nevyslovi-
teľného.“
Nie len moderné dielo môže byť abstraktné. Aj 
stredoveká oltárna maľba je abstraktná. V ab-
strakcií sa nachádza jeden zaujímavý jav: ľudia 
ju považujú za nezmyselnú, hoci má význam, 
len iný. Umenie a život tvoria jednotu, umenie 
sa živí životom. Ja sprostredkúvam obraz, a vec-
ným dôkazom tohto sprostredkovania sa stáva 
obraz. 
Keď sa rozprávame o umení, nepretržite roz-
právame o živote. Vaše študijné cesty v Ta-
liansku, Rakúsku, či Anglicku mali v prvom 
rade za cieľ získať odbornú prax, alebo skôr 
životné skúsenosti?
Pomohli obom. Tak ako životné, aj odborné skú-
senosti človeka formujú. To čo som videl v mú-
zeách mi dodalo úplne iné ponímanie ako to, čo 
som videl v prírode. To čo vidím v prírode je 
jeden obraz. Na maľbe sa zobrazuje iný druh 
obrazu. Napríklad maľba od Rembrandta ne-
zobrazuje jednoducho len človeka, ale je v ňom 
celý jeho život, čo vie doň maliar dať. Maliar je 
maliarom od toho, že túto schopnosť v sebe má.
Bola pre vás Budapešť a umelecká univerzita 
smerodajná v tom, že ste sa stali maliarom?
Boli smerodajné, ale ja som sa chcel stať malia-
rom už v pomerne mladom veku. Škola mi dala 
veľa, ale sama o sebe nestačí. Pomohla mi hlav-
ne v osvojení si spôsobu videnia v rámci umenia. 
To mi dopomohlo aj k abstraktnému umeniu. 
Kresba, ako taká ma zaujímala od detstva: ako sa 
dajú kresbou vyjadriť myšlienky a pocity, čo člo-
veka zaujmú. Je to v skutočnosti sebavyjadrenie, 
čoho prostriedkom je umenie. 
Od detstva ste sa chceli stať maliarom, pred-
sa ste sa na stredoškolské štúdium vybrali 
iným smerom. Odkiaľ prišlo maliarstvo?
Životná cesta nebola rovná. Na vysokú školu 
som sa tiež najskôr hlásil do Bratislavy a Prahy – 
Budapešť bola len siedma zastávka. V mojom 
prostredí nebol žiadny maliar, prišlo to zvnútra. 
Začali sme odzadu a časovo sme sa dostali do 

Fiľakova, kde ste na začiatku zodierali škol-
skú lavicu, ale kde žijete aj dnes. Mesto tento 
rok oslavuje svoje 770. výročie. Nakoľko ste 
na toto mesto viazaný? Ostali ste tu vedome?
Neostal som tu náhodou. Nie je to otázkou toho, 
či ho mám, alebo nemám rád. Mojou úlohou je 
byť tu. Bol som vo svete na viacerých miestach, 
a predsa som skončil tu.
Pri príležitosti tohtoročných Palóckych dní a 
Dní mesta Fiľakovo bude odhalená aj socha 
Viliama Hulitu. Dielo je Vašou prácou, ale bo-
lo pripravené na objednávku mesta. Je prí-
tomná „radosť z tvorenia“ aj keď umelec dos-
tane zákazku?
Niekde prítomná je, keď je prítomná aj sloboda 
tvorenia. V prípade Hulitu som sa k tomu staval 
rovnako, ako k maľovaniu obrazu, ktorý tvorím 
takpovediac slobodne. Naopak to, aby bola so-
cha markantná a aj sa podobala na toho, koho vi-
díme na fotke, bolo dané. Ak by som ho osobne 
poznal a sedel by mi ako model, vznikne úplne 
iná socha. Fotky nezachytávajú jeho povahové 
vlastnosti, takto sú to len domnienky, predpok-
lady. 
Môžem sa vás spýtať na vaše plány, aktuálne 
výstavy v blízkej budúcnosti?
Teraz budem mať práve výstavu aj v Lučenci, vý-
stavy pravdepodobne budú. Som zástancom 
samostatných výstav, nemám rád zmiešané veci. 
Pri skupinových výstavách sa dá menej spoznať 
umenie autora. Moje plány? Maľovať budem, 
kým budem žiť.

Mgr. Andrea Illés Kósik
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Pondelok – štvrtok: 7.30 – 11.30 | 12.30 – 16.00
Piatok:   7.30 – 11.30

Zmena úradných hodín Mestského
úradu vo Fiľakove od 1. júla Materskú školu na Daxnerovej ulici čaká prestavba. Úspešný projekt zabezpečí 

inštitúcii väčšie priestory, nové sociálne zariadenia a bude ju môcť navštevovať 
viac detí. „V súčasnosti sú mnohé výzvy na obnovu škôlok najmä kvôli zvýšeniu 
ich kapacity. Mnoho rodičov na Slovensku nemá možnosť dať deti do škôlok, 
lebo sú kapacitne poddimenzované. U nás je to štatisticky približne 30 detí,“ 
informoval Attila Agócs, primátor mesta.

Na prestavbu materskej školy na Daxnerovej ulici získala samospráva minulý 
rok dotáciu od ministerstva školstva vo výške 58-tisíc eur. Rekonštrukcia bude 
prebiehať v jednom z dvoch blokov budovy – nevyužívanú lodžiu zastavajú a 
vytvoria tu nové sociálne zariadenia. „V súčasnosti nie sú vyhovujúce ani z 
hľadiska kvality a ani z hľadiska počtu vzhľadom na množstvo detí 
navštevujúcich toto zariadenie.“ Nová trieda vznikne v priestoroch terajšej 
telocvične. Vďaka tomu sa zvýši kapacita škôlky o 20 detí.
Okrem dotácie z projektu zainvestuje samospráva aj z vlastného rozpočtu. 
„Vymeníme na budove staré okná za plastové. Okrem spolufinancovania 
projektu nás to bude stáť približne 22-tisíc eur.“ Rekonštrukcia prvého bloku by 
mala prebehnúť v letných mesiacoch počas prázdnin.
Ako primátor ozrejmil, plánujú sa uchádzať aj o grant z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, vďaka ktorému by zrekonštruovali aj 
druhý blok budovy. „Vytvorilo by sa tým miesto pre ďalších desať detí. Z tohto 
grantu by sme sa zároveň zamerali na energetickú úsporu a vnútorné vybavenie 
škôlky.“ Primátor odhaduje, že ak budú úspešní aj s touto žiadosťou, prestavba 
druhej časti by sa mohla zrealizovať v budúcom roku.

Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Samospráva Fiľakova chce tento rok zavŕ-
šiť svoj zámer komplexne vyriešiť proble-
matiku odpadového hospodárstva. Podáva 
projekt na zriadenie kompostárne biologic-
ky rozložiteľného odpadu.
Kompostáreň bola pôvodne súčasťou pro-
jektu zberného dvora, ktorý mesto spre-
vádzkuje tento rok. „V tom čase ale pod-
mienky projektu nedovoľovali projekt po-
dať v takom znení, ako bol pôvodne konci-
povaný. Preto bola kompostáreň z projektu 
vylúčená,“ informoval Attila Agócs, primá-
tor mesta. 
Samospráva preto vypracovala osobitný 
projekt, v ktorom žiada nenávratný finanč-

ný príspevok vo výške takmer 326-tisíc eur, 
pričom ho bude z vlastného rozpočtu fi-
nancovať sumou viac ako 16-tisíc eur. „Do-
teraz sme biologicky rozložiteľný odpad 
odvážali do firmy AGRO CS vo Veľkých 
Dravciach. Ročne nás to stálo približne 18-
tisíc eur.“ 
Podľa primátora bude zriadenie kompostár-
ne pre mesto znamenať výrazné šetrenie v 
mestskej kase. „Predpokladám, že po spre-
vádzkovaní kompostárne znížime náklady 
na likvidáciu zeleného odpadu o 50 až 60 
percent.“ Kompostáreň má byť zriadená v 
areáli zberného dvora na Ratkárskej ceste. 
Vyrobený kompost bude využívaný na 
hnojenie mestských pozemkov, napríklad v 
mestskom parku či iných záhonoch. 

Jozef Mikuš,
tlačový referent Mesta Fiľakovo

Dňa 4. júna 2016 sa po prvý krát v mestskom 
parku vo Fiľakove uskutočnilo podujatie pre 
všetky deti k ich sviatku MDD. Spoluorgani-
zátorom bolo aj naše Komunitné centrum, 
ktoré si pre detičky pripravilo rôzne športové 
hry ako napr. pingpongovú dráhu, hádzanie 
frisby, bedminton či zázračné ruky. Každé 
dieťa dostalo kartičku s rozpísanými 
stanovišťami. Po úspešnom absolvovaní jed-
notlivých aktivít, tvorivých dielní, či rôznych 
hier, dostali deti za odmenu maľovanie na tvár 
priamo na stanovišti nášho KC.
Týmto by sa naše Komunitné centrum ešte raz 
chcelo poďakovať všetkým základným ško-
lám, materským školám a iným organizáciám 
za ich výbornú spoluprácu a podporu. Radosť 
detí a ich rozžiarené očká boli dôkazom tejto 
úspešnej akcie.

Mgr. Zuzana Gáspárová,
odborný garant Komunitného centra

Samospráve Fiľakova pribudne do kamerového systému jede-
násť nových kamier. Desať statických získa prostredníctvom Slo-
vak Telekomu a jednu otočnú cez projekt, ktorý podala mestská 
polícia. 
Ako informoval Attila Agócs, primátor mesta, telekomunikačná 
spoločnosť Slovak Telekom v súčasnosti ťahá v meste podzemnú 
optickú sieť. „Rozkopávajú značnú časť zelených plôch a chod-
níkov, ktoré majú neskôr vrátiť do pôvodného stavu. Ako 
satisfakciu nám po dohode spoločnosť poskytne desať statických 
bezpečnostných kamier aj so záznamovým zariadením,“ priblížil 
primátor. 
„Tešíme sa rozšíreniu kamerového systému, keďže doteraz sme 
mali monitorované len hlavné cesty v centre s niekoľkými odboč-
kami. Takto vyplníme miesta, kde nám doteraz chýbali.“
Okrem desiatich statických kamier má pribudnúť vďaka projektu 
mestskej polície aj jedna otočná. „Podobné projekty podávame 
každý rok a zdá sa, že teraz uspejeme tretíkrát. V krajskom kole 
projekt prešiel, už čakáme len na vyjadrenie z Bratislavy,“ infor-
moval Pavel Baláž, náčelník mestskej polície. Kamerový systém 
mestskej polícii pomáha pri monitorovaní problematických 
miest, akým je mestský park, sledovaní diania pri školách či 
odhalení dopravných priestupkov. 
Projekt obsahuje aj napojenie starých kamier na optickú sieť. „Pri 
nich nevieme využívať internetový kábel, ktorý bude použitý pri 
nových kamerách, lebo naše sú ešte analógové.“ Podľa náčelníka 
sa prechodom na optickú sieť zlepší kvalita záznamov.

Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, 
ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach a 
iných poplatkoch voči Mestu ku dňu 30. 6. 
2016, že v prípade záujmu si môže jeden dos-
pelý člen domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľ-
nej (bezplatnej) vstupenky na jeden z kon-
certov usporiadaných v rámci augustových 
osláv 770. výročia mesta. Podľa vlastného 
výberu, a to na koncert Petra Cmoríka a 

Ildikó Keresztes dňa 13.8. - sobota, alebo na 
koncert skupiny Republic dňa 14.8.-nedeľa. 
Výdaj bezplatných vstupeniek bude prebie-
hať od 1. do 12. augusta v Klientskom centre 
MsÚ, počas úradných hodín. Potrebné je 
predložiť občiansky preukaz. 
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou poďa-
kovať tým občanom, ktorí si plnia svoje 
povinnosti voči Mestu.

