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V rámci projektu Palóc 
Kalauz Fiľakovčan približuje 
zaujímavosti okolitej i vzdia-
lenejšej prírody.  6. strana

Vďaka jeho vlogom 
spoznávame krajinu

Po povinnom kole testovania 
na covid-19 mesto zrealizova-
lo aj ďalšie. Obe prebehli bez 
problémov. 2. strana

Dve kolá testovania 
aj v našom meste

V minulosti predchádzali 
vianočným sviatkom rôzne 
zvyky a tradície. Oplatí sa ich 
spoznať a uchovať. 4. strana  

Bohatý svet via-
nočných tradícií
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Pri jedličke

Aj dnes sa vo mne dieťa zachveje, 
keď dýchne na mňa tvoje útle telo. 
Anjelsky biely sneh a záveje. 
Nevyslovené, kam si uletelo? 

Iba ty stojíš, symbol symbolov, 
a kriesiš zázrak detskej duše malej, 
to vzdialené, čo bolonebolo. 
Symboly žijú v nás 
a za nás žijú ďalej. 

Ži už aj za mňa, dcérka nedele,
stoj ľudskú stráž za Božie dieťa ľudí. 
Tiež mám svoj Veľký spánok v údele, 
hlboké ticho, v ktorom nás nebo súdi. 

Aj dnes sa vo mne dieťa zachveje,
keď dýchne na mňa tvoje svieže telo. 
Blahoslavené dieťa nádeje, 
čo uvidelo, 
keďže nevedelo.

Milan Rúfus
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do roka 2021 praje 

redakcia Fiľakovských zvestí.

V historickej budove mestského úradu pre-
bieha tretia etapa rekonštrukcie sociál-

nych zariadení. Komplexnou obnovou prechá-
dzajú toalety na prízemí i  chodba. Mesto na 
tento účel získalo dotáciu z ministerstva.

Ako informovala Erika Andreková, vedúca 
referátu stratégie a  rozvoja mesta, sociálne 
zázemie aj chodba na prízemí boli dopo-
siaľ v  havarijnom stave. „Spojovacia chodba na 
prízemí bola staticky narušená, jej omietka ne-
bezpečná a dispozičné usporiadanie a  stav toaliet 
nevyhovoval platnej legislatíve,“ informovala An-
derková s  tým, že situáciu bolo možné riešiť 
len komplexnou rekonštrukciou konštrukcií, 
rozvodov a  samotných sociálnych zariadení. 
V chodbe vybúrajú dlažbu i omietky, odizolujú 
ju proti zemnej vlhkosti, kvôli zníženiu ener-
getickej náročnosti zateplia aj podlahu chodby 
a znížia jej strop, získa nové omietky a dvere. 

„V sociálnom zázemí osadíme nové rozvody, ústred-
né vykurovanie, elektroinštalácie a novú sanitu.“ 

Rekonštrukčné práce sú vyčíslené na bezmá-
la 17 500 eur. Z nich 15-tisíc sa mestu poda-
rilo získať z dotácie Ministerstva financií SR, 
zvyšok uhradí z vlastného rozpočtu. Zhotovi-
teľom stavby sú, na základe „in house zákazky“, 
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.

Projekt je pokračovaním predchádzajúcich 
úspešných projektov, v rámci ktorých bol od-
stránený havarijný stav toaliet na prízemí vo 
východnej časti budovy, bolo vytvorené bez-
bariérové sprístupnenie pre telesne postihnu-
tých a boli zrekonštruované sociálne zariade-
nia pri sekretariáte primátora. V druhej etape 
sa zrekonštruovali sociálne zariadenia na po-
schodí v západnej časti budovy. 

Podľa primátora mesta Attilu Agócsa po-
kračujú v  obnove historickej radnice z  roku 
1912 postupne v  menších projektoch, aby ne-
zaťažili mestský rozpočet. „Takto sa nám okrem 
spomenutých investícií podarilo ešte v  roku 2016 
vybudovať klientske centrum, neskôr obnoviť väč-
šinu spoločných chodieb. Aktuálny projekt plynule 
na tieto práce nadväzuje. Chodba aj toalety sa na-
chádzajú v  časti radnice, ktorá slúži ako spoločný 
stavebný úrad nielen pre Fiľakovčanov, ale aj pre 
obyvateľov okolitých obcí. Som rád, že sa nám opäť 
podarilo získať peniaze z projektu, vďaka čomu sme 
opäť ′ušetrili′a výsledok bude slúžiť množstvu obča-
nov,“ dodal na záver.

Rekonštrukcia prebieha od novembra, do-
končená bude do konca tohto roka.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Na mestskom úrade opäť prebiehajú rekonštrukčné práce

Fotky - kmk
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Začiatok novembra sa aj vo Fiľakove niesol 
v znamení celoplošného testovania na co-

vid-19. Samospráva zvládla náročnú organi-
záciu bez väčších problémov. Počas dvoch kôl 
napokon testy odhalili v meste desiatky pozi-
tívnych prípadov.

Prvé kolo vládou nariadeného celoplošného 
testovania na covid-19 pomocou antigéno-
vých testov sa konalo cez víkend 31. októbra 
a 1. novembra. Vo Fiľakove mesto zriadilo, na 
princípe volebných okrskov, šesť odberných 
miest, na ktorých pracovalo oba dni osem 
odberných tímov. Všetky odberné miesta sa 
mestu podarilo otvoriť v sobotu načas, napriek 
časovej tiesni zabezpečili dostatok personálu 
i zdravotníkov. 

Aj keď samospráva vypracovala odporučený 
harmonogram testovania podľa jednotlivých 
ulíc, ktorý doručila do všetkých poštových 
schránok v meste, ľudia sa počas soboty väčši-
nou nevyhli čakaniu v dlhých radoch. Stav na 
jednotlivých odberných miestach si však vede-
li odsledovať na webovej stránke, kde admi-
nistratívni pracovníci pravidelne aktualizovali 
počet ľudí čakajúcich na testovanie. Po sobot-
ňajšom nápore sa situácia počas nedele upoko-
jila, netvorili sa rady a otestovať sa ľudia mohli 
bez čakania. Počas dvoch testovacích dní sa 
podarilo otestovať 5609 obyvateľov, z kto-
rých 29 bolo pozitívnych. „Testovanie bolo pre 
nás veľkou výzvou. Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili o to, že sa z toho stal úspešný prí-
beh. Som vďačný zdravotníkom, ktorí sa prihlásili v 
dostatočnom počte a odpracovali počas víkendu spolu 
viac ako 24 hodín na úkor svojich rodín a pohodlia. 
Ďakujem pracovníkom mestského úradu, ostatným 
mestským zamestnancom a dobrovoľným hasičom, 
ktorí prejavili ochotu a v rámci administratívy 
sa postarali o hladký priebeh testovania. Vďaka 
patrí armáde, ktorej sa aj pod obrovským časovým 
tlakom podarilo logisticky testovanie zabezpečiť. 
Ďakujeme štátnej i mestskej polícii, ako aj rómskej 
občianskej hliadke, ktoré dohliadali na poriadok. 
Veľké ďakujeme patrí fiľakovským podnikateľom a 
sponzorom, ktorí prejavili spolupatričnosť a prispeli 

Začiatkom novembra žilo mesto
celoplošným testovaním

materiálne či službami, predovšetkým Štefanovi 
Rubintovi za bezplatné poskytnutie obedov na dva 
dni pre celé tímy ľudí na našich odberných miestach. 
Vďaka za súčinnosť a ochotu patrí našim inštitúci-
ám, v ktorých sa konali odbery a najmä VPS, ktoré 
pomáhali s dezinfekciou a so všetkým, čo bolo počas 
víkendu i pred ním treba. A v neposlednom rade 
ďakujeme ľuďom, že prejavili zodpovednosť a prišli 
v   takom hojnom počte,“ zhrnul po prvom testo-
vacom víkende primátor Attila Agócs.

