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Ako je už roky v júni zvykom, aj tohto roku sa na 
hrade Fiľakovo konali historické hradné hry a sú
ťaž v historickej lukostreľbe. Sobotňajší prog

ram odštartoval o 16:00 hod., kedy boli pre deti 
pripravené bábkové predstavenie, prekážková 
dráha, historické hračky, hry a samozrejme dob
re známy Šašo Fjodor. Od šiestej večer sa mohli 
malí aj veľkí kochať pohľadom na rytiersky tur
naj, kde domáce aj zahraničné historické skupi
ny predviedli bravúrny výkon. Nechýbali kone, 
skutočné zbrane, ani bojová nálada stredoveku. 
Po turnaji nasledovala rekonštrukcia pádu fiľa- 
kovského hradu, ktorá návštevníkom priblížila 
historické udalosti z roku 1682. Núdza nebola 
ani o sprievodné programy ako napríklad dobo
vá mučiareň, remeselnícky jarmok s výrobkami 
predajcov zo Slovenska a Maďarska, tvorivé 
dielne, či Kráľovská čokoláda. Deň zakončila 
historická zábava, kde si návštevníci mohli vy
skúšať dobové tance a ochutnať stredovekú ku
chyňu. Na veľkú radosť organizátorov na hrad 
zavítalo, napriek nezvyčajne chladnému poča
siu, rekordných 1200 návštevníkov. V druhý deň

podujatia sa konala Medzinárodná súťaž v luko
streľbe, pod vedením OZ Koháry. Súťaž má na 
hrade už skutočnú tradíciu, čo potvrdila stovka 
prihlásených záujemcov zo Slovenska a Maďar
ska. Kto si to tento rok nechal ujsť nech nesmúti, 
lebo organizátori už teraz začali pripravovať ďal
ší, XIX. ročník hradných hier.

Mgr. Lucia Deák Szoke, HMF
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Výborná atmosféra, vynikajúce počasie, vyše 
1000 návštevníkov a usmievavé detské tváre 
sprevádzali Mestský deň detí 3. júna v Mest
skom parku. Na podujatí nechýbali remeselníc
ke kúty, prekážkové dráhy, rôzne súťaže, ale ani 
kultúrny program či zaujímavé atrakcie. Do 
sviatku detí sa zapojili miestne materské a zá
kladné školy, ktoré pre naše ratolesti prichystali 
16 športových a kreatívnych stanovíšť. Komu- 
nitné centrum pripravilo pre deti maľovanie na 
tvár, Dom Matice slovenskej a 47. Skautský 
zbor Štefana Koháryho zamestnalo deti rôznymi 
tvorivými a šikovnostnými hrami. Fiľakovskí 
Vlci zaviedli záujemcov do základov luko

streľby, kým najmenších s rodičmi čakal prog
ram Csemadoku pre deti v predškolskom veku s 
názvom Kolísanie. V obedňajších hodinách sme 
mohli byť svedkami toho, ako sa dá žonglovať 
so šiestimi loptičkami naraz a doteraz nám je zá
hadou, ako klaun Filip Hajduk dokázal udržať 
lavicu na brade. Divadelný súbor z Maďarska sa 
predstavil rozprávkou o chlapcovi a jeho čarov
nom klobúku, žiaci Jazykovej školy Helen Do- 
ron zaspievali anglické detské pesničky. Ďalšou 
zaujímavou zložkou Mestského dňa detí boli u
kážky policajtov a výcviku policajného psa v 
spolupráci s Policajným zborom OR Lučenec a 
OO Fiľakovo. V závere programu sa divákom

Fotky: Viktor Estefán
naskytla možnosť sledovať požiar auta a jeho 
následné uhasenie. Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Fiľakovo splnil očakávania detí a na záver 
podujatia spravil pre nich obrovskú penovú 
párty. Podujatie počas celého dňa sprevádzal jar
mok, predaj detských hier, balónov, občerstvení. 
Nechýbala ani pestrá škála sprievodných prog
ramov, ako jazda na motorke vďaka moto
rovému klubu Filleck Knights alebo lezecká 
stena či aquazorbing. Hlavným organizátorom 
podujatia bolo MsKS vo Fiľakove. Spoluorga- 
nizátori HMF, VPS Fiľakovo, DHZ Fiľakovo.

Kinga Palcová, MsKS

http://www.udvartfestival.com


FIĽAKOVSKÉ ZVESTI® ■Samospráva

Denný stacionár pre seniorov
2

Samospráva Fiľakova už čoskoro využije pe
niaze zo schváleného akčného plánu. Mesto ich 
použije na vytvorenie denného stacionára pre 
seniorov, ktorý by mal sídliť v budove bývalej 
základnej umeleckej školy na Koháryho ná
mestí. Časť budovy v súčasnosti využíva mest
ská polícia a ďalšia časť sa zmení na novú tržni
cu. V tretej časti bude sídliť stacionár.
„Denný stacionár pre seniorov je  doplnok so
ciálnych služieb, ktorý v meste dlhodobo chýba. 
Potrebujeme ho, nakoľko sa nič podobné nena
chádza v celom mikroregióne,“ vysvetlil Attila

Agócs, primátor Fiľakova. V stacionári by 
malo vzniknúť miesto pre troch zamestnancov 
a 15 seniorov. Prednosť dostanú dôchodcovia s 
horším zdravotným stavom, ktorých zatiaľ ich 
rodiny nechcú umiestniť do domova.
Zo schváleného akčného plánu sa na projekt po
užije 10-tisíc eur. Tieto peniaze sa použili na 
projektovú dokumentáciu a tiež na odizolova
nie časti budovy od spodných vôd. Budova 
však potrebuje komplexnejšiu prestavbu a mes
to sa preto plánuje uchádzať aj o ďalšiu dotáciu. 
„Projektová dokumentáciaje už pripravená a o-

čakávame vypísanie výzvy v rámci Integrova
ného regionálneho operačného programu. V sú
časnosti sa vedú polemiky o stacionároch, pre
tože sa vraj často zneužívajú. Niektoré samo
správy menia názvy svojich klubov dôchodcov 
na denné stacionáre, aby získali dotácie. My sa 
tomu chceme vyhnúť. Ak však nastanú nejaké 
problémy a podmienky sprísnia, začneme pos
tupne s prestavbou na vlastnú päsť,“ skonštato
val primátor.
S prestavbou budovy by sa malo začať v ďal
šom roku a mesto chce denný stacionár pre
vádzkovať spolu s miestnym domovom dô
chodcov Nezábudka.

