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Florbalová tradícia sa v mes-
te začala len pred pár rokmi. 
Dnes má medzi športmi 
pevné miesto.  3. strana

Florbalisti pod 
záštitou FTC

Po niekoľkomesačnej kultúr-
nej odmlke privítalo návštev-
níkov obľúbené medzinárod-
né podujatie. 2. strana

Lesná hudba 
v mestskom parku

Prinášame rozhovor so Zo-
ránom Ardamicom, čerstvým 
držiteľom literárnej Ceny 
Imre Madácha.  3. strana  

Fiľakovkého auto-
ra ocenili

D I S T R I B U O V A N É 
Z D A R M A

J Ú L  2 0 2 0
  Č .  7Fiľakovské zvesti

Samospráva Fiľakova podáva projekty na vy-
budovanie nových odborných učební v troch 

miestnych základných školách. Zamerané budú na 
informatiku i získavanie manuálnych zručností.

Kvôli nedávnej koronakríze a jej následným eko-
nomickým dopadom musela samospráva okresať 
svoje tohtoročné investičné zámery. Ako priblí-
žil primátor Attila Agócs, napriek tomu sa rozvoj 
v meste nezastaví, zamerali sa však na menšie pro-
jekty. „Hľadáme spôsoby, ako realizovať projekty, ktoré 
budú mať čo najväčší dosah na ľudí v meste, zároveň však 
nezaťažia náš rozpočet. Rozhodli sme sa preto zapojiť do 
výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) Partnerstvo Južné-
ho Novohradu zameranej na vybudovanie učební v zá-
kladných školách. Vďaka nim by sa kvalita vzdelávania 
v našom meste mohla opäť posunúť vpred,“ objasnil. Ma-
ximálna výška dotácie, ktorú môže mesto požado-
vať, je 57-tisíc eur. Tie chce získať pre obe miestne 
slovenské základné školy a tiež ZŠ Koháryho s vy-
učovacím jazykom maďarským, rozdeliť ich plánu-
je rovným dielom. „Mocsáryho školu sme sa tentokrát 
rozhodli nezapojiť, nakoľko sa nám u nich prednedávnom 
podarilo z  iného projektu vybudovať nové učebne na in-

Mesto chce na základných školách zriadiť 
nové odborné učebne

kluzívne vzdelávanie,“ spresnil primátor. Mesto bude 
projekt spolufinancovať piatimi percentami. 

Základná škola na Školskej by vďaka dotácii 
mohla zariadiť novú učebňu informatiky. Získali by 
do nej 17 notebookov, interaktívny dotykový mo-
nitor, wifi router a ďalšie potrebné vybavenie. Na 
ZŠ na Farskej lúke by chceli do učebne informatiky 
zakúpiť interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, no-
tebook či 3D tlačiareň, s  ktorou majú bohaté skú-
senosti aj na miestnom gymnáziu. Zriadiť by chceli 
aj nové dielne s kompletným vybavením, v ktorých 
by si mohli žiaci cibriť aj svoje manuálne zručnosti. 
Dielne by vďaka projektu mali pribudnúť aj na ZŠ 
Koháryho.

Výzva zameraná na učebne nie je jedinou výzvou 
MAS, do ktorej sa Fiľakovo zapojilo. Dotáciu žiada 
aj na rekonštrukciu exteriéru koncertnej sály na 
Koháryho námestí. V súčasnosti je projekt mesta na 
posudzovaní. „Pracujeme tiež na vypracovaní projektu, 
vďaka ktorému by sme prostredníctvom dotácie z MAS 
postavili nové detské ihrisko na Farskej lúke,“ uzavrel 
primátor.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Vážení občania, upozorňujeme vás na sprísnenie 
podmienok návštev v zariadení sociálnych slu-

žieb Nezábudka, n.o.. Od 10. 7. 2020 sú umožnené 
návštevy mobilných klientov a klientov na invalid-
ných vozíkoch denne len vo vonkajších priestoroch 
zariadenia v trvaní maximálne 30 minút v čase od 
10.00 do 12.00 hod. a  od 14.00 do 16.00 hod. na 
vyhradených miestach, kde sú k  dispozícii lavičky 
alebo stoličky. Súčasne je možná jedna návšteva 
u jedného klienta, spolu v areáli súčasne maximálne 
5 osôb (návštev).