Lučenecký okres bol po testovaní vyhodno-
tený ako menej rizikový, preto v  ňom druhé 
kolo plošného testovania neprebiehalo. Via-
cerí Fiľakovčania sa však počas nasledujúceho 
týždňa obrátili na samosprávu s prosbou, aby 
sa pokúsili vytvoriť odberné miesto na dobro-
voľné testovanie na covid-19 aj počas ďalšie-
ho víkendu. „Naša samospráva sa preto obrátila 
s  touto žiadosťou na Okresný úrad v Lučenci, ktorý 
žiadosť mesta schválil. Od štátu sme dostali testy 
a  armádnu logistickú výpomoc, pričom ostatné vý-
davky uhradilo mesto,“ povedal primátor s  tým, 
že v sobotu 7. novembra vďaka tomu otvorili 
odberné miesto na fiľakovskej mestskej trž-
nici. Hoci účasť nebola povinná, o  testovanie 
bol obrovský záujem. Už pred otvorením od-
berného miesta čakali pred tržnicou desiatky 
ľudí. Testovania sa zúčastnili Fiľakovčania, ale 
aj ľudia zo širokého okolia, ktorí potrebovali 
nový certifikát, predovšetkým kvôli pracov-
ným povinnostiam v „červených okresoch“, 
prišlo i množstvo seniorov, ktorí sa nezúčast-
nili prvého kola. 

Výsledkom sobotňajšieho testovania bolo 
928 vykonaných testov, z nich tri s pozitívnym 
výsledkov. „S výsledkom môžeme byť spokojní, na-
priek tomu však naďalej dávajme jeden na druhého 
pozor. Opäť obrovské ďakujem členom dnešného 
tímu. Všetci sa do toho maximálne vložili. Chcem 
sa tiež poďakovať podnikateľom Štefanovi Rubinto-
vi a  Radoslavovi Balogovi (Reštaurácia Bebek), že 
sponzorsky zabezpečili stravovanie službukonajú-
cich. Zvládli sme to,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Od nového roka pribudne samosprávam 
na Slovensku nová povinnosť v  rámci 

odpadového hospodárstva. Okrem papiera, 
skla, plastov či kovu bude zabezpečovať aj 
triedenie kuchynského odpadu.

Ako priblížil riaditeľ VPS Tibor Tóth, pod 
kuchynským odpadom sa rozumie jedna 
časť biologicky rozložiteľného odpadu, aký-
mi sú zvyšky jedál, šupky z  ovocia a  ďalší 
odpad vznikajúci pri príprave jedál, okrem 
tekutých zložiek. „Touto novou povinnosťou 
sa zaoberáme už niekoľko týždňov. Pôjde o  zlo-
žitý proces zhodnocovania rozložiteľného odpadu, 
snažili sme sa nájsť čo najpriechodnejšie riešenie 
či už pre samosprávu, ale aj pre samotných obyva-
teľov,“ ozrejmil riaditeľ. Výsledkom rokovaní 
je, že rodinné domy dostanú záhradné kom-
postéry, v ktorých si kuchynský odpad budú 
môcť zhodnocovať sami. „Naďalej však od ro-
dinných domov budeme odvážať zelený záhradný 
odpad, ako doposiaľ.“ Obyvateľom sídlisk budú 
slúžiť hnedé 240-litrové kontajnery. „Každá 
domácnosť v  bytových domoch dostane 10-litro-
vý kôš na kuchynský odpad a tiež jedno špeciálne 
vrecko na každý týždeň. Vo vrecku osadenom do 
na to určeného odpadkového koša budú môcť ku-
chynský odpad zbierať v  domácnosti a  následne 
ho vyhodiť do hnedého kontajnera pri zbernom 
ostrovčeku,“ spresnil. 

Ako ďalej doplnil, zapáchajúceho odpadu 
či množenia hlodavcov sa obyvatelia byto-
viek obávať nemusia. „Kuchynský odpad bude-
me odvážať dvakrát do týždňa a hnedé kontajnery 
budú zakaždým vydezinfikované.“ Podľa riadi-
teľa bude vstupná investícia pre samosprávu 
v státisícoch eur. „Preto sa mesto bude uchádzať 
o  dotáciu na nákup kompostérov a  hnedých od-
padových nádob. Zároveň však naša kompostáreň 
nie je prispôsobená na zhodnocovanie kuchyn-
ského odpadu, preto budeme musieť zakúpiť špe-
ciálnu techniku, čo bude predstavovať najväčšiu 
položku,“ dodal. 

Keďže celý proces navýši výdavky mesta 
v  oblasti odpadového hospodárstva, oby-
vatelia si zrejme za odvoz odpadu priplatia. 
„Časť navýšenia bude predstavovať každoročné 
zdražovanie ceny za skládkovanie komunálneho 
odpadu, druhá časť zber kuchynského odpadu. 
Nemalo by však ísť o  dramatické navyšovanie, 
nakoľko zohľadníme aj fakt, že triedením ku-
chynského odpadu by mal klesnúť objem toho ko-
munálneho,“ dodal s tým, že o výške navýšenia 
poplatku bude rozhodovať mestské zastupi-
teľstvo. 

Systém zberu kuchynského odpadu za-
čne samospráva budovať začiatkom roka 
2021. Obyvatelia by ho mali reálne pocítiť 
na jeseň, kedy rodinné domy dostanú prvé 
kompostéry. Mesto bude v budovaní systé-
mu pokračovať v roku 2022, kedy by mal byť 
sfinalizovaný.     

Klaudia Mikuš Kovácsová

V novom roku začneme triediť 
aj kuchynský odpad

Zdroj foto - ic
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Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
odštartovalo v tomto roku druhý ročník 

série podujatí Hudobné ročné obdobia, ktorej cie-
ľom je formou komorných koncertov priblížiť 
záujemcom klasickú hudbu. Zimný koncert sa 
ešte začiatkom roka uskutočniť mohol, kon-
certy plánované na jar a leto však museli byť 
kvôli pandémii zrušené.

