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Základné školy dostanú nové vybavenie

Obrovské uznanie
pre nášho rodáka!

Zrelaxujte sa pri
Vianočnej krížovke

Dve mestské školy získajú
vďaka projektu technické
učebne a tretia moderné IT
vybavenie.
2. strana

Patrika Le Gianga v Paríži
ocenili za jeho charitatívnu
činnosť ako prvého v histórii
Slovenska a Česka. 7. strana

Na stránkach posledného
tohtoročného čísla našich novín nájdete krížovku z pera
nášho čitateľa. 8. strana

Hliadky MOPS sa z ulíc nevytratia. Mesto získalo státisícovú dotáciu

V

o Fiľakove pokračuje projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb
(MOPS). Vďaka iniciatíve Catching-up Regions dokonca s výhodnejšími podmienkami.
Projekt MOPS sa v meste skončil ešte v júni
tohto roka. V tom čase bola vyhlásená výzva,
ktorej vyhodnotenie sa očakávalo až vo februári budúceho roka. Samospráva sa napriek
tomu rozhodla kontinuálne v projekte pokračovať. Dôvodom boli jej dobré skúsenosti
siahajúce až do roku 2004, kedy ako jedna
z prvých samospráv vytvorila spolu s OZ INFOROM dobrovoľné hliadky.
Mesto sa pripravovalo na podanie projektu
v rámci výzvy z operačného programu Ľudské zdroje, ktoré vyhlásilo ministerstvo vnútra a mohli sa do nej zapojiť len samosprávy
s doposiaľ fungujúcimi hliadkami. „Podmienky
však neboli ideálne. Hoci sme mohli mať naďalej
desať členov hliadky a pri výdavkoch na nich sa
zohľadňovala valorizácia minimálnej mzdy, dĺžka
projektu bola stanovená len na 15 mesiacov. Projekt
by sa skončil už v septembri budúceho roka. Záro-

veň mohlo byť preplácaných len 20 percent paušálu
– extra príplatky za prácu počas víkendov, nočné či
víkendové služby, ďalej výdavky na stravu či vybavenie – čo by pre nás znamenalo obrovskú finančnú
záťaž,“ ozrejmila prednostka mestského úradu
Andrea Mágyelová.
Podľa viceprimátora Attilu Visnyaiho však
bola samospráva pripravená ísť aj do takýchto
nie úplne vyhovujúcich podmienok. „Hliadky
MOPS sú pre nás veľmi dôležité a v žiadnom prípade sme nechceli dopustiť, aby sa u nás zrušili. Aj
keď došlo v roku 2015 k najhoršiemu a projekt nepokračoval kontinuálne, mesto dva roky financovalo hliadky – i keď okresané – z vlastného rozpočtu.
Máme s nimi výborné skúsenosti, sú nápomocní
mestskej i štátnej polícii a minorita aj majorita ich
vnímajú veľmi pozitívne,“ vyjadril sa viceprimátor s tým, že hliadky pomáhajú predovšetkým
pri udržiavaní verejného poriadku, poskytujú
sociálne a asistenčné služby, zabezpečujú plynulosť a bezpečnosť premávky, pôsobia v oblasti ochrany verejného a súkromného majetku i životného prostredia.

Vďaka iniciatíve BBSK Catching-up Regions
sa mestu napokon podarilo uspieť v inej výzve
ministerstva vnútra, ktorá má výhodnejšie
podmienky. „Rovnako môžeme zachovať počet desiatich členov hliadky, no paušál preplácajú až vo
výške 40 percent a trvanie projektu je 24 mesiacov.
Vďaka tomu u nás budú môcť hliadky fungovať až
do júna 2023,“ doplnila. Celkové oprávnené výdavky projektu sa počas jeho trvania vyčíslili
na viac ako 310-tisíc eur, z ktorých dotácia
bude takmer 295-tisíc eur. Projekt bude počas
jeho trvania mesto spolufinancovať piatimi
percentami, čo spolu predstavuje sumu približne 15 500 eur. „Žiadosť bola v auguste schválená. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvy,“ uzavrela.
Projekt MOPS Fiľakovo II. je podporený Ministerstvom vnútra SR v rámci výzvy OPLZPO5a6-2020-1 Podpora komplexného prístupu v
obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Kód projektu /ITMS2014+/: NFP312050BGI1.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Pokojné vianočné sviatky v kruhu rodiny a úspešný štart do nového roka želá redakcia Fiľakovských zvestí.
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Samospráva zainvestuje do
vybavenia základných škôl
Tri základné školy vo Fiľakove
dostanú nové učebne a zariadenie, ktoré im umožnia skvalitniť
odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Zamerajú sa na manuálne zručnosti i IT technológie.