Návštevy v budove sú možné len u klientov pri-
pútaných na lôžko bez možnosti presunu na vo-
zíku v dňoch streda a nedeľa tiež v čase od 10.00 
do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. v trvaní 20 

V  týchto dňoch sa rozbehli práce na opravách 
úsekov chodníkov, ktorých povrch bol poško-

dený pri minuloročnom ukladaní optických káblov 
spoločnosťami Slovak Telekom a Regiotel. Kým uli-
ce, v ktorých sa rozkopávali zelené pásy pri chodní-
koch opravili ešte vlani, na nový asfalt v časti ulíc 
Československej armády, 1. mája, Jókaiho, Smeta-
novej a  Čajkovského si obyvatelia museli počkať. 

„Na opravy poškodených častí našich chodníkov máme, 
na základe zmluvy, finančné krytie od týchto dvoch spo-
ločností. Keďže koronakríza výrazne zasiahla do plánov 
mesta aj v  oblasti rekonštrukcií chodníkov, teší ma, že 
aspoň týmto spôsobom sa nám podarilo opraviť niekoľko 
chodníkov a pritom nezaťažiť náš rozpočet,“ vyjadril sa 
primátor mesta Attila Agócs.

kmk

Opravujú chodníky poškodené 
pri ukladaní optiky

Pred niekoľkými týždňami, pravdepodobne 
prudký vietor, poškodil kríž nachádzajúci sa na 

tzv. Ratkarskom kopci. Začiatkom júla pracovníci 
VPS kríž demontovali a odniesli ku kamenárom. Po 
jeho obnove bude opätovne osadený na svojom pô-
vodnom mieste.

kmk

Poškodený kríž opravujú 

minút. U  jedného klienta je povolená len jedna 
návšteva a v budove súčasne môžu byť na návšteve 
maximálne 2 osoby.
Pri návštevách je potrebné dodržiavať hygienic-
ké a  epidemiologické opatrenia (evidencia, rúška, 
návleky, dezinfekcia, meranie teploty) a  prípadné 
ďalšie pokyny zamestnancov zariadenia. Prechádz-
ky klientov sú povolené len v areáli zariadenia.

Všetky opatrenia zavádzame z dôvodu ochrany 
zdravia klientov, zamestnancov a ich rodín. Veríme, 
že nás pochopíte a svojím zodpovedným prístupom 
podporíte našu snahu čeliť čo najlepšie hrozbe ko-
ronavírusu. Informácie uvádzame na našej webovej 
stránke a na vstupných dverách budovy. Ďakujeme.

Mária Veliká, riaditeľka

Podmienky návštev sa opäť sprísňujú

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodár-

stva“, ktoré sa vzťahuje na celé územie SR. Zo štátneho rozpočtu je na projekt vyčlenených 12 miliónov eur. 
Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, najmä dlhodobo 
nezamestnaných, bez vzdelania či s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Podľa ústredia bude 
okrem vytvorenia nových pracovných miest prínosom aj zamedzenie znehodnotenia veľkého množstva 
nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie. Viac informácii k projektu spolu so žiadosťami 
nájdete na webovom sídle mesta. kmk

Štát ponúka dotáciu pre poľnohospodárov

FOTO - VPS

FOTKY - kmk
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Po dlhšej pre-
stávke, ktorú 