Tohtoročný posledný koncert, ktorého hos-
ťami budú huslista Bence Fazekaš a klavirista 
Vladimír Plachetka, sa k publiku dostane pro-
stredníctvom videozáznamu (nahratého kon-
com novembra v bábkovej sále MsKS) ako via-
nočné prekvapenie vysielané televíziou LocAll 
cez sviatky, každý deň od 24. do 30. decembra, 
a v tom istom čase bude dostupné aj na facebo-
okovej stránke MsKS.

Huslista Bence Fazekaš pochádza z  obce 
Prša, svoje štúdium začal na Základnej ume-
leckej škole vo Fiľakove, navštevoval Konzer-
vatórium v  Košiciach, kde študoval hru na 
husliach, klavíri a komornú hru. Súčasne sa 
zúčastňoval mnohých majstrovských kurzov, 
neskôr ho prijali na Vysokú školu múzických 
umení v Bratislave, svoj diplom získal na Aka-
démii umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti 
je zástupcom koncertného majstra Orchestra 
Opery Štátneho divadla Košice, pôsobí ako ve-
dúci orchestra na Konzervatóriu Jozefa Ada-
moviča v Košiciach a je korepetítorom školy. 
Ako sólista, komorný hráč a orchestrálny 
hráč šíri dobrú povesť nášho regiónu. Klavír-
ny sprievod zabezpečuje Vladimír Plachetka, 
ktorý študoval na konzervatóriu v  Košiciach, 
pokračoval na Akadémii umení v  Banskej 
Bystrici a  zúčastnil sa niekoľkých klavírnych 
kurzov u popredných interpretov. V súčas-
nosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na 
Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach 
a na ZUŠ Bernolákova. Okrem toho je členom 
viacerých hudobných zoskupení a je aktívnym 
členom Delicates Tria.

Na koncerte dvoch umelcov zaznie popri 
iných autoroch aj výber zo skladieb Ludwiga 
van Beethovena, Pabla de Sarasate a Fritza 
Kreislera. V  sérii podujatí pokračujeme ďalej, 
chceme ponúknuť umelecké zážitky milovní-
kom klasickej hudby aj v  budúcom roku, po-
kiaľ to pandemická situácia dovolí. 
Sériu podujatí Hudobné ročné obdobia podporuje 
Fond na podporu umenia.

Júlia Farkašová, MsKS 

Hudba na Vianoce

Výzva pre dlžníkov mesta 

Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých dlžníkov mesta za dane z  nehnuteľností, dane za psa, 
dane za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady,  

ktorí si ešte nesplnili svoju platobnú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za rok 2020, 
resp. predchádzajúce obdobie, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto pristúpi 
k  ich vymáhaniu prostredníctvom daňového exekučného konania. V  rámci exekučného ko-
nania môže príslušný policajný orgán zadržať vodičský preukaz dlžníka až na dobu celého 
splatenia jeho záväzku. Okrem toho, mená všetkých dlžníkov budú publikované v marci 2021 
na „Zozname daňových dlžníkov k 31.12.2020“.       
Možnosť uhradenia nedoplatkov je zaistená v úradných hodinách v klientskom centre mest-
ského úradu denne od 7.30 hod. do 16.00 hod, v piatok od 7.30 hod. do 11.30 hod.

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta MsÚ

Mesto Fiľakovo sa nachádza na severnom 
cípe CHKO Cerová vrchovina, ktorá 

má na svojom území veľa zaujímavých loka-
lít s vybudovanou sieťou turistických a náuč-
ných chodníkov. Mnoho návštevníkov Novo-
hradského turisticko-informačného centra vo 
Fiľakove (NTIC) sa po návšteve hradu pýtalo 
na miestne aktrakcie, ako aj na najbližšie prí-
rodné útvary a scenérie. Prispeli tým k zrode-
niu nápadu na vyznačenie turistického chod-
níka k  eróznemu odkryvu bazaltových brál 
na okraji Remety, ktoré dostali pomenovanie 
Fiľakovské skaly.     

Mestská časť trasy sa začína pri budove 
informačnej kancelárie a pokračuje popri 
vstupnej bráne Fiľakovského hradu a vchode 
do protileteckých úkrytov smerom na autobu-
sovú stanicu. Po prejdení železničného prie-
cestia pokračujeme doprava Mlynskou ulicou 
(Šídska cesta) k betónovej pozorovateľni z II. 
svetovej vojny, nachádzajúcej sa pri plote fir-
my Dometic. V tomto mieste začína 2 km dlhá 
terénna časť chodníka, ktorá je prístupovou 
cestou majiteľov miestnych záhrad. Po absol-
vovaní prvého kilometra prídeme ku teleko-
munikačnej oceľovej veži, odkiaľ sa naskytá 
panoramatický výhľad na najzaujímavejšie 
miesta Cerovej vrchoviny. Východným sme-
rom sú to Zaboda a Ragáč a smerom na juh sa 
vypína hrebeň Belinských skál a vrchy Šiator 
a Karanč.  

Pokračujeme pomedzi záhrady a po vstupe 

do lesa po 300 metroch prídeme k rázcestiu 
s  turistickým smerovníkom, ktorý nás navi-
guje ďalej k cieľu. Približne 2,3 km dlhá trasa 
k Fiľakovským skalám má prevýšenie 170 m, 
je značená žltou farbou a absolvovať sa dá 
rýchlou chôdzou za 25 minút, vychádzkovou 
približne za 40 minút. Bežci obľubujúci kros 
zvládnu trasu za 15-20 minút, cyklisti na hor-
ských bicykloch za približne 10-15 minút. 

Na rázcestí v lese sa môžete rozhodnúť po-
kračovať po žltej trase až nad obec Šíd, kde sa 
napojíte na zelenú turistickú trasu č. 5460. Tu 
budete mať na výber pokračovať ďalej zjaz-
dom do obce Šíd (2 km), alebo stúpaním na 
Malý a Veľký Bučeň (4 km).  Za vydanie povo-
lení a podporu pri vzniku chodníka ďakujeme 
Slovenskému pozemkovému fondu, Lesom SR, 
mestu Fiľakovo a firme Vegart. 

Keďže pobyt v  prírode je momentálne jed-
nou z  mála možností osožného trávenia voľ-
ného času, tento zaujímavý skalný útvar môže 
byť atraktívnym cieľom jesennej prechádz-
ky. V  nasledujúcich vydaniach Fiľakovských 
zvestí vám predstavíme ďalšie lokality, kam 
sa môžete vybrať z mesta, napríklad ku kapln-
ke Sedembolestnej Panny Márie na Galambe, 
žltou turistickou trasou od vlakovej stanice 
cez Belinské skaly až k  Soviemu hradu v  Šu-
riciach alebo navštíviť skalný útvar na Veľkom 
Hradišti nad Ratkou. 