V

cami, ktoré majú už existujúce
učebne prispôsobiť požiadavkám
moderného vyučovania techniky
(výmenou zastaralých rozvodov,
omietok, podláh, okien, umývadiel a podobne) a s následným nákupom potrebnej techniky a vybavenia. V prípade ZŠ Koháriho
nimi budú pracovné dielenské
stoly, zveráky, vŕtačky, píly, kladivá a ďalšie, v prípade ZŠ Farská
lúka okrem dielenských stolov
a základného vybavenia zakúpia
aj interaktívnu tabuľu, dataprojektor či 3D tlačiareň.
Na základnej škole Školská
s vyučovacím jazykom slovenským sa projekt zameria na obnovu už existujúcej učebne informatiky, do ktorej mesto nakúpi nové
IT vybavenie. Vďaka projektu
sa tak zmodernizuje vyučovanie
informatiky i ďalších predmetov,
a zároveň sa škole znížia náklady na energie. Projekt v hodnote bezmála 15-tisíc eur podporí
MAS sumou približne 14-tisíc eur.
Na našej štvrtej fiľakovskej základnej škole – ZŠ Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským –
mesto vybudovalo nové odborné
učebne s kompletným vybavením
ešte v roku 2019. V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania chce
samospráva zvýšiť pripravenosť
žiakov na každodenný život i ďalšie odborné vzdelávanie.

Protestujú proti poslednej verzii súdnej mapy

S

tarostovia okresov Lučenec,
Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Revúca spolu so župnými
poslancami zastupujúcimi náš
región vzniesli protest proti poslednej verzii súdnej mapy, ktorá
je súčasťou reformy justície vypracovanej ministerstvom spravodlivosti. Podľa protestujúcich
by ohrozila ústavné právo obyvateľov juhu kraja na prístup k súdu,
aj v rámci odvolacích konaní. Vyzbierali bezmála stovku podpisov.
Na tlačovej besede, ktorá sa
uskutočnila v utorok 2. novembra v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove, sa zišla vyše
dvadsiatka starostov a župných
poslancov zastupujúcich náš región. Verejne podpísali protest
iniciovaný stranou Aliancia, ktorý
nesúhlasí s treťou verziou návrhu
Súdnej mapy a podporuje stanovisko Sudcovskej rady Krajského
súdu v Banskej Bystrici. Posledná
verzia súdnej mapy ráta so zrušením klasického Krajského súdu
v Banskej Bystrici, po novom by aj
južné okresy kraja boli priradené
ku Krajskému súdu v Žiline.
Ako signatári uvádzajú v texte
vzneseného protestu, plánované
Klaudia Mikuš Kovácsová
pokračovanie súčasného súdu
v Banskej Bystrici ako vysunutéJubilantom odovzdali darčeky v ich domovoch ho pracoviska žilinského súdu nie
iľakovských seniorov vo veku
je dostatočným riešením situácie,
75, 80 a 85 rokov čakala ponakoľko „kuloárne informácie hovočas novembra príjemná návšteva.
ria, že tieto pracoviská budú suplovať
Ako sme avizovali už v minuzrušené krajské súdy len v obmedzelom čísle našich novín, tradičné
nom rozsahu a iba dočasne. Priradestretnutia jubilantov a vedenia
nie najjužnejších obcí kraja ku Krajmesta, ktoré každý rok pripravuskému súdu v Žiline považujeme za
je Zbor pre občianske záležitosti
ohrozenie uplatniteľnosti ústavou gapri MsÚ vo Fiľakove, nahradilo
rantovaného práva na prístup k súdu
rovnako ako v minulom roku dodesiatok tisíc obyvateľov južnej časti
ručenie malých darčekov oslávenstredného Slovenska.“
com až k prahu ich domácností.
Podľa primátora Fiľakova
Mestom poverená doručovateľka
a krajského poslanca Attilu AgóFoto - TV LocAll
počas novembra navštívila 130
csa je potrebné brať do úvahy,
jubilantov už spomenutých ve- zdravom pre ich zdravotný stav že okresy nášho regiónu patria
kových kategórií, aby im aspoň alebo iný vážny dôvod nemohol kvôli vysokej nezamestnanosti
takouto komornou a bezpečnou byť doručený osobne, môžu im ho k najmenej rozvinutým, je v nich
formou odovzdala posolstvo od na základe náhradnej pozvánky nadpriemerná
koncentrácia
vyzdvihnúť aj ich rodinní príslušvedenia mesta.
starnúceho obyvateľstva a ľudí
V prípade, že niektorým jubi- níci až do 17. decembra.
patriacich k marginalizovaným
lantom tento darček spolu s poIveta Cíferová
komunitám. „Predchádzajúce dve

ďaka projektom mesta, ktoré podporila MAS Partnerstvo Južného Novohradu, dostanú dve základné školy celkom
nové technické učebne a tretia
moderné IT vybavenie. Na základnej škole Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom
maďarským plánuje mesto zriadiť
učebňu techniky s odborným vybavením a učebnými pomôckami, vďaka ktorým má vzniknúť
podnetné prostredie na rozvoj
praktických zručností žiakov. Vybudovanie učebne za vyše 32-tisíc
eur podporila dotáciou spomenutá MAS vo výške 19-tisíc eur.
Na základnej škole Farská
lúka s vyučovacím jazykom
slovenským má rovnako vzniknúť
nová učebňa techniky. Na rozdiel
od ZŠ Koháriho, ktorá sa bude
orientovať na manuálne zručnosti žiakov, bude učebňa na
Farskej lúke určená aj na výučbu
IT technológií a predmetu „malý
ekologický farmár“. Projekt za
vyše 24-tisíc eur podporila MAS
takmer 18-tisíc eurami.
Na oboch školách sa v rámci
projektu ráta so stavebnými prá-