Iveta Cíferová

Dobrovoľní hasiči sa presťahujú
Členovia fiľakovského Dobrovoľného hasič
ského zboru už viac nebudú sídliť v zbrojnici 
spolu s profesionálnymi hasičmi. Samospráva 
mesta sa ich rozhodla presťahovať do väčších 
priestorov. Tie však treba zrekonštruovať. Re
konštrukcia by podľa odhadov mala vyjsť na 
viac ako 32-tisíc eur. Ako informoval primátor 
Fiľakova Attila Agócs, samospráva sa na tento ú
čel rozhodla požiadať ministerstvo vnútra o do
táciu. Predtým však mesto musí vyriešiť majet
kovoprávne záležitosti.
Mestskú kasu nezaťažia 
Priestory, do ktorých sa dobrovoľní hasiči pre
sťahujú, patria mestskej spoločnosti Filbyt s.r.o. 
Tá však o dotáciu požiadať nemôže. „„Je to veľmi 
podivný a komplikovaný vzťah. Budova patrí e- 
seročke, ktorej sme stopercentným vlastníkom. 
Neznamená to však automaticky, že budova pat
rí nám. Je základným imaním spoločnosti,“ vy
svetlil primátor.
Mestskí poslanci preto na májovom zasadnutí 
odsúhlasili odkúpenie časti budovy od Filbytu.
„ Podľa znaleckého posudku má hodnotu viac a
ko 24-tisíc eur. Za takú sumu ju  budeme odkupo
vať. Iná možnosť nebola. Mohli sme ju  vyňať zo 
základného imania spoločnosti, no to by trvalo 
približne tri mesiace a nestihli by sme zareago
vať na výzvu ministerstva,“ objasnila Andrea Má- 
gyelová, prednostka mestského úradu. Mestská 
pokladňa však o peniaze na odkúpenie časti bu

dovy ľahšia nebude. „ V budúcnosti znížime ima
nie spoločnosti o rovnakú sumu a tak sa vráti do 
mestského rozpočtu. Kúpa teda nezaťaží mest
skú kasu, “ doplnila prednostka.
Jedná malá miestnosť a jedna garáž 
Činnosť dobrovoľných hasičov sa vo Fiľakove 
obnovila pred tromi rokmi. Odvtedy sa približne 
30-členná partia dobrovoľníkov tiesni v jednej 
malej miestnosti a garáži hasičskej zbrojnice spo
lu s profesionálmi. „Časť techniky doteraz mu
seli aj tak odkladať v priestoroch Filbytu, preto-

na nové miesto
že jedna garáž bez skladu im v súčasnosti nepo
stačuje. Do nej sa zmestí iba jedno vozidlo,“ vy
svetlil Agócs.
Nové priestory by tak boli komfortnejšie a aj 
praktickejšie. „ Vidíme, že naši dobrovoľní hasiči 
sú aktívni a snažia sa. Nevenujú sa čisto len pro
tipožiarnej ochrane, ale participujú aj na rôz
nych kultúrno-spoločenských akciách organizo
vaných mestom, “ uzavrel primátor.

Iveta Cíferová

LETNÉ TÁBORY VO FIĽAKOVE
3. júl -  7. júl 2017 ZŠ Školská Letný denný tábor

3. júl -  7. júl 2017 47. skautský zbor Štefana Koháryho Letný skautský tábor

3. júl -  9. júl 2017 OZ Fiľakovskí vlci Letný tábor Fiľakovských vlkov

3. júl -  14. júl 2017 ZŠ Štefana Koháriho II. Letný denný tábor

10. júl -  16. júl 2017 Štúdio Beta Médiálny tábor

24. júl -  28. júl 2017 OZ Oppidum Fileck Mládežnícky tábor na 
skrášľovanie hradu

24. júl -  28. júl 2017 Dom Matice slovenskej Matičný tábor

31. júl -  4. august 2017 Novohrad -  Nógrád Geopark Letný tábor

Predaj mestského majetku priamym predajom
Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo 
Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 
316075 v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi
sov zverejňuje predať svoj majetok priamym 
predajom a zároveň zverejňuje lehotu na doru
čenie cenových ponúk záujemcov.
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo Fiľa
kove na ul. Mlynskej (bývalý areál CVČ) a to 
stavba súp.č. 390 na parc. CKN č. 3703 a po
zemky parc. CKN č. 3703 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1213 m2, parc. CKN č. 3701 
záhrady o výmere 1303 m2 a parc. č. CKN 3704

záhrady o výmere 556 m2 v podiele 1/1 a parc. 
CKN č. 3702 záhrady o výmere 731 m2 v po
diele 1/4.
Popis nehnuteľnosti : Jedná sa o samostatne sto
jací objekt, ktorý v minulosti slúžil ako rodinný 
dom a od 1995 do 2005 bol využitý ako Cent
rum voľného času pre mesto Fiľakovo. Stavba 
bola vybudovaná v roku 1930. Budova má jed
no podzemné podlažie rozm. 12,85 x 4,95 m s 3 
miestnosťami aj edno nadzemné podlažie rozm. 
18,80 x 13,60 m s 8 miestnosťami. Objekt je z 
dvoch strán ohraničený betónovou terasou. K 
stavbe patrí aj podzemná pivnica rozm. 2,5 x 
10,5 m s klenbovým stropom. Stavba vyžaduje 
komplexnú rekonštrukciu, vzhľadom k tomu, 
že už dlhodobo neslúži svojmu účelu. 
Záujemcovia o kúpu budovy a prislúchajúcich 
pozemkov môžu doručiť cenové ponuky na 
adresu mestského úradu písomne v lehote do 
20. júla 2017 v zalepenej obálke s označením 
„Neotvárať -  Priamy predaj“. Ponuka záujem
cu musí obsahovať aj spôsob využitia nehnu
teľností.
Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa 
neprihliada. Vyhodnotenie cenových ponúk 
záujemcov sa uskutoční na najbližšom rokova-

ní mestského zastupiteľstva po termíne skonče
nia súťaže. Zmluvný prevod vlastníctva nehnu
teľného majetku podlieha schváleniu mest
ským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo 
si vyhradzuje právo výberu z možných ponúk, 
resp. neakceptovanie ponuky. Vyhlasovateľ bu
de písomne informovať víťazného účastníka o 
prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí ne
uspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočné
ho odkladu.
V prípade záujmu bližšie informácie k predme
tu zámeru priameho predaja majetku mesta mô
žete získať na tel. čísle 0915264290 (Ing. 
Varga), e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk ale
bo osobne na Mestskom úrade vo Fiľakove na 
odd. ekonomiky a majetku mesta č. kanc. 12 
(prízemie).