Zoltán Illéš, HMF 

Nová turistická trasa a ďalšie voľno-
časové možnosti v okolí Fiľakova 

Zdroj foto - zi
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Vedeli ste, že...
v novembri 1893 bol vo Fiľakove tanečný večierok? 4. novembra usporiadala 
mládež Novohradskej a Gemerskej župy charitatívny súkromný tanečný večie-
rok vo Fiľakove, v prospech šídskeho puknutého zvona, ktorý bol korunovaný 
obrovským úspechom aj napriek tomu, že niekoľko pánov a dám z novohrad-
skej župy sa snažilo úspech večera zruinovať. Prítomné inteligentné publikum sa 
s neprekonateľnou náladou zabávalo až do šiestej hodiny rannej. Okrem iných 
boli prítomní: vdova Máriássy a Ida Máriássy z Miškovca, grófka Almássy, Jola-
na Kubinyi a pani Kubinyi Sándorné či pani Szeifert Antalné z Čamoviec. Spolu 
s predplatkom 40 forintov, predstavoval čistý príjem 77 frt a 18 kr., ktorý bol odo-
vzdaný prostredníctvom usporiadateľmi určenej komisie prefektúre obce v Šíde 
16. novembra. (Zdroj: Gömör 19.11.1893)

Vladimír Cirbus

4

Zabudnutý, zapadnutý či zane-
chaný Novohrad, to je trikrát 

„z“, ktoré ukrýva zvykoslovnú 
rozmanitosť v novohradských do-
linách a vŕškoch. 

Bohatá tradičná duchovná 
kultúra dnes zapadla do úzadia. 
Nepoznáme vývoj ani význam 
zvykov a vidieť  ich môžeme len 
občas v  scénickom prevedení fol-
klórnych skupín či súborov. To je 
však málo, málo pre zabudnutý 
Novohrad. 

Každodenný život ľudí bol 
nesmierne ťažký. Súvisel s po-
zorovaním prírody a strach 
z  neznámeho vyústil do rôznych 
predkresťanských predstáv, ob-
radov a magických úkonov. S po-
stupným prevzatím cirkevného 
roka a sviatkov došlo k ich prelí-
naniu, čím vznikol špecifický svet 
zvykov a výročných sviatkov. Ich 
pôvodný význam bol zakázaný 
či časom sa zmenil na hru, ktorá 
sa nám v určitej forme zachovala 
dodnes.

Stridžie dni a veštby dievčat
Zvyky a obrady môžeme rozde-
liť do niekoľkých oblastí. Jednou 
z  nich sú rodinné zvyky späté 
s  tehotenstvom, narodením, det-
stvom, dospievaním, dospelosťou, 
uzavretím manželstva či s  inými 
udalosťami v živote človeka až po 
jeho smrť. Druhou skupinou zvy-
kov sú kalendárne zvyky, ktoré sa 
viažu k ročným obdobiam. Zvy-
koslovná bohatosť sa prejavovala 
najmä v zimnom období. Príchod 
zimy znamenal príležitosť na 
stretávanie sa susedov, príbuz-
ných a  rovesníkov pri prácach 
sezónneho charakteru, akými boli 
oprava a zhotovovanie náradia, 
pradenie, tkanie, šitie, páranie 
peria a iné. Niekoľko opisov ta-

Spoznajme bohatý svet zvykov a výročných sviatkov našich predkov

kýchto zvykov z  novohradských 
vŕškov nám zanechal sloven-
ský historik Bartolomej Krpelec 
v  úryvkoch monografickej práce 
o obci Polichno.

V  období stridžích dní od Ka-
taríny (25. november) do Tomá-
ša (21. december, dnes 7. marec) 
zimného slnovratu sa stretávame 
s  rôznymi predstavami a  povera-
mi o  čarovaní. Na deň Ondreja 
(30. novembra) boli u polichňan-
ských dievčat zvykom vykonávať 
veštby o  vydaji – nájsť si  svojho 
osudom určeného muža „osú-
denca“. To preto, že svätý Ondrej 
je patrónom sedliakov, rybárov 
a neviest. Najčastejšie vyvárali ha-
lušky s  lístočkami „karotky“, kto-
ré obsahovali mužské mená. Do 
kúska cesta zabalili lístoček s me-
nom a  hodili do hrnca s  vriacou 
vodou. Prvá „haluška“, ktorá vy-
plávala, obsahovala meno budú-
ceho muža. Iným zvykom vešte-
nia bolo trasenie plotom či liatie 
olova, ktoré po roztopení prelialo 
dievča cez ucho kľúča do misky 
s vodou so slovami: „Ondreju, On-
dreju, olovo ťebe ľeju, be si mi dal znaťi, 
koho buďem muža maťi!“ Podľa tva-
ru stuhnutého olova dievčatá há-
dali, aké povolanie bude mať muž, 
za ktorého sa dievča vydá. 

„Klopem, klopem týmto plotem, vše-

chem svatým mým životem. Klopem, 
klopem dňes a ďe je môj najmilší, 
nak tam vyšťekňe pes!“  Na Tomá-
ša bolo zvykom mladých dievčat 
triasť slamenými strechami, aby 
vedeli, či dostanú bohatého alebo 
chudobného muža. Na Mikuláša 
a Luciu bolo zakázané priasť, pre-
tože by sa v budúcom roku neda-
rilo statku ani hydine.

Od Vianoc až po Gregora
Vianoce sú dnes kresťanskými 
sviatkami na počesť narodenia 
Krista. Trvajú od 24. do 27. de-
cembra (Štedrý deň, Božie na-
rodenie, Štefan, Ján Evanjelista). 
25. december oslavovaný ako deň 
znovuzrodenia Slnka ustanovila 
kresťanská cirkev v 4. storočí za 
deň narodenia Krista. 

Z vianočných zvykov bolo zvy-
kom Rómov spievať na Štedrý 
deň – Kračún  a na Silvestra pod 
obloky, pričom na prvý sviatok 
vianočný chodili skoro ráno „po-
lazovať“ s vinšami už len deti. Na 
Štefana sa konala voľba obecných 

Autor čerpal z literatúry:
HORVÁTHOVÁ, E., 1986. Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava: Tatran
KUSÝ, I., JESENSKÁ, Z., MATUŠKA, A., 1958. Timrava v kritike a spo-
mienkach. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
VEREŠOVÁ, J., JURÁKOVÁ, B., 2014. Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo 
výchove mimo vyučovania. Bratislava: MPC

pastierov, ktorá sa končila zába-
vou pri muzike. Na Silvestra bolo 
zvykom dievčat klopať prasni-
ci na dvere, aby podľa počtu jej 
ozvaní vyrátali, za koľko rokov 
by mal byť sobáš. Na Tri Krále sa 
chodievali sánkovať nielen deti 
a  mládež, ale aj dospelí, aby sa 
urodilo dlhé konope. V  minulos-
ti bola obľúbená obchôdzka detí 
s belčovíkom - kolískou.