Bez názvu – akryl, plátno
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Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci s Nadáciou Learning Enterprises a 
so Študentskou sieťou (Diákhálózat) organizuje bezplatný anglický jazykový kurz od 11. 
do 29. júla 2016 v priestoroch MsKS pod vedením amerického lektora. Mimo 
vyučovacích hodín lektor a účastníci sa zúčastnia rôznych fakultatívnych programoch. 
Počas neformálnych rozhovorov sa naskytne možnosť na vzájomné spoznávanie kultúr a 
tradícií. Lektorkou trojtýždňového kurzu bude Claire Zurcher-Hamm-Pescatarian z 
USA, ktorá vyučuje niekoľko hodín denne vo viacerých skupinách. Kurz je bezplatný. 
Fakultatívne programy budú spoplatnené.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. júla 
2016 v MsKS vo Fiľakove. Prvé stretnutie s lektorkou bude 11. júla, o 9.00 hodine v 
MsKS.
Jazykový kurz sa realizuje v rámci programu „Po anglicky študujúce obce“.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Letné tábory vo Fiľakove

4. júl 2016 – 8. júl ZŠ Školská Letný denný tábor

4. júl 2016 – 15. júl ZŠ Štefana Koháriho II. Letný denný tábor

11. júl 2016 – 17. júl OZ Nomád Tábor Nomád

17. júl 2016 – 23. júl Oppidum Fileck Skrášľovanie hradu

25. júl 2016 – 29. júl Dom Matice slovenskej Matičný tábor

1. august 2016 – 5. august Novohrad - Nógrád Geopark Letný tábor

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul. 
č. 15 vo Fiľakove bude mať v letných mesia-
coch júl a august 2016 prerušenú prevádzku 
a to z dôvodu rekonštrukcie časti budovy. 
Zriaďovateľ materskej školy – Mesto Fiľa-
kovo sa stal úspešným žiadateľom o dotáciu 
na rozšírenie kapacity MŠ v II. výzve, ktorá 
bola vyhlásená v roku 2015 Ministerstvom 
školstva, kultúry a športu SR.
V materskej škole sa bude renovovať pavi-
lon „A“,  t.j. pribudnú nad práčovňou nové 
sociálne zariadenia a umyváreň pre deti, bu-
dú sa meniť v časti budovy okná a vytvorí sa 
jedna trieda s kapacitou pre 20 detí. Vytvoria 
sa pracovné možnosti aj pre dve učiteľky 
MŠ.
Letná prevádzka pre deti z tunajšej mater-
skej školy bude zabezpečená pre pracujú-
cich rodičov na MŠ Štúrova ul. vo Fiľakove. 
Prevádzka v obnovených priestoroch mater-
skej školy by mala byť obnovená k 01. 09. 
2016. Dúfame a pevne veríme, že stavebné 
práce a úpravy budú hotové včas, aby sme 
mohli úspešne zahájiť nový školský rok 
2016-2017.

Mgr. Vargová Danica, riaditeľka MŠ

Vo Fiľakove je značný počet občianskych zdru-
žení, zameraných možno na všetky oblasti 
života. V tomto roku, div sa svete, vzniklo 
ďalšie, ktoré si kladie za cieľ upriamiť pozor-
nosť miestnych, ale aj cezpoľných na nevšednú 
lokalitu v meste. Je to Pivničný rad, a to je 
zároveň aj názov OZ. Miestni vinári chcú syste-
maticky pracovať na tom, aby priestor, kde vy-
rábajú víno a ktorý im zároveň patrí, nezapadol 
prachom zabudnutia a devastácie. Už nejaký 
čas – niekoľko rokov oživujú vínne pivnice. Ho-
ci ich stav nie je ideálny, lebo mnoho z nich 
chátra, niektoré už zaplavila voda, iné znehod-
notili zlodeji. Majiteľov schopných udržiavať 
pivnice a ich okolie ubúda. Mladých nadšencov 
je poriedko. Pritom  pivnice vytesané do pies-
kovca sú svojím spôsobom raritou mesta, ale aj 
regiónu. A práve tento stav chce OZ Pivničný 
rad postupne zmeniť. Oživiť tradíciu vinárstva, 

zachrániť a sprístupniť vinné pivnice, zviditeľ-
niť a zvýrazniť túto lokalitu, prezentovať ju a 
využiť miestnu raritu na rozvoj turistiky a 
cestovného ruchu. V mnohých pivniciach sa za-
chovali staré sudy, lisy a iné nástroje potrebné k 
výrobe vína.
Členovia OZ, to je niekoľko nadšencov, ktorým 
nie je ľahostajný ďalší osud miesta, kde chcú vy-
tvoriť podmienky pre ďalšie a pravidelné stre-
távanie sa ľudí, ktorí majú záujem robiť dobré 
víno; kde by si odovzdávali skúsenosti, vzdelá-
vali sa a využívali nové technológie, a hlavne, 
aby sa na fiľakovskom pivničnom rade vyrába-
lo a pilo dobré víno. Veria, že kto raz získa vá-
šeň pre víno, a privonia k vinárstvu, už ho táto 
láska nikdy neopustí. Na radosť a úžitok vinára, 
ale aj vďačného konzumenta dobrého vína.
Od plánov ku skutkom nie je až tak ďaleko a 
prvé stretnutie a prezentácia OZ Pivničný rad 

bude Deň otvorených pivníc. Symbolicky, po-
čas Palóckych dní, kedy si aj mesto Fiľakovo 
pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmien-
ky. Otvoria sa vínne pivnice na ochutnávku vín. 
Je to nový začiatok a preto je vítaný každý, kto 
chce v dobrej vôli okoštovať plody práce 
miestnych vinárov. Lebo je potrebné mať na 
zreteli, že chuť a kvalita výsledkov ich práce – 
dobré víno – je aj kus ich srdca.