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk


a som tu rád..."„Som tu znova
V posledných rokoch sa osadenstvo vo fiľakov- 
skom kláštore a kostole značne zmenilo, pred
chádzajúci kňazi dostali nové miesta pôsobenia 
a do Fiľakova boli poslaní noví, teda takmer no
ví. Pretože aj páter Jakub, aj páter Rajmund už 
vo Fiľakove boli pred viacerými rokmi, ale v i
ných službách. V minulom roku v lete sem, po pre- 
loženípátra Stanislava do Bratislavy, poslal pro
vinciálny minister nového gvardiána Jakuba 
Martausa, OFM, pre tunajších jednoducho pát
ra Jakuba. Isto teda mnohých poteší, ak vám ho 
trochu bližšie predstavíme.
Rímskokatolícky kláštor a celá farnosť vo Fi
ľakove prešli v posledných dvoch-troch ro
koch pomerne veľkou zmenou v obsadení, od
kedy tu u nás pôsobíte a v akej funkcii, lebo 
boli ste u nás už aj predtým? Predstavte nám 
tak stručne osadenie kláštora a farnosti, koľ
ko vás je tu bratov a čo všetko patrí ešte pod 
našu farnosť?
Ako ste už v úvode spomenuli, do Fiľakova som 
prišiel vlani v auguste. Po slávení Provinciálnej 
kapituly mi náš nový provinciálny minister po
vedal, že keďže už tento kláštor a prostredie poz
nám, lebo som tu ako kaplán pôsobil 3 roky, tak 
ma sem posielajú znova ako správcu farnosti a 
gvardiána. U nás františkánov je také pravidlo, 
že každé 3 roky môže (ale nemusí) byť zmena. 
Takže od augusta 2016 sme tu štyria, traja kňazi 
a jeden brat laik. Okrem nášho kostola slúžime 
sväté omše aj na filiálkach vo Fiľakovských Ko
váčoch, v Kurtáni, na Ratke a Hornej Bábe. Ok
rem bežnej sviatostnej pastorácie sa venujeme aj 
službe chorým, seniorom, rodinám, ale aj iným 
skupinám ľudí, prácou v sociálnej sfére a pod. 
Samozrejme pomáhame starať sa aj o kaplnku a 
pustovňu na Galambe.
Prišli ste do prostredia, kde je vysoké percen
to maďarsky hovoriaceho obyvateľstva, v te
rajšom obsadení našej farnosti je vás však via
cej „slovenských“ kňazov, má to nejaký vplyv 
na prístup k vašim farníkom, alebo tie barié-

Oprava
V aprílovom čísle Fiľakovských zvestí v texte 
rozhovoru s Františkom Mojzešom na 3. stra
ne bolo meno Rudolfa Schneidera uvedené o
mylom ako Róbert Schneider. Za chybu sa 
ospravedľňujeme.

Redakcia

ry ani nie sú badateľné? Ako ste sa vy osobne 
zžili s tunajšími ľuďmi, bolo niečo po vašom 
príchode, čo vás príjemne prekvapilo, alebo 
možno aj zaskočilo? Máte nejaké úsmevné zá
žitky z práce pre tunajších veriacich?
Začal by som asi tým, že prvýkrát ma to prekva
pilo ešte v roku 2004, keď ma sem ako nového 
kňaza poslali za kaplána, keďže som po maďar
sky nevedel a nerozumel ani len slovo. Po troch 
mesiacoch som si však povedal, že ak ma sem 
náš Pán poslal, že to tak asi má byť a tak vnútor

ne som sa s tým zmieril. Môžem povedať, že to 
boli tri krásne roky, aj mi bolo ľúto potom odísť. 
Odvtedy som však strávil každý rok aspoň jeden 
týždeň mojej dovolenky v tomto kláštore a v 
meste. Keď mi vlani povedali, že sa sem opäť 
vraciam, tak ma to znovu trochu prekvapilo, ale 
veľmi potešilo. Mám tu už mnoho priateľstiev, 
poznám to tu a aj keď sa moja pozícia zmenila, 
mám väčšiu zodpovednosť a starostlivosť o bra
tov a farnosť, som tu znova a som tu naozaj rád. 
Aj veriaci sa potešili, hoci niektorí mali trochu aj 
strach, lebo vedeli, že po maďarsky nehovorím. 
Ale ja  sa zato nehnevám, nedelím ľudí podľa re
či, rasy či názorov, len na dobrých a zlých. Veľa 
už rozumiem, keď veľmi treba, tak sa foneticky 
naučím aj text po maďarsky a hoci tá výslovnosť 
je možno úsmevná, naši veriaci to veľmi kvitujú. 
Čo ma ešte tak viac prekvapilo teraz? Skôr ma za
skočila reakcia ľudí na opravu vežových hodín. 
Možno si mnohí neuvedomujú, že patria do ma
jetku kláštora a kostola, a my sa musíme posta
rať aj o ich chod, údržbu a opravy. Brat Rajmund 
má za sebou podobných, resp. veľkých vežo
vých hodín už niekoľko a preto som aj súhlasil, 
že sa do toho pustíme. Nestačí sa však len roz
hodnúť a urobiť. Ani my sme vopred nevedeli,