zapríčinila mi-
moriadna situ-
ácia, pripravilo 
Hradné múzeum 
opäť zaujímavú 
besedu, v rám-
ci ktorej sa mohli milovníci literatúry dňa 16. júla 
stretnúť s  básnikom, spisovateľom a  novinárom 
Zoltánom Szászim. Predstavenie knihy, ktorú vydal 
Spolok Madách – Madách Egyesület, sa uskutoč-
nilo v Mestskej knižnici vo Fiľakove, o 16:30 hod., 
kam zavítalo takmer 20 záujemcov. Štvrtý román 
autorovej ucelenej série sa prostredníctvom analýzy 
sna a  bdelosti, minulosti a  prítomnosti, reality 
a  fantázie, zaoberá problematikou, či sme schop-
ný zabúdať, spomínať, a tiež ako ovplyvňujú našu 
predstavivosť a  každodenný život podnety, ktoré 
vidíme a  počujeme. Kniha „Rozprávka do zimy“ 
(„Télig mese“) je pokračovaním série, ktorej prvé 
dielo bolo vydané v roku 2009 pod názvom „A fe-
lejteni nem tudás gyönyörűsége és szomorúsága“, 
neskôr nasledovali publikácie „Zimankó és a  Vá-
ros Szíve“(2012), „A szokott helyen, hatkor“ (2015). 
V  každom diele sa stretávame s  tými istými typic-
kými indivíduami malomesta. Hlavný hrdina (Tin-
tás) si vypočuje ich príbehy a následne si ich zapíše. 
Autorova nová kniha je písaná v pomerne nestálom 
tóne, ktorý je miestami veselý, niekde melancho-
lický, ale aj rezignujúci a uvoľnenejší. Rozprávač sa 
pokúša usporiadať príbehy svojho otca. Zbierka za-
čína cestovaním v čase, ktoré sa vlastne ani neusku-
točnilo,  a tým sa komplikuje celá situácia. Miestom 
príbehu je nemenované malomesto, akoby vytvore-
né z viacerých gemerských obcí. Záujemcom, ktorí 
ešte nečítali knihu od autora, svitne až v  polovici 
zväzku, ktorú krajinu stvárňuje spisovateľ. Besedu 
viedla Katalin Juhász, ktorá sa vyjadrila o  knihe 
nasledovnými slovami: "Je v nej mnoho dojímavých 
úryvkov. Človek si ju musí vychutnávať, ako veľký 
hrnček čaju počas dlhých zimných večerov. Kniha 
sa zaoberá úvahami o tom, ako si dokážeme v živo-
te poradiť, a že táto naša schopnosť nezávisí výlučne 
od nás samých, determinujúce je aj okolie, rodinné 
pozadie a doba, ba veľkú úlohu zohráva aj náhoda. 
Tá istá rozprávka môže mať celkom iný význam 
pre iného, ako pre nás. Napriek tomu – alebo práve 
preto – musíme vysloviť naše polopravdivé, sčasti 
vymyslené  príbehy, aby sme sa uchovali v pamäti 
rodiny pre nasledujúce generácie." Ak túžite po sku-
točnej čitateľskej lahôdke, určite si zaobstarajte túto 
knižku, ktorej vydanie podporil Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín. 

Diana Kováčová

Čitateľská beseda v knižnici

Kultúrne leto odštartovala Lesná hudba
Koronakrízou utrpel aj � ľakovský kultúr-
ny život. Pomaly sa však rozbieha a prvou 
tohtoročnou letnou lastovičkou bolo obľú-
bené medzinárodné podujatie Lesná hudba. 
Zúčastnili sa ho desiatky záujemcov.

Počas podujatia deti zabávali členovia dielne Motolla. Okrem klasickej hudby si návštevníci vychutnali aj folklór.

Hlavným bodom boli koncerty klasickej hudby. Hoci posledný koncert "zmyl" dážď, organizátori podujatie hodnotia ako úspešné.

Tradičnou sprievodnou akciou bola vedená pešia túra. Fotky - MsKS, text - kmk

Nosenie rúšok v interiéri je naďalej povinné
Počty nakazených novým koronavírusom  opäť narastajú. Vyzývame preto všetkých občanov na zodpo-

vednosť, predovšetkým na dodržiavanie hygienických pravidiel a nosenie rúšok v interiéroch. V súčas-
nosti sa rozbiehajú na mestskom úrade platby za odvoz TKO a dane, ktoré boli kvôli koronakríze prelože-
né z jari na leto. Upozorňujeme preto, že vstup do klientskeho centra je rovnako povolený len s rúškom a 
po dôkladnej dezinfekcii rúk! Za pochopenie vopred ďakujeme, dávajme na seba pozor.

MsÚ
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Florbal sa stáva čoraz populárnej-
ším športom vo svete a  v  našom 

meste to nie je výnimka. Do Fiľako-
va sa dostal pred siedmimi rokmi. 
Do roku 2018 len v podobe školských 
súťaží, následne sa vytvorila tré-
ningová skupina dievčat vo Fiľako-
ve. V  auguste 2019 sa k  dievčenskej 
skupine pripojila kategória staršej 
prípravky, kde boli spojení chlapci 
a dievčatá. Po intenzívnom trénovaní 
sa napokon tréningové skupiny pri-
dali ku florbalovému klubu FBC Slo-
van Rimavská Sobota. 