Uplynulé tri mesiace boli pre FS Rakonca 
obdobím plným úspechov. Reťazec slávy 
sa začal v apríli vo Zvolene, na krajskej pre-
hliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tan-
ci – Šaffova ostroha 2016, kde z ôsmich u-
delených zlatých cien sedem poputovalo 
do Fiľakova. Koncom mája tanečníci DFS 
Malá Rakonca účinkovali v Maďarskej te-
levízii, v relácii „Család-barát“, ako aj na 
12. Medzinárodnom detskom folklórnom 
festivale vo Zvolene. Po príchode z festi-
valu nezostal čas na oddych. Na druhý deň 
sa sólisti súboru pobrali na druhý koniec 
republiky do Dlhého Klčova, na finále naj-
prestížnejšej súťaže domáceho folklórne-
ho hnutia, pod menom Šaffova ostroha. 
Dalo to veľa námahy, ale stálo to za to. Ni-
kolas Molnár sa stal laureátom súťaže v 
kategórií detí, Dániel Varga a tanečný pár 
Sofia Janštová – Márk Antal dostali ocene-
nie v zlatom pásme, kým Angéla Gáspár a 
Bernadett Csomorová sa umiestnili v 
bronzovom pásme. Mladí tanečníci to cez 

ďalší víkend nasmerovali do susedného 
Maďarska, do obce Somoskőújfalu, kde sa 
konal XXI. Šomošský detský folklórny fes-

tival. Napriek silnej zostave, získali taneč-
níci DFS Malá Rakonca s choreografiou 
pod názvom „Prišla kvetná nedeľa“ hlavnú 
cenu prehliadky a s oboma prezentovaný-
mi choreografiami – spolu zo súborom Vi-
ganó zo Šalgotarjánu a Zobonka z Balaš-

ských Ďarmot – dostali pozvanie na Novo-
hradskú detskú tanečnú antológiu realizo-
vanú v roku 2017. V čase 10. – 12. júna sa 

oba súbory, čiže skoro 50 tanečníkov, zú-
častnili 50. Celoštátneho ľudovo-umelec-
kého festivalu v Želiezovciach. Galaprog-
ram tohto festivalu zaznamenala aj Slo-
venská televízia, dúfame, že sa čoskoro 
dostane do vysielania. Priebežne s festiva-
lom prebiehalo oblastné kolo populárnej 
maďarskej televíznej súťaže talentov v ob-
lasti folklóru „Fölszállott a páva”, na 
ktorom fiľakovskú folklórnu dielňu repre-
zentovali sólisti Nikolas Molnár a Dániel 
Varga. O ich tanečnom výkone sedemčlen-
ná odborná porota hovorila len v dobrom,  
držíme im palce, aby sa objavili aj na tele-
víznej obrazovke. Po dvojtýždňovej pauze 
sa súbory zase vydajú na cestu. Tentokrát 
pocestujú trošku ďalej, až do Lotyšska, 
aby aj tam preslávili dobré meno domáce-
ho folklórneho hnutia, regiónu a mesta 
Fiľakovo.

Mgr. Norbert Varga, MsKS

do 31. júla Výber z tvorby akademického maliara Alfréda Balázsa
  Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
  Archeologická výstava „Grécko na úsvite dejín“
  Výstava z modernej keramickej tvorby „Včerajšok dnes“
  Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum

do 31. júla Výstava astrofotografií Štefana Šimona
  Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; 
  Organizátor: Hradné múzeum, Geopark Novohrad-Nógrád

2. júl LESNÁ HUDBA – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
 10:00 Miesto: Mestský park; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS,
  nadácia Muzsikál az Erdő Alapítvány (Maďarsko)
 11:00 770 rokov Fiľakova – Prednáška o lokálnych dejinách
  Prednášateľ: Mgr. Attila Agócs, PhD.
  Miesto: Fiľakovský hrad; Spoluorganizátor: Hradné múzeum
  Vybrané programy v mestkom parku:
 11:00 Bábkové divadlo Madzag
 14:00 Ženský spevácky zbor Melódia
 14:30 Slávnostná inaugurácia plakety súdržnosti; Orchester 
  poslucháčov Univerzity hudobného umenia Ferenca Liszta; 

  Účinkujúci z maďarskej talentovej súťaže vo vážnej hudbe 
  „Virtuózi“

 17:30 Lesný koncert ľudovej hudby: FS HEĽPAN z Horehronia;
  FS „Kontyvirág“ z obce Tar; ĽH Dűvő (Šalgotarján)

8.–9. júl UDVART – KULTÚRNO-HUDOBNÝ FESTIVAL
  Piatok:
 17:00 Literárny dvor
 20:30 Koncert: Gypo Circus
 22:00 Večerné kino
  Sobota:
18:30 Slam poetry
20:00 Koncerty: Jónás Vera a G. Szabó Hunor duo, Aylen's Fall
  Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
  Organizátor: MsKS ; Spoluorganizátor: Hradné múzeum

11.–29. júl Po anglicky študujúce obce
  Kurz anglického jazyka s americkým lektorom
  Prvé stretnutie: 11. júl, 9:00 h.,MsKS
  Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2016

V koncentračnom tábore Osvienčim – Brezin-
ka zahynulo v noci z 2. na 3. augusta 1944 v 
plynových komorách asi 3000 Rómov, muži, 
ženy, deti aj starí ľudia. V roku 1972 vyhlásil 
kongres Svetovej federácie Rómov v Paríži 2. 
august za pamätný deň na obete rómskeho 
holokaustu – poraimos. Občianske združenie 
Kovosmaltskí zvárači organizujú preto 2. 
augusta o 15.30 hod. spomienkové stretnutie a 
o 16.00 hod. sa bude konať kladenie vencov k 
pamätníku židovskej komunity, ktorý sa 
nachádza na mieste bývalej synagógy. Zraz 
všetkých účastníkov bude o 15.30 na Námestí 
padlých hrdinov. Podujatie ukončí stretnutie 
pozvaných hostí a beseda v maďarskom 
spoločenskom dome, témou besedy bude 
rómsky holokaust.