že to bude okolo nich až také komplikované. Te
raz však nechcem hovoriť o hodinách, skôr je to 
tá reakcia verejnosti, čo nás prekvapila. Nehne
vám sa však na nikoho, nič nie je náhoda, asi to 
tak malo byť. Ja som sa naučil zo všetkého brať 
len to dobré a to si ukladám v sebe.
Tak nám ešte prezraďte trošku niečo o sebe, z 
vášho súkromia, odkiaľ pochádzate, kedy a 
prečo ste sa rozhodli stať kňazom, aké svoje 
poslanie v tejto ceste vidíte, cítite?
Vyrastal som na Hornej Orave, v dedinke Bob
rov (okr. Námestovo) a mám dve sestry, staršiu a 
mladšiu odo mňa. Preto rád hovorím, že som po
žehnaný medzi ženami. Moji rodičia boli odjak
živa veriaci a aj nás vždy viedli k viere, takže 
som chodil do kostola, miništroval a pár rokov 
som u nás robil aj kostolníka. Po maturite na 
SUO SZS v Slaneckej Osade, odbor kuchár, som 
išiel na 1,5 roka na civilnú vojenskú službu do 
Šaštína, kde dozrievalo moje terajšie povolanie. 
Už v 15 rokoch som mal také vnútorné volanie 
byť kňazom, na strednej škole som mal dve spo
lužiačky, veľmi dobré kamarátky, obe sa volali 
Viera a od nich som dostal knižku Život svätého 
Františka z Assisi, čo ma tak bližšie nasmerova
lo k františkánom. Hoci si to neuvedomovala, 
myslím, že najviac moja mamka, lebo aj ona bo
la kostolníkova dcéra, no a svoj podiel majú na 
tom ešte aj obe moje staré mamy, ktoré mi to aj 
vymodlili. Už počas tej služby som sa začal stre
távať s rehoľnými bratmi a v septembri 1996 
som nastúpil na miesto pôsobenia v Trstenej. O 
dva roky na to som zložil prvé rehoľné sľuby a 
išiel som študovať teológiu do Bratislavy. Vy
svätený za kňaza som bol v roku 2004 a hneď po
tom som_prišiel prvýkrát ako kaplán sem do Fi
ľakova. Čo cítim? Myslím, že moja cesta asi bo
la predurčená ešte skôr, ako som si to sám uve
domil, náš Pán vie prečo a kam nás posiela. Ja 
som s ňou úplne spokojný a stotožnený a cítim, 
že to tak malo byť. Ostatné ukáže čas a vie len 
náš Pán.

CíferováIveta (Ford.: dszl)

Evanjelické bohoslužby po maďarsky a slovensky vo Fiľakove
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku 
Lučenec (CZ ECAV Lučenec) siaha územím od 
Lučenca až po štátnu hranicu s Maďarskom. Pat
ria do neho aj evanjelici z Fiľakova. Pri sčítaní 
ľudu v roku 2011 sa 195 občanov Fiľakova pri
hlásilo ku Evanjelickej cirkvi augsburského vy
znania, čo sú necelé dve percentá z celého počtu 
obyvateľov mesta. Nie je to zanedbateľný počet. 
Ešte pred pár rokmi mali evanjelici vo Fiľakove 
aj svoj vlastný cirkevný zbor. V súčasnosti pat
ria pod Lučenec ako filiálka.
Pri futbalovom štadióne na Športovej ulici č. 1 
majú evanjelici svoju útulnú modlitebňu. Rodi
na kurátora Gabriela Pála sa pravidelne stará o 
tieto priestory. Doteraz sa prvú nedeľu v mesia
ci a na sviatky konali Služby Božie slovensko- 
maďarsky s kázňou po slovensky.
V roku 2015 sa začala cezhraničná spolupráca e
vanjelikov v Lučenci a v Šamšonháze pri Šal- 
gotariáne. Šamšonház je dedinka do ktorej priš
li prví slovenskí kolonisti v roku 1674. Evanje-

lický cirkevný zbor tu existuje od roku 1678. V 
roku 1720 došlo k výraznejšiemu zaľudneniu 
tejto obce prisťahovalcami zo severnej časti No
vohradskej župy (Ábelová). Dodnes tu aktívne 
funguje Slovenská menšinová samospráva. Jej 
predsedkyňa a zároveň starostka obce Gyöngyi 
Bajnoková Képesová spolu s novým farárom 
Áronom Horváth-Hegyi sa na nás v apríli 2015 
obrátili s prosbou, aby sme v Šamšonháze raz 
mesačne vykonávali bohoslužby v slovenskej 
reči a so slovenskou liturgiou. Oni zase ponúkli 
možnosť maďarských bohoslužieb v Lučenci, 
čo sme uvítali. Od toho času sa rozvíja pekná 
vzájomná spolupráca, vytvorili sa priateľské 
vzťahy a veľmi si ceníme vzájomnú pomoc. 
Vzhľadom na to, že maďarsky hovoriacich e
vanjelikov vo Fiľakove je  viac ako v Lučenci, 
rozhodli sme sa, že tento rok ponúkneme mož
nosť maďarských bohoslužieb vo Fiľakove. Pr
vé maďarské bohoslužby sa konali 18.6.2017, 
kde sa pán farár Horváth-Hegyi predstavil. Cez 
letné prázdniny ponúkame možnosť bohoslu-

žieb nasledovne: 2.7.2017 o 15:00 hod. sloven
ské; 30. júla 2017 o 15:00 hod. maďarské, 20. 
augusta o 15:00 hod. maďarské. Po letných 
prázdninách budeme pokračovať pravidelne: 1. 
nedeľa v mesiaci slovenské bohoslužby a 3. ne
deľa v mesiaci maďarské bohoslužby. Predbež
ne sme sa dohodli, že maďarské bohoslužby bu
dú trvať do novembra 2017 a v prípade záujmu 
budú pokračovať od apríla ďalšieho roku. Sami 
sme zvedaví, aký ohlas medzi fiľakovskými 
evanjelikmi nájdu. Chceme sa však vopred bra
tovi farárovi Aronovi Horváth-Hegyimu poďa
kovať za jeho ochotnú službu.
Fiľakovských evanjelikov s láskou pozývame, 
aby prišli a využili evanjelické bohoslužby pre 
svoje duchovné dobro a požehnanie. Budú me
dzi nami srdečne vítaní! Bližšie informácie Vám 
môžeme podať aj na Evanjelickom farskom 
úrade v Lučenci na tel. čísle 047 4326 375.
Mgr. Ľudovít Hroboň, evanjelický farár v CZ 