F
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verzie súdnej mapy rátali s ponechaním banskobystrického súdu. Boli sme
veľmi nepríjemne prekvapení a zaskočení, keď sme si všimli, že bez akéhokoľvek upozornenia alebo zdôvodnenia sa s ním už v tretej verzii nepočíta.
Žiadame, aby sa kompetentní vrátili
k predchádzajúcej verzii a zachovali
Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý
je geograficky v strede kraja, čím by
bol súd prístupný približne rovnako
obyvateľom severných i južných okresov kraja. Pre nás je to jediná prijateľná alternatíva,“ vyhlásil Agócs.
Podľa signatárov protestu treba zohľadniť, že veľké percento
domácností regiónu stále nemá
auto, je tu slabo rozvinutá cestná infraštruktúra, chýbajú rýchlostné komunikácie a diaľnice.
„Najodľahlejšie obce nášho regiónu
sú od Žiliny vzdialené vyše 220 kilometrov, ich dostupnosť autom je
minimálne 2,5 až 3 hodiny cesty, ak
nepočítame s pravidelnými zdržaniami na horských priechodoch, najmä v
zime. Dostupnosť verejnou hromadnou dopravou je ešte horšia,“ uvádza
sa v protestnom hárku adresovanom ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a poslancom
NRSR. Spiatočná cesta na odvolacie konanie hromadnou dopravou by podľa nich obyvateľom
nášho regiónu s viacerými prestupmi trvala minimálne deväť
hodín, v niektorých prípadoch by
im to mohlo zabrať aj dva dni.
Zúčastnení preto žiadali ministerku spravodlivosti i poslancov
NRSR, aby návrh Súdnej mapy
prehodnotili a vrátili sa k verzii,
v ktorej zachovajú plnohodnotný
Krajský súd v Banskej Bystrici.
Pod protest sa podpísala bezmála
stovka signatárov z nášho regiónu. Ministerka Kolíková následne v médiách vyhlásila, že nie je
proti zachovaniu súdu v Banskej
Bystrici namiesto žilinského súdu,
nakoľko v prospech Banskej Bystrice existuje viacero silných argumentov. Ktorý z dvoch súdov
sa napokon v rámci reformy zachová vyplynie z ďalších rokovaní.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Na štadióne zrevitalizovali futbalový trávnik

P

o ukončení jesennej časti futbalového ročníka 2021/22 sa na štadióne FTC rozbehli
obnovovacie práce. Po jarnom vybudovaní
zavlažovacieho systému sa tentokrát vedenie
FTC rozhodlo kompletne zrevitalizovať trávnik. „Vo Fiľakove sme mali vždy kvalitný trávnik,
avšak jeho rozsiahlejšia revitalizácia sa nevykonala
vyše 12 rokov. Počas sezóny nám už dosť prerastala
cez trávnik ďatelina, vyskytovali sa tu aj nerovnosti
terénu,“ informoval prezident FTC Attila Visnyai.
Ako ďalej pokračoval, revitalizačné práce
obsahovali komplexnú vertikutáciu, prevzdušnenie, podsiatie a zapieskovanie trávnika i vyrovnanie ihriska. Vedeniu FTC sa na projekt,
ktorý stál približne 4800 eur, podarilo získať
dotáciu z Fondu na podporu športu. „Väčšinu
nákladov pokryla dotácia, FTC projekt spolufinancovala piatimi percentami,“ doplnil.
Okrem drobných stavebných úprav v administratívnej budove a na jej okolí, je revitalizácia trávnika druhou väčšou investíciou do
štadióna v tomto roku. V apríli tu vybudovali

Výzva pre dlžníkov mesta

M

esto 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 2021,
resp. predchádzajúce obdobie, aby tak urobili
v
čo najkratšej lehote, pretože mesto pristúpi
Revitalizácia trávnika. Fotky - Tibor Tóth
k ich vymáhaniu prostredníctvom daňového
exekučného konania. V rámci exekučného konania môže príslušný policajný orgán zadržať
vodičský preukaz dlžníka až na dobu celého
splatenia jeho záväzku. Okrem toho, mená
všetkých dlžníkov budú publikované v marci 2022 na „Zozname daňových dlžníkov
k 31.12.2021“. Možnosť uhradenia nedoplatkov je zaistená v úradných hodinách v klientmoderný digitálny zavlažovací systém, ktorý skom centre mestského úradu denne od 7.30
nahradil neefektívne a náročné ručné polie- hod. do 16.00 hod, v piatok od 7.30 hod. do
vanie trávnika. Zavlažovanie, ktoré stálo bez- 11.30 hod.
mála 16-tisíc eur, zaplatilo mesto z vlastného Odd. ekonomiky a majetku mesta MsÚ
rozpočtu.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Epidemiológovia zisťovali protilátky u neočkovaných