Združenie Kovosmaltskí zvárači

Kultúra

Riaditeľ Základnej umeleckej školy 
vo Fiľakove PhDr. Zoran Ardamica, 
PhD. je činný aj ako spisovateľ, prek-
ladateľ a literárny vedec. 14. júna 
2016 si mohol v Bratislave v Zichyho 
paláci prevziať od Literárneho fondu, 
výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru 
za rok 2015 Prémiu za literárnu tvorbu 
v rámci Ceny Imre Madácha (založe-
nej už v r. 1967) za dielo Kultúraolva-
sás (Čítanie kultúry). Multi- a trans-
disciplinárnu zbierku literárnoved-
ných, kulturologických, muzikologic-
kých, translatologických, ai. štúdií in-
terpretujúcich medzi inými i filmové a 
dramatické umenie uverejnilo vyda-
vateľstvo Media Nova M v spolupráci 
s Nap Kiadó. Károly Fellinger, Zorán Ardamica a László Koncsol

Fotky: Archív FS Rakonca
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Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci s Nadáciou Learning Enterprises a 
so Študentskou sieťou (Diákhálózat) organizuje bezplatný anglický jazykový kurz od 11. 
do 29. júla 2016 v priestoroch MsKS pod vedením amerického lektora. Mimo 
vyučovacích hodín lektor a účastníci sa zúčastnia rôznych fakultatívnych programoch. 
Počas neformálnych rozhovorov sa naskytne možnosť na vzájomné spoznávanie kultúr a 
tradícií. Lektorkou trojtýždňového kurzu bude Claire Zurcher-Hamm-Pescatarian z 
USA, ktorá vyučuje niekoľko hodín denne vo viacerých skupinách. Kurz je bezplatný. 
Fakultatívne programy budú spoplatnené.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. júla 
2016 v MsKS vo Fiľakove. Prvé stretnutie s lektorkou bude 11. júla, o 9.00 hodine v 
MsKS.
Jazykový kurz sa realizuje v rámci programu „Po anglicky študujúce obce“.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Letné tábory vo Fiľakove

4. júl 2016 – 8. júl ZŠ Školská Letný denný tábor

4. júl 2016 – 15. júl ZŠ Štefana Koháriho II. Letný denný tábor

11. júl 2016 – 17. júl OZ Nomád Tábor Nomád

17. júl 2016 – 23. júl Oppidum Fileck Skrášľovanie hradu

25. júl 2016 – 29. júl Dom Matice slovenskej Matičný tábor

1. august 2016 – 5. august Novohrad - Nógrád Geopark Letný tábor

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul. 
č. 15 vo Fiľakove bude mať v letných mesia-
coch júl a august 2016 prerušenú prevádzku 
a to z dôvodu rekonštrukcie časti budovy. 
Zriaďovateľ materskej školy – Mesto Fiľa-
kovo sa stal úspešným žiadateľom o dotáciu 
na rozšírenie kapacity MŠ v II. výzve, ktorá 
bola vyhlásená v roku 2015 Ministerstvom 
školstva, kultúry a športu SR.
V materskej škole sa bude renovovať pavi-
lon „A“,  t.j. pribudnú nad práčovňou nové 
sociálne zariadenia a umyváreň pre deti, bu-
dú sa meniť v časti budovy okná a vytvorí sa 
jedna trieda s kapacitou pre 20 detí. Vytvoria 
sa pracovné možnosti aj pre dve učiteľky 
MŠ.
Letná prevádzka pre deti z tunajšej mater-
skej školy bude zabezpečená pre pracujú-
cich rodičov na MŠ Štúrova ul. vo Fiľakove. 
Prevádzka v obnovených priestoroch mater-
skej školy by mala byť obnovená k 01. 09. 
2016. Dúfame a pevne veríme, že stavebné 
práce a úpravy budú hotové včas, aby sme 
mohli úspešne zahájiť nový školský rok 
2016-2017.

Mgr. Vargová Danica, riaditeľka MŠ

Vo Fiľakove je značný počet občianskych zdru-
žení, zameraných možno na všetky oblasti 
života. V tomto roku, div sa svete, vzniklo 
ďalšie, ktoré si kladie za cieľ upriamiť pozor-
nosť miestnych, ale aj cezpoľných na nevšednú 
lokalitu v meste. Je to Pivničný rad, a to je 
zároveň aj názov OZ. Miestni vinári chcú syste-
maticky pracovať na tom, aby priestor, kde vy-
rábajú víno a ktorý im zároveň patrí, nezapadol 
prachom zabudnutia a devastácie. Už nejaký 
čas – niekoľko rokov oživujú vínne pivnice. Ho-
ci ich stav nie je ideálny, lebo mnoho z nich 
chátra, niektoré už zaplavila voda, iné znehod-
notili zlodeji. Majiteľov schopných udržiavať 
pivnice a ich okolie ubúda. Mladých nadšencov 
je poriedko. Pritom  pivnice vytesané do pies-
kovca sú svojím spôsobom raritou mesta, ale aj 
regiónu. A práve tento stav chce OZ Pivničný 
rad postupne zmeniť. Oživiť tradíciu vinárstva, 

zachrániť a sprístupniť vinné pivnice, zviditeľ-
niť a zvýrazniť túto lokalitu, prezentovať ju a 
využiť miestnu raritu na rozvoj turistiky a 
cestovného ruchu. V mnohých pivniciach sa za-
chovali staré sudy, lisy a iné nástroje potrebné k 
výrobe vína.
Členovia OZ, to je niekoľko nadšencov, ktorým 
nie je ľahostajný ďalší osud miesta, kde chcú vy-
tvoriť podmienky pre ďalšie a pravidelné stre-
távanie sa ľudí, ktorí majú záujem robiť dobré 
víno; kde by si odovzdávali skúsenosti, vzdelá-
vali sa a využívali nové technológie, a hlavne, 
aby sa na fiľakovskom pivničnom rade vyrába-
lo a pilo dobré víno. Veria, že kto raz získa vá-
šeň pre víno, a privonia k vinárstvu, už ho táto 
láska nikdy neopustí. Na radosť a úžitok vinára, 
ale aj vďačného konzumenta dobrého vína.
Od plánov ku skutkom nie je až tak ďaleko a 
prvé stretnutie a prezentácia OZ Pivničný rad 

bude Deň otvorených pivníc. Symbolicky, po-
čas Palóckych dní, kedy si aj mesto Fiľakovo 
pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmien-
ky. Otvoria sa vínne pivnice na ochutnávku vín. 
Je to nový začiatok a preto je vítaný každý, kto 
chce v dobrej vôli okoštovať plody práce 
miestnych vinárov. Lebo je potrebné mať na 
zreteli, že chuť a kvalita výsledkov ich práce – 
dobré víno – je aj kus ich srdca.