Na Blažeja (3. februára) a  Gre-
gora (12. marca) chodili žiaci 
obchôdzkovať, koledovať „bla-
žejácia“ pre dedinského učiteľa 

– rechtora. Bol to vedľajší príjem 
učiteľov na základe práva vo vo-
kátore, ktoré mu chodievali vybe-
rať jeho žiaci s prednesením pies-
ní a vinšov. Na Blažeja dostávali 
väčšinou slaninu, údeniny, múku 
či strukoviny, pričom na Gregora 
vyberali predovšetkým vajíčka.
Pestrosť kalendárnych zvykov 
zimného obdobia je skutočne roz-
siahla. Je dôležité poznať a pocho-
piť ich význam. 

Matej Baláž

Fiľakovské zvesti 
vychádzajú najbliž-
šie 1. februára 2021 
vo forme dvojčísla 
december - január

Mikuláš, Buzitka 1972. Zdroj foto - MB Polazovanie v Polichne.
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Retro z Fiľakova: Vianoce mali aj v minulosti svoje kúzlo

Rok 2020 bol náročný pre nás všetkých. Izolácia od rodiny, obavy o zdravie, obmedzenie nášho života. O to väčšie čaro budú mať 
tohtoročné Vianoce, najväčšie sviatky roka. Veríme, že si ich tento rok užijeme čo najintenzívnejšie, budeme ešte vďačnejší za prí-

tomnosť ľudí okolo štedrovečerného stola. Vianoce boli odjakživa sviatkom, ktorý spájal rodiny, ľudia sa stíšili a utiahli do svojich duší. 
Zaspomínajme si vďaka nasledujúcim fotografiám, ako naši starí rodičia a rodičia trávili Vianoce kedysi. Fotografie vznikli vo Fiľakove, 
pochádzajú zo zbierok Vladimíra Cirbusa (prvá fotografia) a Zoltána Schnelczera (ostatné fotografie). kmk

Vianočne pred Kovosmaltom.

Vianočný stromček zdobil aj mestský park.

Množstvo súťaží bolo zrušených alebo 
presunutých na iné termíny vzhľadom 

na pandemickú situáciu. Napriek tomu sa 
nám podarilo získať nasledovné ocenenia na 
celoslovenských a medzinárodných súťažiach:
● Maľujeme Timravu – ocenenia na celoslo-
venskej úrovni: Viktória Vaššová, Lea Buzá-
siová , Karin Csépeová (pg. Jana Bialová)
● Vesmír očami detí – ocenenia: Natália Kr-
náčová, Barbora Bariaková, Emma Csabová, 
Liana Mrázová (pg. Jana Bialová )

● Jarné zvyky na pohľadnici – celoslovenská 
súťaž (org.: ZUŠ - Myjava), ocenenia: Liana 
Mrázová – 1. kat., Nela Nyáriová – 2. kat., 
Dominik Ferencz – 3. kat. (pg. Jana Bialová)
● Panel Story – krajská súťaž: Andrea Urba-
nová 3. miesto (org.: SUŠ), pg. Jana Bialová
● Paleta mladých umelcov: Bianka Bujnová – 
diplom (pg. Jana Bialová), Natália Csonková 

– diplom (ped. Erika Csúsz ) 
● Ríša fantázie - medzinárodná súťaž, čestné 
uznania: Ria Bodoóvá, Elena Abrahámová, 

3. miesto: Ingrid Havranová Péterová, pg. Jana 
Bialová.

Jana Bialová

Výsledky výtvarného odboru ZUŠ

Liana Mrázová.
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Skaut, člen Bunker tímu, vedúci dobrovoľ-
ných hasičov, fotograf a donedávna miest-

ny múzejník. Aj tak je v našom meste známy 
Marian Mesiarik. Najnovšie sa dal na vlogo-
vanie a pod názvom Palóc Kalauz predstavuje 
divákom zaujímavosti regiónu i vzdialenejších 
kútov Slovenska. O novom projekte a ďalších 
zaujímavostiach sa dozviete viac v našom roz-
hovore.

Keďže sa poznáme, môžeme si tykať aj v tomto 
rozhovore. Začnime tvojím najnovším projek-
tom Palóc Kalauz. Je o  tebe známe, že si roky 
milovníkom turistiky. Ako prišil nápad spojiť 
ju s natáčaním videí?
Počas mojich turistických výletov som v minu-
losti pravidelne robil fotografie z miest, ktoré 
sme s priateľmi navštívili. Neraz sa mi podari-
lo zachytiť pekné scenérie a ľudia sa ma pýtali, 
kde tá-ktorá fotka vznikla, čo sa tam dá vidieť, 
ako sa tam dostanú a podobne. Tak prišiel ná-
pad robiť rovno videá, v  ktorých ľuďom uká-
žem panorámy, ale poviem aj ďalšie informá-
cie k týmto miestam.
Aké boli prvé reakcie? Majú videá sledovanosť?
Áno, čoraz väčšiu. Samozrejme, medzi maďarsky 
hovoriacim publikom, nakoľko na nich hovorím 

„po palócky“, ako aj z názvu vyplýva. Všimol som si, 
že vyššiu sledovanosť majú videá, ktoré som robil 
na našom blízkom okolí, čo ma pozitívne prekva-
pilo.

Doposiaľ si nakrútil 15 dielov, ktoré vydávaš 
raz týždenne, v nedeľu. Ako si má človek, ktorý 
ešte tvoje vlogy nevidel, tieto videá predstaviť? 
Nejde o klasický bedeker, však?
Určite nie. Vo videách hovorím nielen infor-
mácie o tom, ako sa na dané miesto dostať, čo 
všetko sa tu nachádza, ale poviem aj viacero 
zaujímavostí z  histórie, možno menej zná-
mych faktov, ktoré môžu byť pre ľudí pútavé 
a prilákajú ich do týchto miest. 
Zrejme si tu zúročil aj svoje vedomosti a skúse-
nosti z oblasti múzejníctva, v ktorej si donedáv-
na pôsobil.
Jednoznačne. Vo fiľakovskom múzeu som pra-
coval dlhé roky. Dozvedel som sa tam množ-
stvo zaujímavých vecí, mal som prístup k rôz-
nym zdrojom, z ktorých som čerpal. Tá práca 
mi veľa dala a v tomto projekte som spojil prá-
ve moju lásku k histórii s láskou k prírode. 
Ako vyzerá zákulisie tvorby takýchto videí? 
Netrvá to pár minút, ako to divák vidí na vi-
deu. Je za tým dlhá príprava, keď si vyberám 
lokality, ktoré navštívim, zbieram o nich za-
ujímavé informácie. Počas túry zas musím ro-
biť viaceré zastávky, kde natáčam tieto miesta 
a  tiež seba, takže to celé trvá dlhšie, ako oby-
čajná túra bez kamery. Nehovoriac o  násled-
nom strihaní a úprave videí.

Fiľakovčan predstavuje vo videách krásy nášho regiónu
Mesiarik: Čas strávený v prírode nenahradí telka ani videohra.