V

rámci celoslovenskej štúdie, ktorú nariadilo ministerstvo zdravotníctva, pracovníci košického ústavu epidemiológie spolu so
študentmi odoberali vzorky krvi neočkovaným Fiľakovčanom. Cieľom bolo zistiť obranyschopnosť neočkovaných obyvateľov voči
ochoreniu covid-19. Záujemcom prišlo potvrdenie o hladine ich protilátok aj s vysvetlením
do 10 dní.
V utorok 16. novembra sa 154 neočkovaných Fiľakovčanov zúčastnilo odberu vzoriek krvi, ktorý bol súčasťou celoslovenskej
štúdie na objednávku ministerstva zdravotníctva. Podľa Moniky Halanovej, prednostky
Ústavu epidemiológie a prodekanky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, u prítomných zisťovali hladinu
protilátok proti patogénu SARS-COV2, ktorý
spôsobuje ochorenie covid-19. „Cieľom štúdie
je zistiť premorenosť a imúnnosť voči ochoreniu
u neočkovanej populácie Slovenska,“ informovala prednostka ústavu, ktorý celý odber a jeho
metodiku zastrešoval, pričom samospráva mu
na tento účel poskytla priestory administratívnej budovy na štadióne FTC.
Na odbere sa zúčastnili obyvatelia s trvalým pobytom vo Fiľakove rôznych vekových
kategórií, ktorí prekonali i neprekonali covid,
avšak zaočkovaní neboli. „Postup bol jednoduchý.
Po príchode k nám sa záujemca zaregistroval, dostal identifikačný kód, pod ktorým ďalej anonymne
v systéme figuroval, aby nemohlo dôjsť z zneužitiu
osobných údajov. Následne podpísal informovaný súhlas s vykonaním odberu a vyplnil dotazník.
Naši pracovníci mu odobrali z prsta štyri kvapky
krvi, ktoré sa odoslali na rozbor. Zúčastnení dostali
výsledok odberu, v ktorom bola uvedená ich hladina
protilátok aj s vysvetlením, do desiatich dní,“ ozrej-
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Primátor a viceprimátor s profesorkou Halanovou. 		
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mila prednostka Halanová. Ako ďalej pokračovala, okrem užitočných dát pre ministerstvo
bol odber nápomocný aj zúčastneným. „Tím,
ktorí váhajú nad očkovaním, to môže pomôcť pri ich
rozhodovaní. Mnoho ľudí si myslí, že po prekonaní ochorenia sú chránení, avšak často sa ukáže, že
hladina ich protilátok nie je dostatočná,“ doplnila.

Prof. MVDr. Monika Halanová, PhD.

Pošlite tip na nákup kníh
do mestskej knižnice

Z

úspešného projektu FPU, ktorý podalo
Hradné múzeum v tomto roku, získala Mestská knižnica vo Fiľakove finančné
prostriedky v sume 1000 eur. Dotácia je
určená na rozšírenie úseku náučnej literatúry pre dospelých. Keďže je táto čiastka
ešte stále k dispozícii, opäť vyzývame všetkých doterajších aj potencionálnych čitateľov, aby zaslali svoj tip na knižku, ktorú by
si radi vypožičali a prečítali, a to z oblasti
pedagogiky, psychológie, politiky, práva,
histórie, jazykovedy a prírodovedy. Stačí
vyplniť formulár s názvom „Aké knihy by ste
si radi vypožičali?”, ktorý nájdete na webovej stránke www.hradfilakovo.sk, na podstránke mestskej knižnice.

HMF – NTIC

Fiľakovo je nominované na
cenu Roma Spirit

Prednostka epidemiologického ústavu a prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné
amospráva Fiľakova sa ocitla medzi finavzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
listami na ocenenie Roma Spirit v kategóJozefa Šafárika v Košiciach. Profesorka Harii samospráv. O titul sa bude uchádzať spolu
lanová, rodená Ernstová, pochádza z Fiľakova.
s Radnovcami a Vtáčkovcami. Slávnostné
Svoje detstvo a dospievanie prežila v rodnom
udeľovanie ocenení bude vysielať televízia
meste, kde navštevovala miestne gymnázium.
Dvojka (RTVS) 8. decembra o 20:10. hod.
V roku 1989 začala so štúdiom na vysokej
kmk
škole v Košiciach, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom, v Košiciach ostala žiť
dodnes. Dva roky profesijne pôsobila aj v Spojených arabských emirátoch. Za svoj prínos
v epidemiológii bola v tomto roku nominovaná na cenu Slovenska roka v kategórii zdravotníctvo a získala aj Cenu primátora Košíc.

S

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Fotoobjektívom: Fiľakovo v roku 2021

Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel aj
cintorín. Mesto v ňom vyasfaltovalo
staré chodníky, prístupovú cestu a obnovilo aj vstup pre peších.

Ako každý rok, ani v roku 2021 nechýbalo asfaltovanie ulíc. Nový asfalt dostali ulice
1. mája, Kukučínova, Mocsáryho, križovatka pri Lidli či cesta a chodníky na cintoríne.

Na mestskom úrade otvorili novú kanceláriu, ktorá má samosprávam pomáhať s uchádzaním sa o dotácie.

V júni odovzdala samospráva do užívania nové moderné detské ihrisko na Farskej lúke.

V areáli stredného hradu dokončili niekoľko rokov trvajúce rozsiahle stavebné
práce a terénne úpravy. Kedysi neprístupný a trávou zarastený priestor tak dnes
ponúka nové atrakcie pre turistov v podobe troch obnovených delostreleckých
strielní – kazemát.

V roku 2021 sa dokončili aj stavebné práce v areáli bývalej ZUŠ,
kde už onedlho vznikne denný stacionár pre seniorov. V rámci
prác mesto obnovilo aj časť, v ktorej dnes sídli mestská polícia.

Stavebná čata VPS v zimných mesiacoch pokračovala v postupnej rekonštrukcii interiéru budovy FTC.