Uplynulé tri mesiace boli pre FS Rakonca 
obdobím plným úspechov. Reťazec slávy 
sa začal v apríli vo Zvolene, na krajskej pre-
hliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tan-
ci – Šaffova ostroha 2016, kde z ôsmich u-
delených zlatých cien sedem poputovalo 
do Fiľakova. Koncom mája tanečníci DFS 
Malá Rakonca účinkovali v Maďarskej te-
levízii, v relácii „Család-barát“, ako aj na 
12. Medzinárodnom detskom folklórnom 
festivale vo Zvolene. Po príchode z festi-
valu nezostal čas na oddych. Na druhý deň 
sa sólisti súboru pobrali na druhý koniec 
republiky do Dlhého Klčova, na finále naj-
prestížnejšej súťaže domáceho folklórne-
ho hnutia, pod menom Šaffova ostroha. 
Dalo to veľa námahy, ale stálo to za to. Ni-
kolas Molnár sa stal laureátom súťaže v 
kategórií detí, Dániel Varga a tanečný pár 
Sofia Janštová – Márk Antal dostali ocene-
nie v zlatom pásme, kým Angéla Gáspár a 
Bernadett Csomorová sa umiestnili v 
bronzovom pásme. Mladí tanečníci to cez 

ďalší víkend nasmerovali do susedného 
Maďarska, do obce Somoskőújfalu, kde sa 
konal XXI. Šomošský detský folklórny fes-

tival. Napriek silnej zostave, získali taneč-
níci DFS Malá Rakonca s choreografiou 
pod názvom „Prišla kvetná nedeľa“ hlavnú 
cenu prehliadky a s oboma prezentovaný-
mi choreografiami – spolu zo súborom Vi-
ganó zo Šalgotarjánu a Zobonka z Balaš-

ských Ďarmot – dostali pozvanie na Novo-
hradskú detskú tanečnú antológiu realizo-
vanú v roku 2017. V čase 10. – 12. júna sa 

oba súbory, čiže skoro 50 tanečníkov, zú-
častnili 50. Celoštátneho ľudovo-umelec-
kého festivalu v Želiezovciach. Galaprog-
ram tohto festivalu zaznamenala aj Slo-
venská televízia, dúfame, že sa čoskoro 
dostane do vysielania. Priebežne s festiva-
lom prebiehalo oblastné kolo populárnej 
maďarskej televíznej súťaže talentov v ob-
lasti folklóru „Fölszállott a páva”, na 
ktorom fiľakovskú folklórnu dielňu repre-
zentovali sólisti Nikolas Molnár a Dániel 
Varga. O ich tanečnom výkone sedemčlen-
ná odborná porota hovorila len v dobrom,  
držíme im palce, aby sa objavili aj na tele-
víznej obrazovke. Po dvojtýždňovej pauze 
sa súbory zase vydajú na cestu. Tentokrát 
pocestujú trošku ďalej, až do Lotyšska, 
aby aj tam preslávili dobré meno domáce-
ho folklórneho hnutia, regiónu a mesta 
Fiľakovo.

Mgr. Norbert Varga, MsKS

do 31. júla Výber z tvorby akademického maliara Alfréda Balázsa
  Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
  Archeologická výstava „Grécko na úsvite dejín“
  Výstava z modernej keramickej tvorby „Včerajšok dnes“
  Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum

do 31. júla Výstava astrofotografií Štefana Šimona
  Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; 
  Organizátor: Hradné múzeum, Geopark Novohrad-Nógrád

2. júl LESNÁ HUDBA – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
 10:00 Miesto: Mestský park; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS,
  nadácia Muzsikál az Erdő Alapítvány (Maďarsko)
 11:00 770 rokov Fiľakova – Prednáška o lokálnych dejinách
  Prednášateľ: Mgr. Attila Agócs, PhD.
  Miesto: Fiľakovský hrad; Spoluorganizátor: Hradné múzeum
  Vybrané programy v mestkom parku:
 11:00 Bábkové divadlo Madzag
 14:00 Ženský spevácky zbor Melódia
 14:30 Slávnostná inaugurácia plakety súdržnosti; Orchester 
  poslucháčov Univerzity hudobného umenia Ferenca Liszta; 

  Účinkujúci z maďarskej talentovej súťaže vo vážnej hudbe 
  „Virtuózi“

 17:30 Lesný koncert ľudovej hudby: FS HEĽPAN z Horehronia;
  FS „Kontyvirág“ z obce Tar; ĽH Dűvő (Šalgotarján)

8.–9. júl UDVART – KULTÚRNO-HUDOBNÝ FESTIVAL
  Piatok:
 17:00 Literárny dvor
 20:30 Koncert: Gypo Circus
 22:00 Večerné kino
  Sobota:
18:30 Slam poetry
20:00 Koncerty: Jónás Vera a G. Szabó Hunor duo, Aylen's Fall
  Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
  Organizátor: MsKS ; Spoluorganizátor: Hradné múzeum

11.–29. júl Po anglicky študujúce obce
  Kurz anglického jazyka s americkým lektorom
  Prvé stretnutie: 11. júl, 9:00 h.,MsKS
  Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2016

V koncentračnom tábore Osvienčim – Brezin-
ka zahynulo v noci z 2. na 3. augusta 1944 v 
plynových komorách asi 3000 Rómov, muži, 
ženy, deti aj starí ľudia. V roku 1972 vyhlásil 
kongres Svetovej federácie Rómov v Paríži 2. 
august za pamätný deň na obete rómskeho 
holokaustu – poraimos. Občianske združenie 
Kovosmaltskí zvárači organizujú preto 2. 
augusta o 15.30 hod. spomienkové stretnutie a 
o 16.00 hod. sa bude konať kladenie vencov k 
pamätníku židovskej komunity, ktorý sa 
nachádza na mieste bývalej synagógy. Zraz 
všetkých účastníkov bude o 15.30 na Námestí 
padlých hrdinov. Podujatie ukončí stretnutie 
pozvaných hostí a beseda v maďarskom 
spoločenskom dome, témou besedy bude 
rómsky holokaust.