Čo ťa motivuje k tomu, aby si robil takúto čin-
nosť napriek tomu, že je to často namáhavé, ča-
sovo náročné, pričom to robíš z  vlastnej vôle 
a zdrojov? Aký je cieľ tvojho projektu?
Začalo sa to tým, že som chcel predstaviť naj-
mä tunajším ľuďom, aké poklady máme vo 
svojom okolí a  prehliadame ich. Motivovať 
ich, aby sa zdvihli z gauča a vybrali sa za zá-
žitkami. Čas strávený v prírode nenahradí tel-
ka ani videohra.
Stala sa z toho o to viac aktuálna téma, že nám 
udrela pandémia a  ľudia nemajú možnosť kul-
túrneho či športového vyžitia, na aké boli do-
posiaľ zvyknutí. Príroda bola, najmä na jar, 
takmer jedinou možnosťou, ako sa v karanténe 
dostať z domu.
Je to jedným z pozitívnych vedľajších javov ka-
rantény. Ľudia si mali možnosť opäť uvedomiť, 
že ľudstvo je odpradávna spojené s  prírodou 
a  nevyhnutne ju k  svojmu životu a  zdraviu 
potrebuje. To, ako žijeme posledné roky, nie 
je prirodzené. Prirodzené pre ľudí bolo koexis-
tovať s prírodou, poznať ju, zdržiavať sa v nej, 
loviť v nej.... jednoducho príroda a človek boli 
tisícky rokov jedno. To sa za pár desiatok či 
stoviek rokov nezmení, jednoducho to máme 
v našich génoch. Preto dokáže príroda tak po-
zitívne vplývať na psychické aj fyzické zdravie 
človeka. Občas stačí hodinová prechádzka 
v  lese a  človek z  nej vyjde upokojený, vyrov-
naný, akýsi spomalený a ani nevie prečo. Prí-
roda je upokojujúca, nabíja nás energiou. Je to 
potvrdený fakt a  na vlastnej koži si to tento 
rok mohlo zažiť viac ľudí. Verím, že sa aj po 
skončení pandémie budú do prírody uchyľo-
vať rovnako, ako teraz, kým nemali veľmi čo 
iné robiť.
Tvoja láska k prírode, histórii a možno aj adre-
nalínu sa prejavila už aj dávnejšie pri tvojich 
starších projektoch. Nedávno ste so skautmi 

spustili únikovú miestnosť v Koháryho kúrii, si 
členom Bunker tímu a aj vedúci dobrovoľných 
hasičov.
Každý malý chlapec sa zaujíma o  tieto veci – 
chce byť vojakom, hasičom, chce objavovať ne-
poznané. U mňa to, zdá sa, pretrvalo dodnes 
(smiech). S Bunker tímom sme začali predvla-
ni, keď sme v múzeu riešili podzemné chodby 
pod hradom. Dostali sme sa k  zaujímavým 
informáciám a  zistili sme, že protileteckých 
krytov bolo v  okolí hodne, nakoľko cez naše 
územie prechádzal front. Ostali však odvtedy 
neprebádané a častokrát zabudnuté. Tak sme 
sa s  partiou chalanov vybrali po ich stopách 
a  veru sme narazili na nejeden zaujímavý 
objekt. Medzi inými na tajomnú vojenská to-
váreň v Bulharoch, o ktorej onedlho vyjde sa-
mostatný vlog. Prebádali sme aj uhoľnú štôlňu 
v  čakanovskom lese. V  dýchacích prístrojoch 
sme sa spustili do 30-metrovej hĺbky. Našli 
sme tiež vodárenskú budovu na Šávoľskej 
ceste, odkiaľ bola vodou zásobovaná továreň. 
Mám vďaka tomu zaujímavé zážitky a verím, 
že sme malým kúskom dopomohli k tomu, aby 
sa na ne nezabudlo a vzbudili u  ľudí záujem, 
aby s k týmto pokladom vydali aj oni.
Nedá sa povedať, že vedieš nudný život. Ne-
dávno si skončil pracovný pomer v múzeu. Kde 
vidíš svoju ďalšiu budúcnosť? Vieš, kadiaľ sa 
poberieš ďalej?
Za prácu v  múzeu som veľmi vďačný, avšak 
život je zmena a ja som ju už potreboval. Mo-
mentálne ma napĺňa venovať sa aktivitám, 
ktoré ma bavia a  robia mi radosť. Čo bude 
ďalej, to sa uvidí. Neverím na náhody a  som 
presvedčený, že všetko sa v živote deje z neja-
kej príčiny. Všetko je tak, ako má byť a čo má 
prísť, príde v  tom správnom čase. Nechávam 
to plynúť, teraz si vychutnávam svoju voľnosť. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Marian Mesiarik. FOTO - archív MM
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V Štátnom pedagogickom ústa-
ve v Bratislave vznikla  v roku 

2015 myšlienka vytvorenia pilot-
ného projektu „Technické škôlky“, 
ktorý by mal prispieť k  celkovej 
technickej a  vedeckej gramot-
nosti detí v  predškolskom veku. 
V prvom rade ide o vzbudenie zá-
ujmu detí o  techniku, pestovanie 
vzťahu k  technike, rozvíjanie ich 
technického myslenia či manu-
álnych zručností. Materské školy, 
s pracovným názvom Technické 
škôlky, na Slovensku postupne 
vznikali podľa vzoru v Českej 
republike, kde sú ich už stovky 
a majú s nimi veľmi dobré skúse-
nosti. Garantkou celého projektu 
na Slovensku je profesorka Iveta 
Radičová, ktorá o projekte pove-
dala: „Myslím si, že úspešnosť vzde-
lávacieho systému je potrebné nasta-
vovať od materských škôl a prepájať 
znalosti prírodovedných a sociálnych 
vied s vysoko humánnym prístupom, 
ktorý je dôležitý pre neskoršie uplat-
nenie sa detí v praktickom živote. 
Tieto ciele zabezpečíme práve tým, 
že budeme prepájať zamestnávateľov, 
regióny a školy už v predprimárnom 
vzdelávaní a kontinuálne budeme po-
kračovať na prvom stupni základnej 
školy". 

Projekt „Technické škôlky“ 
zaujal aj nás a  v  školskom roku 
2018/2019 sme sa prihlásili 
a úspešne absolvovali vzdelávanie 

„Technika hrou v predprimárnom 
vzdelávaní“, jej teoretickú časť 
v Bratislave a týždennú praktickú 
časť v priestoroch Centra voľného 
času Magnet v Lučenci. Po absol-
vovaní vzdelávania sme získali   
presvedčenie, že chceme aj do na-
šej materskej školy zaviesť prvky 
technickej výchovy. Na náš pod-
net pani riaditeľka zakúpila z roz-
počtu materskej školy základné 
vybavenie, a tak bola zriadená 
dielnička s  reálnymi pracovnými 
nástrojmi, náradím prispôsobe-
nými do veľkosti detských rúk, 
pracovným stolom, ochrannými 
prostriedkami a pracovným ma-
teriálom. 