Mesto v apríli zainvestovalo do štadióna, na ktorom pribudol
moderný digitálny zavlažovací systém. Text - kmk, fotky - archív

Výskumná činnosť Hradného múzea v roku 2021

H

radné múzeum vo Fiľakove
sa aj v tomto roku intenzívne
venuje archeologickej výskumnej
činnosti, ktorá zahŕňa nielen
prácu archeológa v teréne, ale aj
následné vypracovanie dokumentácie daného výskumu.
V júli sa začali ďalšie stavebné
a rekonštrukčné práce na Fiľakovskom hrade, ktoré súviseli
s pokračovaním minuloročného
projektu spojeného s obnovením
nádvoria stredného hradu. Ako
každá obnova národnej kultúrnej
pamiatky, aj tieto práce boli podmienené vykonaním archeologického výskumu. Všetky zemné
a výkopové práce prebiehali pod
prísnym archeologickým dohľa-

dom. V tomto roku sa výskum za- matický archeologický výskum
meriaval hlavne na západnú časť hradu. Výskum bol vykonaný
nádvoria, predovšetkým na oko- v interiéri severnej delovej bašty
lie kazematy č. 3, ktorá bola po otvorením tri metre dlhej zisťorekonštrukcii sprístupnená ve- vacej sondy umiestnenej popri
rejnosti. Keďže táto časť nádvoria obvodovej stene objektu, kde sa
bola viackrát preskúmaná nielen nachádzajú aj strielne. V severv 20. storočí, ale aj v predchádza- nej časti sondy sa asi 10 cm od
júcich rokoch, išlo skôr o otvo- povrchu podarilo objaviť zvyšky
renie kontrolných sond, ktorými pôvodnej maltovitej podlahy basa mal overiť výskyt prípadných šty. Ako sa neskôr zistilo, podlanových archeologických situácií ha bola umiestnená priamo na
či architektonických zvyškov.
hradnú skalu, ktorá bola odkryV septembri bol archeologický tá v hĺbke 20 – 30 cm v južnej
výskum realizovaný aj na hrade časti sondy. Svah, na ktorom je
Šomoška. Zaujímavosťou je, že hrad postavený, pozostáva z päťodhliadnuc od predchádzajúcich až šesťbokých čadičových stĺpov.
nezdokumentovaných terénnych
Ďalší archeologický výskum bol
aktivít, ide o doposiaľ prvý syste- vykonaný sledovaním výkopov

základov pre rodinný dom v Mikušovciach. Výskum k stavbe bol
predpísaný z dôvodu existencie
pravekého sídliska z doby bronzovej v tejto časti obce, ale jeho
prítomnosť sa na tejto parcele nepotvrdila.
Aktuálne vykonáva inštitúcia
archeologický výskum klasicistického kaštieľa v Abovciach v okrese Rimavská Sobota. Budova pochádza zo začiatku 19. storočia
a bola postavená ako šľachtické
sídlo rodu Abbafyovcov. Cieľom
archeologických prác je zachytiť
pôvodnú podlahu kaštieľa a murivá, ktoré by doložili existenciu
staršej stavby.

Bianka Vozárová
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Úsilie je korunované úspechom aj počas pandémie

N

evedeli, čo znamená „foncsik“! – povedali so smiechom
členovia speváckej skupiny Foncsik po návrate z Budapešti. V októbri tohto roku sa zúčastnili na
finále medzinárodnej súťaže ľudovej hudby Lajosa Vassa v hlavnom meste Maďarska a hneď pri
registrácii na mieste boli konfrontovaní s touto skúsenosťou.
Budapešťanom, ktorí nevedeli
nárečie, vysvetľovali, čo znamená slovo použité ako názov ich
skupiny. Skutočne veľké zážitky
a prekvapenia pre členov Foncsik
však prišli až potom.
Pozrime sa na to, ako sa dostať do finále súťaže Lajosa Vassa. V prvom rade je potrebná Lia
Varga, skúsená učiteľka s bohatým profesionálnym zázemím,
ktorá sa okrem vedenia folklórnej tanečnej skupiny ambiciózne
púšťa do výučby ľudového spevu
a po zrodení speváckej skupiny
Galáris v Lučenci v roku 2017 založila aj Spevácku skupinu Foncsik vo Fiľakove.
Po druhé, potrebujeme dievčatá
vo veku 11-14 rokov, ktoré sa už
aktívne venujú ľudovému umeniu a okrem folklórneho tanca si
nájdu čas na učenie sa ľudových
piesní. Texty a melódie sa učia
z Liiných originálnych zbierok
a ďalších archívnych nahrávok,
ale ich umelecký vedúci ich oboznamuje aj s novými technikami
spevu. Medzitým sa čoraz viac

udomácňujú vo svete jednotlivých
etnografických oblastí a tradícií
našich predkov.
Po tretie, je potrebná inštitúcia,
ktorá poskytne priestory na skúšanie a finančnú podporu. Mestské kultúrne stredisko sa snaží
pokryť výdavky skupiny z viacerých zdrojov (Fond na podporu
kultúry národnostných menšín,
Fond na podporu umenia, Fond
Csoóri Sándor).
V neposlednom rade je dôležitá
morálna podpora rodičov a často
aj ich skutočná pomoc, napríklad
pri cestovaní na predstavenie.
Toto všetko má k dispozícii spevácka skupina Foncsik, a tak niet
divu, že sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Spevácka skupina má pestrý repertoár piesní,
ktorý zahŕňa ľudové piesne spod
Zobora, z Poiplia, Gemera a Medzibodrožia, ako aj ľudové piesne
z Rimóc či z Bidoviec, veľkonočné,
turíčne, vianočné a cirkevné piesne. Skupina vystupuje viac ako
10-krát ročne na významných
podujatiach vo Fiľakove, v okolitých obciach a Maďarsku. Jej členovia sa zúčastňujú aj na rôznych
kurzoch a súťažiach.
Epidemická situácia im tiež sťažila prípravu, pravidelné skúšky
sa na určitý čas prerušili alebo
prebiehali online. Počas pandémie urobili niekoľko nahrávok,
ktoré zverejnili na sociálnych
sieťach. Pokračovali v práci a keď