Združenie Kovosmaltskí zvárači

Kultúra

Riaditeľ Základnej umeleckej školy 
vo Fiľakove PhDr. Zoran Ardamica, 
PhD. je činný aj ako spisovateľ, prek-
ladateľ a literárny vedec. 14. júna 
2016 si mohol v Bratislave v Zichyho 
paláci prevziať od Literárneho fondu, 
výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru 
za rok 2015 Prémiu za literárnu tvorbu 
v rámci Ceny Imre Madácha (založe-
nej už v r. 1967) za dielo Kultúraolva-
sás (Čítanie kultúry). Multi- a trans-
disciplinárnu zbierku literárnoved-
ných, kulturologických, muzikologic-
kých, translatologických, ai. štúdií in-
terpretujúcich medzi inými i filmové a 
dramatické umenie uverejnilo vyda-
vateľstvo Media Nova M v spolupráci 
s Nap Kiadó. Károly Fellinger, Zorán Ardamica a László Koncsol

Fotky: Archív FS Rakonca
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Oddiel silového trojboja FTC Fiľa-
kovo sa v dňoch 14.-15. mája 2016 

zúčastnil Majstrovstiev Slovenska WPC Slova-
kia v silovom trojboji, tlaku na lavičke a v mŕt-
vom ťahu v Bratislave. Mesto Fiľakovo sa nám 
podarilo reprezentovať vo všetkých vekových 
kategóriách, dokopy s deviatimi pretekármi.
V kategórii muži do 60 kg Ondrej Oláh náš 
„Bandi“ získal titul majster Slovenska v silo-
vom trojboji, v tlaku na lavičke a aj v mŕtvom ťa-
hu s národným rekordom. Najmladší pretekár 
13 ročný Kristián Deme v kategórii mladší do-
rast do 56 kg, ako aj Zsolt Balog do 67,5 kg  zí-
skali vo svojej kategórií 1. miesto vo všetkých 
troch disciplínach s národným rekordom. V ka-
tegórii starší dorastenci do 67,5 kg získal v silo-
vom trojboji, v mŕtvom ťahu a tlaku na lavičke s 
novým národným rekordom 1. miesto Csaba 
Péter. Kristián Botos získal v kategórií do 75 kg 
1. miesto v silovom trojboji a v mŕtvom ťahu a 
2. miesto v tlaku na lavičke. Medzi juniormi do 
67,5 kg získal Gabriel Bari titul majster Sloven-
ska v silovom trojboji a v mŕtvom ťahu a 2. 
miesto v tlaku na lavičke. Daniel Horváth  zís-
kal do 82,5 kg 1. miesto v mŕtvom ťahu a 3. 
miesto v tlaku na lavičke. Dominik Illéš sa 
umiestnil na 2. mieste v tlaku na lavičke v 
kategórií do 82.5kg.
Ďakujeme za pomoc športovému klubu FTC 
Fiľakovo a občianskemu združeniu PURT.

František Sajko, tréner

Vďaka silnej tradícii kolkárskeho športu vo Fi-
ľakove, úspešným účastiam tunajších kolká-
rov v súťažiach rôznych kategórií, pomerne 
kvalitnej základni, ale hlavne neutíchajúcej 
snahe vedenia kolkárskeho oddielu, vedenia 
FTC i Mesta Fiľakovo podporovať záujem 
všetkého obyvateľstva o pohybové aktivity, 
rozrastá a skvalitňuje sa aj počet turnajov a sú-
ťaží na území mesta. Aj tých kolkárskych. Prá-
ve na nich si môžu prípadní záujemcovia otes-
tovať svoje možnosti venovať sa konkrétnemu 
športu a zdá sa, že ten kolkársky oslovuje čo-

raz väčší počet hlavne mladých, ktorí budú raz svoje mesto reprezentovať aj na 
vyšších úrovniach. Priam stvorený na to je kolkársky turnaj žiakov ZŠ, ktorý sa v 
organizácii FTC KO a ZŠ Školská 1 koná už niekoľko rokov a tento rok dostal 
dojemný prívlastok – Memoriál Mikiho Márkuša. Práve on bol takou spriaznenou 
dušou tunajšej kolkárne, kedysi aktívnym hráčom, v posledných rokoch už len 
verným fanúšikom všetkých kolkárov kategórií i dvorným fotografom všetkého 
diania na tunajšej kolkárni. Minulý rok v polovici júna sa s ním celý KO FTC po jeho 
dlhej chorobe navždy rozlúčil a na jeho počesť sa žiacky turnaj premenil na 
spomenutý memoriál. Zastúpenie v ňom mali všetky štyri základné školy a tiež 
družstvo prvého stupňa osemročného Gymnázia vo Fiľakove, niektoré školy aj viac 
družstiev. Šesť štvorčlenných družstiev starších žiakov a osem dvojíc mladších 
žiakov, chlapcov i dievčat, súťažilo v posledný májový deň a na každej dráhe 
odhádzalo 15 hodov, spolu teda 60. Konečné umiestnenie bolo nasledovné:

Tento rok bol úspešný nielen pre kolkárskych ligistov „A“-čko a „B“-čko, dobré 
výsledky na Majstrovstvách kraja i Slovenska dosiahli i juniori, dorastenci, žiaci i 
ženy seniorky. Obľúbenou súťažou je i mestská liga v kolkoch. K týmto témam sa 
vrátime v iných príspevkoch v budúcich číslach novín.