V  premiérovej sezóne 2019/2020 
sa dievčatá umiestnili na výbornom 
2. mieste v  1. lige žien. Dorastenky 
obsadili v  regionálnej súťaži stred 3. 
miesto a kompletnú sezónu má za se-
bou aj družstvo staršej prípravky. Po 
úspešnej sezóne sa začalo pracovať 
na vytvorení florbalového oddielu 

FTC Fiľakovo má fl orbalový oddiel

v rámci mestského športového klubu 
FTC Fiľakovo. V  pondelok 29. júna 
rokovala správna rada OZ FTC Fiľa-
kovo, kde bolo schválené vytvorenie 
florbalového oddielu. 

Ženské družstvo sa v  rámci letnej 
prípravy zúčastnilo júnového mini-
turnaja v Košiciach, kde v konkuren-
cii desiatich tímov obsadilo krásne 3. 
miesto. 

V  súčasnosti sa družstvá pripravu-
jú v  dvoch tréningových skupinách: 
družstvo žien (r. n. 2006 a  staršie) 
a zmiešané družstvo chlapcov a diev-
čat (r. n. 2007-2013). Tréningy prebie-
hajú v pondelok, stredu a piatok v te-
locvični na Farskej lúke. Veľká vďaka 
patrí Základnej škole Farská lúka za 
poskytnutie florbalového vybavenia 
a  Základnej škole L. Mocsáryho za 
poskytnutie priestorov telocvične.

Gabriel Nagy

Vedeli ste, že....?
Podľa správy uverejnenej v novinách Harangszó dňa 8. júla 1923, zomrel vo 
Fiľakove na suchotiny 25-ročný cigánsky primáš Gejza Bari. Jeho príbuz-
ní okamžite zašli za zvonárom, aby potiahol za umieráčik. Sotva sa zvonec 
rozozvučal, cigánsky primáš považovaný za mŕtveho, opäť prejavil znám-
ky života a začal rozprávať. Príbuzní sa rýchlo ponáhľali ku zvonárovi, aby 
prestal so zvonením, lebo mŕtvy sa prebral. Primáš, ktorý si vypočul vlastný 
umieráčik, už ale dlho nežil. O polhodinu znova, ale tentokrát už definitívne, 
umrel.  

 Vladimír Cirbus

Harmonogram zápasov FTC

Ako sme v minulom čísle avizovali, prinášame vám kompletný rozpis zápa-
sov futbalistov FTC v jesennej časti súťaže. Príďte našich chlapcov podporiť 

na domáce zápasy!

TIPOS III. liga Stred 2020/2021 jeseň – muži
02. 08., 17.00 hod.      FTC Fiľakovo  –  TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
09. 08., 17.00 hod.       MŠK Novohrad Lučenec – FTC Fiľakovo  
16. 08., 17.00 hod.       FTC Fiľakovo – TJ Krásno na Kysucou
23. 08., 16.30 hod.       MFK Žarnovica – FTC Fiľakovo  
30. 08., 16.30 hod.       FTC Fiľakovo – MFK Zvolen
06. 09., 15.30 hod.      ŠK Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo  
13. 09., 15.30 hod.       FTC Fiľakovo – FK Čadca
20. 09., 15.00 hod.       ŠKM Liptovský Hrádok – FTC Fiľakovo  
27. 09., 15.00 hod.      FTC Fiľakovo – TJ Tatran Oravské Veselé
30. 09., 15.30 hod.      FTC Fiľakovo – FK Rakytovce
03. 10., 14.30 hod.      MŠK Rimavská Sobota – FTC Fiľakovo  
11. 10., 14.30 hod.      FTC Fiľakovo – TJ Jednota Bánová
17. 10., 14.00 hod.      MŠK Námestovo – FTC Fiľakovo
25. 10., 14.00 hod.      FTC Fiľakovo – TJ Baník Kalinovo
31. 10., 13.30 hod.     MŠK Fomat Martin – FTC Fiľakovo        

kmk

Koncom júna udelil Literárny fond 
ceny pre najvýznamnejšie literárne 

diela za rok 2019. Cenu Imre Madácha, 
založenú v  roku 1967, za najlepšie kniž-
né dielo v maďarskom jazyku, si mohol 
prevziať Zorán Ardamica za svoju básnic-
kú zbierku s  názvom Zvnútra samá krv 
(Belülről csupa vér) z vydavateľstva  Nap 
Kiadó.