Rubrika: Umelecký kútik

PETER KOVÁCS GARP
umelecký tvorca

Štúdium:
1983 – 1987 Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici
(plošné a plastické rytie kovov)
Činnosť:
• venuje sa výtvarnej tvorbe

(maľba, kresba, grafika, sochárstvo, plastika), fotografovaniu a
literárnej aktivite
• jeho súsošie s názvom Zmierenie
skrášľuje Námestie slobody vo
Fiľakove už 25 rokov
• jeho diela sa nachádzajú na
výstavách a v súkromných
zbierkach v šírom svete: Angola,
Česko, Holandsko, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko, Rakúsko,
Slovensko, Spojené kráľovstvo,
Španielsko, Taliansko, Spojené
štáty americké
Kolektívne výstavy (výber):
2004 – Medzinárodná výstava
fotografií Jáger, Maďarsko
2007 – Grafické dotyky Višegrádskej štvorky, putovná výstava, Karviná (Česko), Cieszyn
(Poľsko), Šalgotarján (Maďarsko),

Fotky - archív súboru

sa im naskytla príležitosť učiť sa
alebo súťažiť online, využili ju.
Takto sa prihlásili do súťaže Majstri a žiaci, ktorej organizátorom
je spolok Örökség. Museli natočiť
video, v ktorom členovia skupiny
spievajú so svojím vedúcim. Začiatkom októbra im bolo oznámené, že v súťaži uspeli.
Aj v minulosti pravidelne súťažili. V rokoch 2018 a 2019 sa zúčastnili regionálnej súťaže „Hallottad-e hírét? (Počul si zvesť?)“
a v roku 2019 získali zlatú medailu na celoštátnej súťaži ľudových
hudieb „Krásna purpurová ruža“.
Teraz sme sa dostali k tomu,
ako sa dostať do jedného z najprestížnejších medzinárodných
finále ľudového spevu, súťaže ľudovej hudby Lajosa Vassa: takúto

možnosť má víťaz celoslovenskej
súťaže Krásna purpurová ruža.
Kvôli epidemickej situácii sa Speváckej skupine Foncsik podarilo
zúčastniť súťaže s ročným oneskorením. Ako povedali, veľmi
sa tešili už z účasti, ktorá je ocenením, ale tajne dúfali aj vo vyššie ocenenie. Keď boli vyhlásené
výsledky, Foncsik nebol uvedený
v zozname víťazov ani v užšom
výbere, a tak si mohli myslieť, že
ich z ceny vynechali. Nevedeli si
predstaviť, čo bude nasledovať
- skupina Foncsik získala najvyššie ocenenie Lajosa Vassa. Radosť
bola bezhraničná. A možno aj
Budapešťania, ktorí nepoznali ľudový ekvivalent vrkoča, si spomenú na meno Foncsik.

Andrea Illés Kósik, MsKS

Lučenec (Slovensko)
2011 – Súčinnosť, Hradné múzeum Fiľakovo
Samostatné výstavy (výber):
1989 – „Stroj času” – grafické
diela, Fiľakovo
1998 – „Tandem” – výstava fotografií, Mestské múzeum Fiľakovo
2008 – „Na dosah” – výstava fotografií, Kokava nad Rimavicou
2018 – „Krehké” – jubilejná
výstava (maľby, kresby, grafiky,
básne), Mestské vlastivedné múzeum Fiľakovo
Ocenenia, uznania (výber):
2001 – Cena Ministerstva hospodárstva MR, Cena Ceredskej
výtvarnej kolónie – X. Jesenná
exhibícia v Sečanoch, Maďarsko
2011 – Cena mesta Fiľakovo
2015 – Cena samosprávy Novo-

Názov diela: Včely
Zdroj: Archív autora
hradskej župy – 33. Jarná exhibícia v Šalgotarjáne, Maďarsko

MsKS
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Pestrá jeseň na ZŠ Farská lúka