ECAV Lučenec a Mgr. Mária Hroboňová, 
evanjelická farárka v CZ ECAV Lučenec
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 
sme v peknú májovú sobotu zorganizovali po 
tretíkrát Deň rodiny aj na našej ZŠ na Škol
skej ulici. Podujatie prebiehalo pod taktov
kou Mgr. Silvie Koroncziovej a Marianny Bo- 
dorovej, v spolupráci so všetkými pedagogic
kými aj nepedagogickými zamestnancami 
školy a pozvanými hosťami. Deti zabával ve
selý šašo Fjodor -  v šestranný Filip Hajduk. 
Hudobno-tanečný kultúrny program zabez
pečili naše šikovné žiačky a žiaci. O športové 
stanovištia a maľovanie na tvár sa postarali na
ši pedagógovia. Chutný kotlíkový guláš pre 
všetkých navarili pani kuchárky. Pán Jaroslav 
Lacko nás opäť potešil stále atraktívnym 
aquazorbingom a chutnou cukrovou vatou.

Nechýbali ani obľúbené koníky, ktoré už po 
tretíkrát ochotne priviedla naša bývalá žiačka 
Martina Gaberová so svojimi asistentkami. 
Ďalší bývalí žiaci -  Martin Hámor, Roland 
Koronczi a Marek Ujpál -  sa postarali o hud
bu a techniku. Veľmi sa tešíme z podpory 
všetkých sponzorov, vďaka ktorým si odnies
lo darčeky z bohatej tomboly vyše 80 ná
vštevníkov. Záver podujatia, na ktorom sa ziš
lo takmer 700 detí, rodičov a priateľov školy, 
patril Dobrovoľnému hasičskému zboru mes
ta Fiľakovo. Veľká penová diskotéka nás prí
jemne zabavila aj namočila. Ešte raz vám 
všetkým, ktorí ste Deň rodiny^pripravili, pod
porili a navštívili, patrí veľké ĎAKUJEME!

Diana Szabová, ZŠ Školská
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^ ----------------------------------------------------------------------------- f--------------------------------------saJKí výzva -  bezplatný angtfcleýjazytem/ý kurz
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spo
lupráci s Nadáciou Leaming Enterprises a so 
Študentskou sieťou už po druhýkrát organi
zuje v rámci amerického projektu bezplatný 
anglický jazykový kurz od l7. júla do 5. au
gusta 2017 v priestoroch MsKS pod vedením 
anglickej lektorky. Lektorkou trojtýždňové
ho kurzu bude Zara Retallick zo Spojeného 
kráľovstva, ktorá vyučuje niekoľko hodín 
denne vo viacerých skupinách, podľa rôz
nych vekových kategórií od škôlkarov až po 
dospelých. Mimo vyučovacích hodín aj počas

neformálnych rozhovorov sa naskytne mož
nosť na vzájomné spoznávanie kultúr a tradí
cií, preto hľadáme aj rodinu alebo rodiny, kto
ré by poskytli lektorke ubytovanie. Taktiež sú 
vítané počas trvania kurzu pozvania na obed 
alebo večeru, počas ktorých je viac možnosti 
na komunikáciu s lektorkou v anglickom ja
zyku. Kurz je bezplatný. Záujemcovia sa mô
žu prihlásiť do 14. júla 2016 v MsKS vo Fiľa
kove. Prvé stretnutie s lektorkou bude 17. jú
la, o 9.00 hodine v MsKS.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

ZUŠ hľadá pedagógov 
na čiastočný úväzok

Základná umelecká škola -  Művészeti Alap
iskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, 
zusfilakovo@gmail.com, 047 / 43 819 26 
hľadá na čiastočný úväzok s nástupom od 
1.9.2017:
-  učiteľa hudobnej náuky: požadované 
vzdelanie v zmysle platnej školskej legisla
tívy: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov -  hudobná výchova, resp. hu
dobné umenie: vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie dru
hého stupňa. (Zákon č. 317/2009, Vyhláška 
MŠSR č. 439/2009)
-  učiteľa hry na gitare: požadované vzde
lanie v zmysle platnej školskej legislatívy: 
minimálne konzervatórium -  vyššie odbor
né vzdelanie v odbore. (Zákon č. 317/2009, 
Vyhláška MŠSR č. 439/2009)
-  učiteľa hry na klavíri: požadované vzde
lanie v zmysle platnej školskej legislatívy: 
minimálne konzervatórium -  vyššie odbor
né vzdelanie v odbore. (Zákon č. 317/2009, 
Vyhláška MŠSR č. 439/2009)
-  učiteľa tanca: požadované vzdelanie v 
zmysle platnej školskej legislatívy: mini
málne konzervatórium -  vyššie odborné 
vzdelanie v odbore. (Zákon č. 317/2009, Vy
hláška MŠSR č. 439/2009)
Zručnosti, schopnosti, predpoklady pre 
všetky pozície: práca s deťmi, zodpoved
nosť, kreativita, práca s počítačom, bezú
honnosť, zdravotná spôsobilosť, vítané je  o
vládanie maďarského jazyka a prax v od
bore.
V prípade záujmu prosíme poslať žiadosť o 
prijatie a životopis na riaditeľstvo Základnej 
umeleckej školy -  Művészeti Alapiskola, Zá
hradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, škola si vy
hradzuje právo neprijať nikoho na voľnú po
zíciu, resp. na pracovný pohovor zavolať u
chádzačov, ktorí prešli predbežným výbe
rom na základe písomných žiadostí.

s — á™ * F i ľ a k o v s k ý  j a r m o k
Mesto Fiľakovo usporiada jarmok, ktorý sa bu
de konať na verejnom priestranstve za budovou 
Fiľakovského Gymnázia v sobotu 12. augus
ta a bude sprievodnou akciou trojdňových osláv 
organizovaných z príležitosti „Dní mesta a 
XXVII. Palóckych dní“ od 11. 08. 2017 do 13. 
08. 2017 vo Fiľakove.
1) Predajný čas: od 8,00 do 20,00 hod.
2) Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m je 
za:

• služby reštauračné s poskytnutím občerstve
nia 10,00 EUR / bežný meter,

• predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníc
kych) 5,00 EUR / bežný meter.