Kto ťa pozná, alebo sa dočítal, čím 
všetkým si sa zaoberal doteraz, ten 
vidí v  spojitosti s tebou rôznorodú 
činnosť. Bol si, aj si zároveň učiteľ, zá-
stupca riaditeľa, odborný asistent na 
univerzite, hudobník, textár, vydava-
teľ, básnik, spisovateľ, prekladateľ, re-
daktor, publicista, v  súčasnosti vedieš 
Základnú umeleckú školu vo Fiľako-
ve. To všetko sa predsa len sústreďuje 
okolo dvoch vecí, a tými sú hudba a li-
teratúra. 
Tá rôznorodosť je logickým dôsled-
kom tých dvoch smerov. Hudba a  li-
teratúra samy o  sebe ako umenie či 
vedecký odbor, nie sú profesiou, ale 
generujú mnoho povolaní, existenč-
ných foriem a činností. Čím väčšmi sa 
do nich zahĺbiš, tým viac, veď sa mu-

síš naučiť a pochopiť stále viacero vecí, 
dokonca ich vytvárať, dorobiť, aby si 
mohol byť ich súčasťou. Ruka človeka 
je zvyknutá vykonávať rytmické po-
hyby, pri kopaní, maľovaní, ba i  pri 
čistení mrkvy (viď pracovné piesne), 
ľahko to človeka so sebou strhne.
Kritici o tvojej štvrtej zbierke ocenenej 
Madáchovou cenou napísali, že hoc si 
si zachoval ardamicovskú surovosť, 
iróniu (sebairóniu), parodickosť, blíz-
kosť hovorovej reči, ľudí poburujúci 
originálny štýl, v  spojitosti s  tvojimi 
básňami to nie je samoúčelné. Umiera-
nie a zmeškané príležitosti sa objavi-
li ako nové témy. Podmienili aj tvoju 
potrebu silnejšej sebare� exie a  sebau-
rčenia?
Starnem. Okolo mňa plynú udalos-
ti, strácam ľudí, cítim na čo všetko 
nemám alebo vlastne nebudem už 
mať silu, príležitosť. Snažím sa to 
prežiť, ale je nevyhnutné čeliť „svo-
jim smutným nedostatkom“. Ady 
ich oplakal už v odo mňa  mladšom 
veku. V tomto prípade buď ignoruješ, 
alebo nejako spracuješ premárnené, 
poprípade ukradnuté, stratené a zo-

stávajúce príležitosti. Uvedomenie si 
týchto veci a ich následné vyjadrenie, 
v mojom prípade literárne či hudobné, 
ma mení ako človeka aj ako básnika, 
a cez to sa mení aj moja lyrika.
Svojou zbierkou „Zvnútra samá krv“ si 
sa dostal medzi laureátov Madáchovej 
ceny. Mal si pocit, že sa táto zbierka 
naozaj podarila? Počítal si s uznaním?
Zostavenie sa začalo bolestne, básnic-
ká zbierka ako druh tvorby je u mňa 
viacročná záležitosť. Potreboval som 
smer a  leitmotív, na ktorý by som 
naviazal texty a  medzitým som vypĺ-
ňal určité  medzery novými básňami. 
Hlavnou témou, ktorá sa vedome 
opakovane vracia vo viacerých výz-
namoch a  priblíženiach, sa stala krv 
(čo podrobne analyzoval Gergely 
Vida, môj redaktor na  prezentácii 
knihy vo Fiľakove). Táto metafora 
otvárala okná a posudzovala pozíciu 
a stav môjho lyrického ja. Pri editova-
ní  som tušil a pri  korektúrach som 
už vedel, že kniha nebude zlá. Počítať 
s  uznaním by však bola hotová sa-
movražda, v  našich kruhoch je vždy 
prekvapením ak  otvorene uznajú tvoj 

výkon. Zároveň mi to veľmi dobre 
padlo, lebo Madáchovu cenu udeľujú 
ľudia z odboru.
Aké sú tvoje plány? Po lyrike sa opäť 
trošku prikloníš k  hudbe, alebo zo-
staneš pri písaní a budeš pracovať na 
nejakom prozaickom diele?
O plánoch sa nezvyknem vyjadrovať. 
Toľko však prezradím, že si najprv 
musím dobiť baterky. Ako hudba, 
tak aj literatúra sú mojou súčasťou 
a určite si so mnou niečo počnú, keď 
dosiahnem dostatočnú energetickú 
úroveň.