FTC KO a Magdaléna Bábelová, vedúca turnaja

Mladší žiaci:
1. miesto: ZŠ Školská – Patrik 
Kovács a Róbert Kluka, 
2. miesto: ZŠ Š.Koháryho – 
Krištof Kakuk a Damian 
Knapp,
3. miesto: ZŠ Farská lúka – 
Vivien Čriepoková a Daniela 
Mihályová

Starší žiaci:
1. miesto: ZŠ Školská – Daniel Mihali, 
Viliam Mag, Erik Gallo a Bianka Mihaliová
2. miesto: ZŠ Farská lúka – Enriko Šimon, 
Michal Čomor, Kristián Jakab a Tímea 
Balážová
3. miesto: ZŠ Školská – Lucia Malčeková, 
Tiffany Matúzová, Lukáš Püspöky a Vanda 
Juhászová

Víťazné družstvo ZŠ Školská – starší žiaci

A Füleki FTC sportklub erőemelő 
szakosztálya május 14-15-én a 

WPC Slovakia szlovák erőemelő bajnokságon 
vett részt Pozsonyban erőemelés, fekvenyomás 
és felhúzásban kategóriákban. Az országos meg-
mérettetésen 9 versenyzővel indultunk, akik a 
kategóriák valamennyi korosztályában képvi-
selték  városunkat.
A felnőttek 60 kilós kategóriájában Oláh And-
rás, a mi „Bandink“, mindhárom fogásnemben 
első lett, mégpedig országos csúccsal.
A csapat legfiatalabb tagja, a mindössze 13 éves 
Deme Krisztián volt, aki az ifjúságiak között az 
56 kilós kategóriában országos csúccsal nyerte 
meg mindhárom fogásnemet. A 67,5 kilós kate-
góriában Balog Zsolt és Péter Csaba első lett 
mindhárom fogásnemben, fekvenyomásban or-
szágos csúccsal, míg Botos Krisztián a 75 kiló-
sak között erőemelésben és felhúzásban első, 
fekvenyomásban második lett.
A junior kategóriában indult Bari Gábor a 67,5 
kilósok között erőemelésben és felhúzásban el-
ső, fekvenyomásban második, Horváth Dániel 
a 82,5 kilósok között felhúzásban első, fekve-
nyomásban harmadik, illetve Illés Dominik a 
82,5 kilósok között  fekvenyomásban második 
lett. 
Köszönjük a segítséget az FTC Fülek sport-
klubnak és a PURT polgári társulásnak.

Sajko František, edző

A füleki tekesport hagyományai, valamint teké-
zőink sikeres szereplése a különböző kategóriá-
jú versenyeken, az egyre jobb versenyzői bázis, 
de főként a tekeszakosztály és a városvezetés 
azon kitartó igyekezete, hogy támogassa a la-
kosság sport és mozgásigényét – mind hozzájá-
rultak ahhoz, hogy egyre gyarapodik a színvo-
nalas tornák száma városunkban. Ilyen torná-
kon tudják az érdeklődők felmérni lehetősége-
iket, tehetségüket egy adott sportágban való 
versenyzéshez, megmérettetéshez. Az utóbbi 
időben egyre élénkebb a fiatalok érdeklődése a 
tekesport iránt. Közülük kerülhetnek ki azok a 

tehetségek, akik később képviselhetik városunkat magasabb szinten is. Ezen gondolat 
jegyében került megrendezésre a füleki alapiskolák diákjainak teketornája. A verseny 
az FTC teke szakosztálya és az Iskola Utcai Alapiskola szervezésében már nem először 
valósult meg, azonban ebben az évben szomorú aktualitásként a Márkus Miki 
emléktorna nevet kapta. Miki volt a helyi tekecsarnok lelke, régebben aktív játékos, az 
utóbbi években a csapat vezérszurkolója és „udvari fotósa“. A múlt év júniusában 
hosszú, súlyos betegség után örökre elbúcsúzott a tekepályától, így a diáktorna, Miki 
emlékének áldozva emléktornává nemesült. A versenybe a négy füleki alapiskola, 
valamint a füleki 8-osztályos gimnázium csapata nevezett be. Voltak iskolák, amelyek 
több csapattal is indultak a versenyen – hat négytagú csapat az idősebb korosztályban, 
valamint nyolc két tagú csapat az alsóbb korcsoportban, fiúk és lányok egyaránt. A 
versenyt május utolsó napján rendezték. A csapatok 15 dobást hajtottak végre a teke-
csarnok valamennyi pályáján, tehát együttesen hatvanat. A verseny végeredménye:

Az idei évben nemcsak felnőtt A és B csaptunk volt eredményes. Szép sikereket értek el 
a kerületi és az országos bajnokságon a serdülők, az ifjúságiak, a diákok, valamint női 
szenior csapatunk is. Kedvelt versenynek számít a városi tekebajnokság is. E témára 
valamelyik későbbi számunkban még bővebben visszatérünk.

Az FTC tekecsapata és Bábelová Magdaléna, a teketorna szervezője

Fiatalabb korcsoport:
1. helyezett – Iskola Utcai Alapis-
kola – Kovács Patrik és Kluka 
Róbert 
2. helyezett – II. Koháry István 
Alapiskola – Kakuk Kristóf és 
Knapp Damian 
3. helyezett – Papréti Alapiskola – 
Čriepoková Vivien és Mihályová 
Daniela 

Idősebb korcsoport:
1. helyezett – Iskola Utcai Alapiskola – Mihali 
Daniel, Mag Viliam, Gallo Erik, Mihaliová 
Bianka 
2. helyezett – Papréti Alapiskola – Šimon Enriko, 
Čomor Michal, Jakab Kristián, Balážová Tímea 
3. helyezett – Iskola Utcai Alapiskola – Malčeko-
vá Lucia, Matúzová Tiffany, Püspöky Lukáš, 
Juhászová Vanda

Csapatok versenye – serdülők
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