Daň sa platí aj za auto, ak je  umiestnené v bez
prostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 
EUR/bežný meter)!
3) Povolenia budú vydávať organizátori na 
Mestskom úrade vo Fiľakove, kanc. č. 11, 12:

• pred termínom uskutočnenia jarmoku počas

pracovných dní od 7.30 -  16.00 hod.,
• v deň jarmoku (iba vo výnimočných prípadoch).

4) Termín uzávierky podávania prihlášok je 10. 
augusta 2017. Záväzné prihlášky -  ktorú si 
môžete stiahnuť z internetovej stránky mesta 
www.filakovo.sk, žiadame zaslať na adresu 
Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo.
Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnutím 
na priestorové možnosti si vyhradzuje právo 
výberu účastníkov jarmoku. V prípade zrušenia 
záväznej prihlášky zo strany predávajúceho, 
uhradená daň nebude vrátená.
5) Bližšie informácie môžu záujemcovia získať 
na tel. čísle 047/4381001 kl. 115, 124 alebo 
0915264290 (Ing. Varga), 0949412300 (Bc. Šu- 
vertová) resp. na internetovej stránke mesta 
www.filakovo.sk alebo formou e-mailu: 
zoltan.varga@filakovo.sk alebo 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Možno aj Vás č# á  
vo Iná vstupenŕ-a!

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim obča
nom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na da
niach a iných poplatkoch voči Mestu ku 
dňu 30.6.2017, že v prípade záujmu si môže 
jeden dospelý člen domácnosti vyzdvihnúť 
1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky najeden 
z koncertov usporiadaných v rámci trojd
ňového festivalu Palócke dni a Dni mesta 
podľa vlastného výberu, a to na koncert ka
pely Maduar dňa 11.8. -  piatok, alebo na 
koncert skupiny Apostol dňa 13.8. -  nede
ľa. Výdaj bezplatných vstupeniek bude pre
biehať od 1. do 10. augusta v Klientskom 
centre MsÚ, počas úradných hodín. Potreb
né j e predložiť občiansky preukaz.
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou po
ďakovať tým občanom, ktorí si plnia svoje 
povinnosti voči Mestu.

mailto:zusfilakovo@gmail.com
http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:helena.suvertova@filakovo.sk
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Amatérske umelecké skupiny pôsobiace v na
šom meste priniesli domov z celoštátnych súťa
ží zážitky plné úspechov.
Koncom mája sa súbory MsKS, Ženský spe
vácky zbor Melódia a Mužský spevácky zbor 
Pro Kultúra zúčastnili celoštátnej súťaže ma
ďarských dospelých speváckych zborov v Ga
lante. Na prehliadke s názvom XVII. Kodályo- 
vé dni Ženský spevácky zbor získal strieborné 
pásmo, kým Mužský spevácky zbor -  už ako 
niekoľkokrát -  sa umiestnil v zlatom pásme.
FS Rakonca pracujúci pod záštitou MsKS Fiľa
kovo opäť zabodoval na jubilejnom 25. ročníku 
celoštátnej postupovej súťaži sólistov taneční-

kov v ľudovom tanci -  Šaffova ostroha 2017, 
kde získal tri umiestnenia v zlatom pásme a dve 
ceny laureáta festivalu. O týždeň neskôr taneč
níci DFS Malá Rakonca sa zúčastnili finálneho 
kola Celoštátnej postupovej súťaži detských 
folklórnych súborov v Liptovskom Mikuláši. 
Na tejto súťaži, ktorá podľa odbornej poroty 
bola na mimoriadne vysokej úrovni, súbor ob
hájil svoj predošlý výsledok, nakoľko sa u
miestnil v zlatom pásme.
Naše divadelné súbory v mesiacoch máj a jún 
ukázali svoj talent na celoštátnej úrovni. DDS 
Zsibongó fungujúci pod záštitou fiľakovského 
gymnázia odcestoval do Dunajskej Stredy na ce-

loštátnu súťaž detských bábkových a divadel
ných súborov. Na festivale s názvom 42. Podu
najská jar získal najvyššie ocenenie vo forme 
diamantového pásma. Koncom júna čakal det
ské a dospelé súbory festival v Komárne -  54. 
Jókaiho dni. Do celoštátnej súťaže sa zapojil aj 
DS Zsákszínház (MsKS) a DDS Apropó (Gym
názium Fiľakovo, ZO Csemadok). DDS Apro
pó sa vrátil domov s ocenením pre najlepšie štu
dentské divadlo festivalu.
Gratulujeme fiľakovským súborom a prajeme 
im veľa úspechov pri ďalšej práci!

Andrea Illés Kósik, Norbert Varga

M O V U t  -  V S - 9 . j ú l
Letný festival? Koncerty? Kreatívne programy? Umenie? 
Kultúra? -  A to všetko nezvyčajne? Tak festival UDVart! 
Začiatkom júla sa dvor Mestského vlastivedného múzea 
zmení na miesto umenia. Festival láka ľudí nie iba 
kvalitnými koncertmi -  Smola a Hrušky, Gypo Circus, 
Steve Misik & Co., Dancing with the Wrong Girl a ďalší -  
ale aj tvorivými dielňami (historická fotografia a výtvar
né umenie, capoeira a perkusionistický workshop, hudba 
a festivalové inštalácie) alebo ďalšími programami ako 
večerné kino, perkusionistická show alebo programy pre 
deti. Garantom trojdňového kultúrno-hudobného festiva
lu, ktorý organizuje Mestské kultúrne stredisko, je hereč
ka Vica Kerekes.
K dobrému festivalu rozhodne patria remeselné pivá, či 
stolný futbal alebo lezecká stena. Spomínané aktivity 
však ešte stále tvoria iba zlomok programu festivalu, 
takže pre viac čo najnovších informácií navštívte našu 
webovú stránku www.udvartfestival.com, alebo nás sle
dujte na facebookovej stránke. Do 6. júla si môžete zakú
piť permanentky za akciovú cenu v hodnote 12 eur. Cena 
trojdňovej permanentky zakúpenej na mieste festivalu je 
14 eur, dennej vstupenky 7 eur. Vstup deťom do 10 rokov 
v sprievode rodičov je zdarma.
Spoluorganizátorom podujatia je Hradné múzeum vo Fi
ľakove. Partneri: Irodalmi Szemle, Priestor, OTP Banka 
Slovensko a.s., IntCor, Eral, Kállai Vináreň a Penzión. 
Podujaite je realizované s finančnou podporou Úradu 
vlády SR -  program Kultúra národnostných menšín 2017.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Q a le l p re  cŕetí p o k ra ču je  v  sep iem & ri -  
o ča ká va jú  a j nových členov