J

esenné mesiace sa v ZŠ Farská
lúka 64/A niesli v znamení
pestrej ponuky zážitkového vyučovania a širokej palety záujmových činností. Po predchádzajúcom školskom roku, ktorý bol
prevažne v dištančnej forme, sú
tu konečne školské akcie, krúžky,
súťaže.
Sme radi, že sme si mohli so
žiakmi pripomenúť tohtoročný
Deň jablka či Svetový deň zdravej výživy priamo v školských priestoroch, že sme sa opäť zapojili do
medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy a nezabudli sme v mesiaci október vyjadriť
svoju vďaku a úctu seniorom
v zariadení Nezábudka Fiľakovo
drobnými darčekmi.
Zapojili sme sa nielen do mnohých výtvarných a literárnych súťaží, do súťaže v informatike s názvom iBobor, no podarilo sa nám
pripraviť aj krátky audiovizuál
na projekt Európsky deň jazykov,
ktorý organizuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Video školy s názvom “Európsky deň jazykov alebo cesta jedného stromu” je prepojenie témy
projektu s ekorecykláciou a spolupráca s Hradným múzeom vo
Fiľakove. Vo videu môžete vidieť,
ako žiaci vítajú turistov z rôznych

krajín originálnym spôsobom
a poskytujú aj krátky historický
popis nášho mesta v angličtine.
Žiaci 2. stupňa prekvapili svojou tvorivosťou aj na hodinách
dejepisu, spomienku na koniec 1.
svetovej vojny si pripomenuli výrobou červených makov, ktoré sú
symbolom tejto udalosti. Krásne
vlastnoručne pripravené makety
svätoštefanskej kráľovskej koruny zas priblížili naše stredoveké
dejiny.
Veľkej obľube sa tešia záujmové
útvary nielen so zameraním na
šport či kreativitu, taktiež krúžok
hudobno-pohybové hry a mažoretky či poľovnícky krúžok majú
na našej škole už tradíciu. Krúžok
Poľovníček aktuálne pod vedením
učiteľky Vaculčiakovej približuje
žiakom prírodu a zvieratá okolo
nás nielen na obrázkoch, realizujú sa aj názorné ukážky. Budujeme vzťah k zvieratám a učíme sa
nové veci o prírode a zvieratách
okolo nás pútavou formou.
Všetkým našim žiakom držíme
palce, nech sa im na ceste za vzdelaním darí čo najlepšie. Rodičom
a partnerom školy ďakujeme za
výbornú spoluprácu a všetkým
prajeme pevné zdravie a dostatok
síl.

Zuzana Sznidová

Krása tvorenia dáva ľuďom nádej - Úspechy
žiakov výtvarného a hudobného odboru ZUŠ

Dielo Natálie Kosourovej.

Dielo Réky Márie Radicsovej.

A

j v školskom roku 2021-2022
sa naši žiaci zapojili do súťaží a podujatí a tak reprezentovali
Základnú umeleckú školu vo Fiľakove. Napriek situácii spôsobenej
pandémiou sa nám podarilo získať niekoľko ocenení. Obec Polichno a Dom Matice slovenskej
v Lučenci vyhlásili v septembri
tohto roku 10. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Maľujeme
Timravu s podtitulom Matka
Zem. Mladí výtvarníci našej základnej umeleckej školy sa do súťaže zapojili 26 prácami. 1. miesto
získala žiačka Diana Marčeková (ped. Jana Bialová), 2. miesto
Réka Mária Radicsová (ped. Beáta Véghová), 3. miesto získali
Glória Kolenkášová a Natália
Kosourová (ped. Jana Bialová)
a cenu riaditeľky Matice slovenskej Natália Kosourová. Vo fotografickej regionálnej súťaži organizovanej ZUŠ Rimavská Sobota
na tému DRAPÉRIA sme získali
tri ceny. Zlaté pásmo priniesla
Vivien Tóth (ped. Jana Bialová),
strieborné pásmo Emma Péter
(ped. Jana Bialová) a bronzové
pásmo Zuzana Spodniaková
(ped. Jana Bialová). Vyvrcholením
projektu s názvom „Kúsky histó-

Vďaka ERASMUS+ strávili tri týždne v Budapešti

M

y dvaja a päť ďalších statočných sme strávili veľmi
zaujímavé a krásne októbrové
tri týždne v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. Sme žiakmi
Strednej odbornej školy vo Fiľakove a študujeme tretí resp. druhý
rok odbory Programátor zváracích strojov a zariadení, a Mechanik elektrotechnik.
V rámci projektu Erasmus+
sme boli „zamestnaní“ v štátnom
podniku BKV, ktorý sa stará

o mestskú dopravu v Budapešti.
Získali sme praktické rady v pracovnej oblasti, ale spoznali sme aj
skvelých ľudí a možno budúcich
kolegov. Tí nás zaúčali do práce
a my sme si pomáhali navzájom.
Po práci to bolo ešte zaujímavejšie. Za tri týždne sme stihli pozrieť všetky hlavné atrakcie, ktoré
robia toto mesto skvelým, vrátane parlamentu, hradu, nábrežia
Dunaja, Námestia hrdinov, centra mesta, hudobnej fontány na

Margitinom ostrove atď. Nadviazali sme aj nové priateľstvá s ľuďmi, na ktorých budeme spomínať.
Naším obľúbeným zážitkom bolo
každodenné chodenie do práce aj
do mesta metrom, keďže na Slovensku takýto dopravný prostriedok nemáme. Chceme sa poďakovať za možnosť a skúsenosť byť
tri týždne mimo domova a obstáť
v práci. Sme hrdí, že sa nám to podarilo. Ďakujeme.