Deti sa v  malých skupinkách, 
pod dohľadom učiteľky, hravou 
a  nenásilnou formou učia, ako 
fungujú veci okolo nás. Pre deti 
je dielnička ďalším priestorom 
na zaujímavú hru, postupne za-
čali spoznávať jednotlivé náradia, 
vedia, načo jednotlivé náradia 
slúžia, osvojujú si pravidlá práce 

v  technickom kútiku, s  dôrazom 
na bezpečnosť, učia sa udržiavať 
poriadok vo svojom okolí. Pri 
práci používame predovšetkým 
balzové drevo, ktoré je omnoho 
mäkšie než bežné, a  teda ľahšie 
na spracovanie. Zatiaľ zvládajú 
rovno prepíliť balzu, obrúsiť ju 
pomocou brúsneho papiera, na 
vytvorenej podložke so skrutka-
mi si rozvíjajú jemnú motoriku 
rúk a  spôsob zakrúcania matiek, 
zostavujú rôzne obrazce podľa 
návodu či vlastnej fantázie, zo 
stavebnice Matador sa im podari-
li aj prvé výrobky, z ktorých mali 
veľkú radosť. 

Aj s  finančnou podporou rodi-
čov dokupujeme rôzny drobný 
materiál (drevené korálky, kruhy, 
podložky, paličky, prírodné špa-
gáty a pod.), ktorý využívame na 
dotvorenie výrobkov. Výsledkom 
našej tvorivej práce je už množ-
stvo tematických predmetov a de-
korácií vystavených v priestoroch 
škôlky – sovy, roboty, stromy, lie-
tadlá, autá a iné. 
Technická škôlka neznamená 
len vyrábať a tvoriť, v budúcnosti 
plánujeme s deťmi aj exkurzie do 
stolárskej dielne či autoservisu, 
odkiaľ by sme spolu s deťmi chceli 
čerpať inšpirácie do ďalšej práce. 
Chceme aj naďalej hravou formou 
u detí podporovať technické mys-
lenie, tvorivosť, manuálnu zruč-
nosť, verbálne schopnosti, moti-
vovať ich k riešeniu jednoduchých 
úloh a priblížiť im tak svet techni-
ky, logiky a matematiky. 

Na základe našich dobrých skú-
seností v  súčasnosti zabezpečuje 
riaditeľka materskej školy mate-
riálne vybavenie do ďalšej triedy, 
v  ktorej tiež pani učiteľka absol-
vovala spomínané vzdelávanie.  
 

Gabriela Fungáčová a Iveta 
Bodóová,  učiteľky MŠ Štúrova 

Materská škola- Óvoda na 
Daxnerovej ulici vo Fiľa-

kove otvorila brány v  septembri 
a  funguje bez prerušenia. Vzhľa-
dom na pandemickú situáciu ve-
denie a zamestnanci materskej 
školy venujú zvýšenú pozornosť 
zabezpečeniu hygienických pod-
mienok a  dodržiavaniu pravidiel 
na predchádzanie šírenia nákazy. 
Naše úsilie v tomto smere bolo 
doteraz úspešné, a to aj vďaka 
podpore rodičov, ktorí sú veľmi 
zodpovední a ohľaduplní, kontro-
lujú zdravotný stav svojho  dieťaťa 
a rešpektujú epidemiologické 
predpisy a pravidlá. Efekt našej 
vzájomnej spolupráce sa prejavuje 
aj vo vypestovaní nových návy-
kov detí, v   pochopení, osvojení 
a  dodržiavaní pravidiel v  týchto 
podmienkach pod vedením peda-
gógov.

V dôsledku epidémie sa veľa 
vecí v našej materskej škole vy-
víja inak ako obvykle. Vynechali 
sme naše tradičné jesenné ak-
tivity, ktoré zvyčajne slávime s 
rodinnými príslušníkmi. Tohto 
roku sa nekonali žiadne kultúrne 
podujatia, oslavy, výlety, návštevy 
škôl, ani ďalších inštitúcií. Nap-
riek niektorým obmedzeniam, 
učiteľky vytvárajú deťom vhodné 
podmienky na zážitkové a  plno-
hodnotné vzdelávanie.

Epidémia posunula aj termín 
ukončenia projektu ERASMUS+ 
pod názvom „ARANYHAJSZÁL 
MESEPROGRAM” na budúci rok, 
pretože sa nemohli uskutočniť 
posledné partnerské stretnutia. 
Odklad  nám však nebráni pra-
videlne referovať o výsledkoch 
projektu. Dva roky partnerskej 
spolupráce prinieslo mnoho krás-
nych osobných a profesionálnych 
zážitkov. Nosnou témou pro-
jektu bola rozprávka a  jej meto-

dicko-pedagogické možnosti vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
materskej školy so zameraním 
na rozvoj osobnosti detí predš-
kolského veku.. V rámci projektu 
sme spolupracovali s už známymi 
aj novými partnerskými inšti-
túciami z  Maďarska a  Rumun-
ska. Prvé partnerské stretnutie 
sa konalo v  Rumunsku. Naše 
kolegyne z partnerskej materskej 
školy„ Ficánka Napköziotthon 

–Székelyudvarhely” nám  predsta-
vili svoj program: ROZPRÁVKO-
VÉ ZDRAVIE“ v ktorom  prezen-
tovali svoje osvedčené metódy a 
postupy priamou ukážkou v praxi. 
Dôraz kladú na rozprávky, ktoré 
nielen zabávajú, ale aj vzdeláva-
jú, poskytujú návody a  riešenia 
v určitých životných situáciách, 
pomáhajú pri rozvoji osobnosti. 
Pri komplexnom rozvoji zdravej 
osobnosti využívajú umelecké 
prostriedky ako sú rozprávka, hra, 
hudba, tanec, výtvarné a  tvorivé 
činnosti. K  realizácii tejto časti 
nášho spoločného projektu sme 
dostali krásne rozprávkové kniž-
ky od súčasných autorov a zbier-
ku rozprávok a  aktivít s  metodi-
kou, ktorú sme doplnili ďalšími 
námetmi.

Týmito rozprávkami a aktivi-
tami, chceme upriamiť pozornosť 
rodičov na dôležitosť a možnos-
ti uspokojenia emocionálnych 
a  duchovných potrieb dieťaťa 
pomocou rozprávok aj v rodinách, 
motivovať ich k pravidelnému čí-
taniu rozprávok. Takáto interak-
cia rodiča a  dieťaťa je najefektív-
nejšia metóda, ktorá je v  týchto 
krízových časoch veľmi potrebná 
a účinná. V duchu projektu praje-
me všetkým rodinám „ rozpráv-
kové zdravie“!