Členovia tanečnej skupiny MsKS a tanečného štúdia Mona Deja-vu 13. júna v MsKS 
absolvovali záverečnú skúšku z baletu. Baleríny skupiny Mona Balet sa obecenstvu 
predstavili 4 spoločnými a jednou vlastnou choreografiou. Verejná skúška skončila roz
dávaním osvedčení.
Záujmová umelecká činnosť v oblasti baletu pre deti sa v Mestskom kultúrnom stre
disku začala koncom roka 2015. V školskom roku 2015/2016 pravidelné vyučovanie 
baletu navštevovalo viac ako 20 detí, ktoré koncom školského roka na záverečnej 
skúške mali okrem spoločnej choreografii za úlohu predstaviť svoje technické tanečné 
zručnosti s povinnými prvkami. V tomto školskom roku počet členov skupiny Mona 
Balet bol medzi 12 -  23. Deti sa na skúške mohli predstaviť nie len v rámci spoločných 
choreografií. Mali za úlohu pripraviť si vlastnú choreografiu v rozsahu 1 minúty a tak 
sa mohli individuálne prejaviť nie len svojou tanečnou a technickou zručnosťou, ale aj 
kreativitou. „Bolo pre mňa veľkým zážitkom vidieť tie individuálne choreorafie! Som 
na moje balerínky veľmi pyšná!” -  povedala po skúške Mona Szabó, lektorka tanca. Ta
nečná skupina baletu bude pokračovať vo svojej činnosti aj v školskom roku 
2017/2018. Zápisy starých aj nových členov sa budú konať od 2. septembra v MsKS. 
Plánuje sa vytvorenie viacerých skupín podľa veku detí: balet pre škôlkarov, mladších 
a starších žiakov. Vyučovanie bude raz týždenne, vždy v utorok.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Foto: Viktor Estefan

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2017
Garantom festivalu je herečka Vica Kerekes.
Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea 
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 9. júla Interaktívna výstava s názvom „Expedícia Stredovek“
Miesto: Fiľakovský hrad -  Bebekova veža (5. podlažie) 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Spoluorganizátor: Moravské zemské múzeum v Brne

do 4. aug.Výstava s názvom „Minerály pod lupou“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum -  galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach

7.-9.JÚI UDVart 2017 -  kultúrno-hudobný festival 
od 13:00 Tvorivé dielne: workshop výtvarného umenia, historická 

fotografická tvorivá dielňa, hudobný workshop, capoeira, 
perkusionistický workshop, festivalové inštalácie 

od 15:00 Ďalšie programy: večerné kino, chill stan, perkusionistická 
show, lezecká stena, stolový futbal, programy pre deti 
(tvorivé dielne, interaktívne hry v anglickom jazyku)
Koncerty Piatok: 19:00 Redbreast Wilson

21:00 Gypo Circus
Sobota: 16:00 Hajni, Tina és a Fiúk

19:00 Steve Misik & Co.
21:00 Jóvilágvan

Nedeľa: 15:00 Dancing with the Wrong Girl
18:00 Smola a Hrušky
20:30 Szabó Balázs Bandája

14. júl Otvorenie výstavy s názvom „Krojované bábiky“
16:30 Miesto: Fiľakovský hrad -  Bebekova veža

14.-15. Workshop divadla a tanca s predstavením balady „Žltá ľalia“
júl Generálka: 14. júla, premiéra: 15. júla
22:00 Miesto: Hradné nádvorie; Organizátor: OZ Slnienko

Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, Mesto Fiľakovo, 
Dom Matice slovenskej Lučenec, ZUŠ Rimavská Sobota

17. júl -  Anglický jazykový kurz
5. aug. Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
Spoluorganizátori: Learning Enterprises Found, Študentská sieť

28. júl Otvorenie výstavy s názvom „Spomienky na Zambiu“
17:00 Miesto: Fiľakovský hrad -  Bebekova veža 

Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jerábek

29. júl XIII. Stretnutie hudobníkov
15:00 Miesto: Hradné nádvorie; Organizátor: Július Kalcso 

Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

http://www.udvartfestival.com


Školstvo -  Šport FIĽAKOVSKE ZVESTI

N o s l f z v f y n i j e v e l M !
Základná škola na Školskej ulici vo Fiľakove sa 
v tomto roku zapojila do projektu DM drogérie 
Ľahšie to ide ľahšie -vráťme šport do škôl. Zo 
šikovných žiakov sme zostavili súťažný tím, 
ktorý usilovne nacvičoval prekonávanie 
priebežne zadávaných športových dráh pod 
odborným vedením p. učiteliek Mgr. Anny 
Szikorovej a Mgr. Patrície Farkašovej. Deti si 
počas nacvičovania cvičebných zostáv z 
crossfitu zlepšovali svoju kondíciu, učili sa 
spolupráci a vzájomnej dôvere, rozvíjali svoju 
tímovosť. Všetko dokumentovali nahrávaním a 
zasielaním výsledných časov do centrály. Veľ
mi nás potešilo, že sme sa vďaka usilovnému

tréningu dostali na celoslovenské finále do 
Bratislavy. Dňa 10. júna 2017 nastal ten veľký 
deň! V hre bola okrem adrenalínu aj finančná 
odmena 5000€ na nákup športového vybavenia 
pre našu školu. Náš tím samozrejme šli 
podporiť do Bratislavy v sobotu aj ďalší 
spolužiaci. Svedomitá príprava sa odrazila na 
výborných výkonoch našich športovcov vo 
Veľkom finále a skončili sme ako najrýchlejšia 
škola banskobystrického kraja. Výhru 5000€ 
získala naša škola! Zároveň sme mali možnosť 
stretnúť sa počas celodenného programu s via
cerými slovenskými športovcami, spevákmi a 
tanečníkmi a vyskúšať si športoviská oddy
chového areálu Partizánska lúka. Skvelý výlet, 
úžasné zážitky a fantastická finančná odmena 
sú tým najlepším zakončením školského roka

-ešte raz srdečne gratulujeme a ďakujeme!