Andrea Illés Kósik 
Preklad: dszl

Je nevyhnutné čeliť „svojim smutným nedostatkom“...
Rozhovor s čerstvým laureátom Ceny Imre Madácha, Zoránom Ardamicom 

Zorán Ardamica. FOTO - Tibor Somogyi
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15. 08.  

KULTÚRNE DNI
Rodinné predpoludnie
Účinkujú: Bábkové divadlo MeseFigurák, Chodúľové di-
vadlo VAGA BANDA, Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Miesto: Hradné nádvorie
Organizátor: MsKS Fiľakovo

Deň otvorených pivníc
Miesto: Šávoľská cesta
Organizátor: OZ Pivničný rad

Požehnanie obnoveného kríža
Miesto: Ratkárska cesta
Organizátor: Rímskokatolícky farský úrad Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mesto Fiľakovo

Vernisáž fotografickej výstavy o rozsiahlej rekonštruk-
cii interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Františkánsky kláštor vo Fiľakove

MÁGNÁS MISKA
Veľká opereta s orchestrálnym sprievodom
(Predstavenie v maďarskom jazyku)
Miesto: Hradné nádvorie 
Organizátor: MsKS Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

10:30 

15:00 

15:30 

16:30 

18:30

16. 08. 

KULTÚRNE DNI
Slávnostné sväté omše 
Svätá omša v slovenskom jazyku
Svätá omša v maďarskom jazyku
Účinkuje: Mužský spevácky zbor Pro Kultúra
Miesto: Rímskokatolícky kostol 
Organizátor: Rímskokatolícka farnosť – Fiľakovo

Majstrovský futbalový zápas III. liga Stred
FTC Fiľakovo – TJ Tatran Krásno nad Kysucou
Miesto: Štadión FTC 
Organizátor: FTC Fiľakovo

09:00 

16:30

29. 08. 

VárLak Rodinný piknik
Miesto: Hradné nádvorie 
Organizátori: Iuvenis Neogradiensis, Via Nova ICS, ZO Cse-
madok, OZ KultFeszt

14:00

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v auguste 2020

do 
31. 10.

Fotografická výstava dokumentujúca rozsiahlu rekon-
štrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove 
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Františkánsky kláštor vo Fiľakove

03. – 07. 
08. 

10. Letný tábor Novohrad-Nógrád geoparku
Miesto: Areál NTIC vo Fiľakove
Organizátori: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novo-
hradské turisticko-informačné centrum

denne 
9:00

– 16:00

13. 08. 

KULTÚRNE DNI
„Spoznajte nás!“ – Hudobný program rómskych talentov
Účinkujú: Renáto Botos, Formácia Momentum
Záverečný koncert: Igor KMEŤO
Miesto: Hradné nádvorie
Organizátor: MsKS Fiľakovo a Komunitné centrum Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín.

18:00

14. 08.   

KULTÚRNE DNI
Odovzdanie zrevitalizovaného podhradia  
Miesto: Baštová ulica
Organizátor: Mesto Fiľakovo

Palócky Folk Fest
Folklórny program so slávnostným otvorením Kultúrnych 
dní a odovzdávaním cien mesta
Účinkujú: FS JÁNOŠÍK a ĽH ĎATELINKA, FS RAKON-
CA, DFS MALÁ RAKONCA a ĽH DOBRODA
MAĎARSKÝ ŠTÁTNY FOLKLÓRNY SÚBOR: Oživené 
Podkarpatsko
Večerný koncert: CIMBALIBAND a Danics Dóra
Miesto: Hradné nádvorie
Organizátor: MsKS Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mesto Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

15:30 

16:30