Zuzana Gyetvaiová

Technická škôlka Rozprávkové zdravie
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Tiráž

Rok 2020 sme tradične zahájili slávnost-
ným  výborom, kde sme vyhodnotili uply-

nulý rok a predstavili si plány a nápady na 
nový rok. Nikto vtedy ani len netušil, čo nám 
nasledujúce mesiace prinesú. V januári sa ko-
nal Matičný ples a Šaliansky  Maťko, bohužiaľ, 
stolnotenisový turnaj v marci sme už nemohli 
uskutočniť a  nemali sme ani veľkonočné tvo-
rivé dielne. Vypadli nám taktiež pravidelné 
akcie Stavanie a Rúcanie mája či Medziná-
rodný  detský festival, Mesiac úcty k starším 
a nebude sa konať ani Vianočná hviezda. Pre 
dôchodcov máme pripravené balíčky, ktoré 
roznesieme, keď nám to okolnosti  dovolia, a 
pripravená je tiež galéria osobností, len zatiaľ 
nevieme, kedy ju budeme môcť sprístupniť.

V  skratke o  jednotlivých akciách, ktoré sa 
nám uskutočniť predsa len podarilo. Na sklon-
ku januára sa konala obľúbená súťaž Šalian-
sky Maťko, ktorého obvodné kolo sa konalo 
v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove. Stretli 
sa tu víťazi školských kôl zo základných škôl a 
gymnázií z celého okresu, aby predviedli svoj 
prednes odbornej porote. Súťaž pomenovaná 
po spisovateľovi a zakladateľovi detského ča-
sopisu Slniečko, J. C. Hronskom, prebiehala v 
troch kategóriách a opätovne potvrdila svoj 
význam. Odborná porota skonštatovala, že 
súťažiaci predviedli skvelé výkony. Súťaži-
lo 27 žiakov a tí najúspešnejší dostali diplom 
a vecné ceny. Víťazi z každej kategórie postú-
pili do krajského kola. Pre všetkých zúčastne-
ných bolo pripravené malé občerstvenie. Naše 
mesto úspešne reprezentovala v  3. kategórii 
Jázmin Vaculčiak, žiačka ZŠ Štefana Kohári-
ho. 

Medzinárodný matičný kolkársky turnaj
MO MS Šiatorská Bukovina zorganizoval 
medzinárodný matičný kolkársky turnaj. 
Súťaž prebiehala na kolkárskej štvordráhe 
mestského športového areálu v dvoch  kategó-
riách. Jednotlivci 2x30 HZ na dvoch dráhach, 
podľa platných pravidiel SKOZ. Do súťaže 
sa zapojilo 13 členov MS, z  toho jeden hosť 
zo susedného Maďarska. Súťažiacich svojou 
prítomnosťou podporil  viceprimátor mesta 
Fiľakovo Attila Visnyai a za Maticu slovenskú 
člen krajskej rady Dušan Kubinec. Zúčastnilo 
sa ho takmer 20 kolkárov a kolkárok zo Slo-
venska i  z  Maďarska. Podujatie, ktoré trvalo  

vyše troch hodín, bolo realizované s  finanč-
nou podporou Matice slovenskej. Poďakova-
nie patrí aj mestu Fiľakovo za ceny a FTC KO 
Fiľakovo za bezplatné poskytnutie priestorov.

Cyrilometodský pochod na Šomošku
Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou sú-
časťou kultúrneho leta vo Fiľakove. Už po 
piatykrát si fiľakovskí matičiari pripomínajú 
príchod Cyrila a Metoda pochodom na hrad 
Šomoška. Najprv si ho účastníci pochodu pri-
pomenuli umiestnením venca na budove DMS 
vo Fiľakove a odtiaľ sa presunuli na parkovis-
ko pod hrad Šomoška, kde zahájili samotný 
výstup. Po ceste na hrad nie sú žiadne chaty, 
ani možnosti občerstvenia, čo je potrebné 
zohľadniť pri plánovaní túry. Napriek tomu sa 
teší čoraz väčšej obľube, najmä medzi mláde-
žou. Po zostupe z hradu sme  sa všetci  tešili 
z opekačky a spoločnej zábavy na ihrisku, kde 
si zašportovali malí aj veľkí turisti.  Domov 
sme obchádzali spokojní a nabití pozitívnou 
energiou. Projekt bol podporený Maticou slo-
venskou, za čo jej patrí poďakovanie.

Vatra zvrchovanosti
Vo Fiľakove sa v  piatok 17. júla rozhorela 
Vatra zvrchovanosti, pripomínajúca prvé kro-
ky ku založeniu Slovenskej republiky. Ten-
to rok sme si pripomenuli už 28. výročie od 
prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady 
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vatry 
zvrchovanosti sú dnes potrebné k tomu, aby 
sa všetci občania stotožnili so slovenskou štát-
nosťou a na formovanie ich štátneho povedo-
mia,  ktoré je na Slovensku stále slabé. Aj keď 
nám počasie neprialo, napriek tomu sa naša 
Vatra rozhorela, tak ako v našich srdciach horí 
plameň lásky k našej vlasti. Historický krok si 

prišli pripomenúť viacerí matičiari a krátkym 
programom samotný akt spestril domáci DFS 
Jánošík. 

Pamätná tabuľa Jankovi Štúrovi
Veľkou historickou udalosťou pre matičiarov z  
Fiľakova bolo  22. 8. 2020  odhalenie pamätnej 
tabule Jankovi Štúrovi, národnému buditeľovi, 
redaktorovi, publicistovi, najmladšiemu  brato-
vi Ľudovíta Štúra. V roku 1857 ho vymenovali 
za župného úradníka vo Fiľakove, ktoré sa tak 
výrazným spôsobom zaradilo do štúrovského 
miestopisného zoznamu. V  roku  1848  spolu 
s Ľudovítom Dohnánym redigoval Slovenskje 
národňje novini. Svoje príspevky publikoval aj 
v Cirkevných listoch, v  Sokole, Orle, Sloven-
ských pohľadoch, Tatrane a v Pešťbudínskych 
vedomostiach. Išlo prevažne o regionálne 
správy a informácie, články z histórie, nekro-
lógy a slovenské povesti. V roku 1900 napísal 
časť Rozpomienok na svojho brata Ľudovíta.  
Ako súdny úradník pôsobil tiež v  Trenčíne, 
Žiline, Čadci, Bánovciach nad Bebravou vo 
Vrábľoch a  v  Rábe. Jeho životu je venovaný 
jeden z  panelov pripravovanej Galérie osob-
ností. V  úvode podujatia v  krátkosti Janka 
Štúra predstavila matičiarka Evka Kyzúrová. 
Prítomný bol aj primátor mesta Attila Agócs, 
ktorý poďakoval matičiarom za vynikajúci ná-
pad a vyjadril im podporu aj pri ďalších podob-
ných podujatiach. DFS Jánošík sa predstavil 
krátkym programom z  domáceho prostredia. 
DMS vo Fiľakove a MO MS vo Fiľakovských 
Kľačanoch touto cestou ďakujú vedeniu Ma-
tice slovenskej a  mestu Fiľakovo za podporu 
a  pomoc a  rodine Olšiakovej za poskytnutý 
materiál.

Miroslava Podhorová, 
poverená riaditeľka DMS vo Fiľakove

Napriek ťažkému roku Matičiari zorganizovali viacero podujatí

FOTKY - archív DMS Fiľakovo