Diana Szabová, ZŠ Školská

Detská športová olympiáda
V rámci projektu Olympijských festivalov detí a 
mládeže Slovenska (OFDMS) zorganizovala v 
stredu 24. mája Materská škola -  Óvoda na Štú
rovej ulici športovú Olympiádu pre deti pred
školského veku. Ideálne miesto na jej uskutoč
nenie sa našlo v areáli ihriska Základnej školy na

Pozvanie prijali aj zástupcovia zriaďovateľa na
šej MŠ - Ing. Bc. László Kerekes, zástupca pri
mátora mesta Fiľakovo, PhDr. Peter Fehér, ve
dúci oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ 
vo Fiľakove a Mgr. Štefan Újpál, nielen ako člen 
komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo

Školskej ulici. Na športovú olympiádu boli poz
vané aj deti z materských škôl z okolitých obcí. 
Celkovo sa jej zúčastnilo spolu 80 detí z mater
ských škôl zo Šávoľa, z Buzitky, Veľkých Dra- 
viec, zo Šídu, z Beliny, Radzoviec, Čamoviec, 
Fiľakovských Kováčov a oboch fiľakovských 
materských škôl na Daxnerovej a Štúrovej ulici.

Fiľakove, ale aj ako riaditeľ školy, ktorá nám 
poskytla areál.
Olympiádu otvorili svojím vystúpením mažo- 
retky z Materskej školy -  Óvoda na Štúrovej uli
ci a po spoločnej rozcvičke všetkých zúčastne
ných začali deti absolvovať rôzne športové dis
ciplíny na 9 stanovištiach. Vyskúšať svoje zruč

nosti a obratnosť mali možnosť v chôdzi na cho
dúľoch, behu, skákaní, lezení, plazení, hádzaní 
lôpt do koša, triafaní do cieľa, kopaní do futba
lovej bránky a v jazde na kolobežkách. K veselej 
atmosfére podujatia okrem krásneho počasia pri
spela aj hudba, ktorú zabezpečil pre malých 
športovcov Mgr. Adrián Balog -  učiteľ ZŠ na 
Školskej ulici. Po absolvovaní všetkých špor
tových stanovíšť dostali všetci malí športovci za
slúženú medailu. Občianske združenie SUB 
SOLE, ktoré pracuje pri našej MŠ, tiež toto po
dujatie finančne podporilo a zabezpečilo pre 
všetkých zúčastnených občerstvenie, pre každú 
materskú školu diplom a drobné darčeky. Celá at
mosféra dopoludnia a radosť v detských očkách 
nás presvedčili o tom, že podujatie splnilo svoj 
cieľ a všetci prítomní strávili príjemné športové 
dopoludnie plné pohybu, smiechu a radosti zo 
stretnutia s novými kamarátmi z iných mater
ských škôl.
Ďalším športovým podujatím v rámci projektu 
OFDMS, ktoré materská škola každoročne rea
lizuje, bude beh olympijského dňa 23. júna 
2017, do ktorého sa zapoja všetky deti materskej 
školy.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ -  
Óvoda, Štúrova 1 vo Fiľakove

P naj polrok podujatí KLUB 2017:
tri klubové koncerty a jedna tanciaren
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove uspo
riadalo 16. júna Swingovú tančiareň. Tanečné 
podujatie svojich návštevníkov prenieslo späť 
do starých čias 20-tych -  40-tych rokov minulé
ho storočia, preto záujemcov očakávali v dobo
vom oblečení. Do tanca im hral swingový or
chester Fats Jazz Band z Bratislavy, ktorý hral 
pôvodnú hot-jazzovú swingovú hudbu. Zre
konštruované hudobné nástroje, štýlové oble
čenie a celkový prejav orchestra boli v úplnej 
zhode s obdobím, ktoré predstavili. Deväťčlen
ný orchester interpretoval skladby najväčších le

giend amerického jazzu ako boli Louis Arm
strong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald a ďalší. 
Fats Jazz Band preniesol návštevníkov tančiar- 
ne do iného sveta a vrátil ich do doby noblesy, 
elegantných rób a horúcich večierkov. V pre
stávke dvojhodinového tanečného podujatia 
členovia tanečného klubu Keep Swinging z Bu
dapešti predviedli ukážku swingových tancov, 
ale roztancovali aj prítomných návštevníkov po
dujatia.
Tanečný večierok bol mimoriadnou akciou sé
rie podujatí s názvom KLUB 2017 -  Live Mu-

Fotky: Viktor Estefán

sic Night, ktorá do klubových podujatí zapa
dala svojou povahou živej hudby. Myšlienka 
Live Music Night vznikla v roku 2016 na pod
net MsKS, miestnych hudobníkov a milovní
kov hudby a ponúka možnosť predstaviť sa fi- 
ľakovským hudobníkom. V marci otvorili sériu 
klubových koncertov Zsolt Balog a jeho priate
lia, v apríli sa obecenstvo mohlo tešiť koncertu 
kapely Guru Brothers, ktorá je známa nielen v o
kolí, ale predstavili sa aj v semifinále sloven
ského národného kola Eurovízie v roku 2010. V 
máji sa s veľkým úspechom predstavila kapela 
Infinity Music Band. Nová fiľakovská formá
cia prilákala obecenstvo s najväčšími maďar
skými evergreen šlágrami. Klubové koncerty 
po júnovej swingovej tančiarni budú pokračo
vať v septembri.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

[