D. Koronczi, Š. Varga, žiaci III. A

rie v 21. storočí“ (KULTMINOR)
bola jesenná výstava detských
keramických prác v budove ZUŠMAI. Práce boli sprístupnené len
pre žiakov našej školy, nakoľko si
to vyžiadala pandemická situácia.
Pre hudobný odbor sa školský
rok začal tiež nádejne. Boli sme
pozvaní na kultúrne predstavenia, kde úspešne reprezentovali
našu školu nielen žiaci, ale aj pedagógovia (Nový vietor v regióne,
predstavenia v MsKS). V celoslovenskej súťaži Deti majú talent
v kategórii hudba a spev sa stal
absolútnym víťazom a získal
cenu poroty náš mladý talentovaný bubeník Jozef Botoš (ped.
Jozef Botoš). Pripravujeme sa na
celoslovenskú súťaž Pála Kadosu
v Leviciach, klavírnu súťaž Gyulu Vácziho v Šalgótarjáne v Maďarsku, a tiež na nadregionálnu
súťaž Pódium mladých umelcov
v hre na jednotlivých nástrojoch.
Našich priaznivcov srdečne pozývame aj na náš online Jesenný
koncert, ktorý bude zverejnený
v najbližších dňoch na webovej
stránke školy. Ďakujeme žiakom
aj pedagógom za prípravu a reprezentáciu ZUŠ-MAI Fiľakovo.

Viktória Baučeková
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Futbalová sezóna sa skončila. FTC prezi- Obrovské uznanie rodákovi z Fiľakova!
muje na desiatom mieste
Patrik Le Giang získal prestížne ocenenie ako
prvý v histórii zo Slovenska i Česka

Foto - Alexander Mede

T

reťoligové mužstvo FTC Fiľakovo ukončilo prvú polovicu ročníka 2021/22. Zverenci
trénera Eugena „Jenciho“ Bariho
odohrali 15 zápasov, z ktorých
šesť vyhrali, v troch remizovali a v
šiestich prípadoch zaznamenali
prehru. Do tabuľky tak nazbierali
21 bodov, ktoré im stačili na 10.
miesto v tabuľke.
„Desiate miesto aj bilancia 6-3-6 sú
pre mňa sklamaním, hoci súťaž je tento rok kvalitná a vyrovnaná. Možno,
keby sme tie tri remízy uhrali v náš
prospech, tak by som bol spokojnejší.
Počítal som s tým, že na jeseň získame aspoň 25 bodov. Žiaľ, nevyšlo to,“
zhodnotil tréner Bari. Toho mrzí
hlavne zlý štart do sezóny, kedy
Fiľakovo prehralo s Lučencom,
Krásnom aj Žarnovicou. K celkovej pohode neprispela ani prehra

1:5 v Dolnom Kubíne. Neskôr
prišla lepšia séria, no záver jesene
nebol pozitívny, keď FTC doma
podľahol Kováčovej 0:5. „Náš tím
sa počas prvej polovice sezóny boril aj
so zraneniami Lovyniuka, Daška, Urbančoka a Mátého a chýbal nám zakončovateľ,“ ozrejmil tréner s tým,
že Fiľakovo sa teraz musí zamerať na rozšírenie lavičky a zlepšení kolektívneho ducha. „Dôležité
bude nájsť rozdielového hráča smerom
dopredu, ktorý tím podrží v rozhodujúcich chvíľach a bude strieľať góly,“
dodal Bari.
Žlto-modrí nastúpili aj v Slovnaft Cupe, kde po výhrach nad
Buzitkou (4:1) a Poltárom (1:0) na
fiľakovský štadión dotiahli druholigové Košice. Tie napokon zvíťazili 4:0.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Rubrika: Športové výsledky
FLORBAL I. Liga žien
14.11.2021 12. kolo
FBK Harvard Partizánske - FTC
12:8 (2:3, 6:2, 4:3)
1. kolo regionálnej súťaže Stred staršej prípravky v BB
Dolný Kubín – FTC 16:4
Banský Bystrica – FTC 9:9

II. liga MŽ U13 skupina JUH - 12.
kolo
16.10. FTC Fiľakovo - ŠK Pameň
Kováčová 5:1
Prípravka - U11 ObFZ Lučenec - 8.
kolo
14.10. TJ Baník Kalinovo - FTC
2:5

FUTBAL

ŠACH

SVK 2. liga C 2021/2022
TIPOS III. liga Stred
16.10.
1. kolo
30. 10. FTC - ŠK Pameň KováčoL.
Ondrašová
ŠK Kriváň - FTC
vá 0:5
7½
:
½
IV. liga dorast U19 skupina JUH 17.1 0. 2. kolo
13. kolo
Liptov. šachová škola C - FTC
14.10 Iskra Hnúšťa - FTC 3:3
7½
:½
IV. liga dorast U19 skupina JUH 12. kolo
BEH
16.10. FTC - MFK Detva 0:1
DM ženský beh, Bratislava, 9.10.
II. liga SŽ U15 skupina JUH - 12.
10 km
kolo
52. Zuzana Kováčová 48:24
16.10. FTC - ŠK Pameň Kováčová
2:0

Zoltán Illéš

Patrik Le Giang získal v novembri ocenenie Merit Award od
asociácie FIFPro. Cenu za jeho
charitatívnu činnosť si Fiľakovčan prebral ako prvý slovenský
či český futbalista v histórii. Minulý rok v kategórii Player Impact ocenili Marcusa Rashforda
z Manchesteru United. Le Giang
si cenu prevzal osobne v utorok
16. novembra na svetovom kongrese v Paríži.

P

atrika, ktorý je odchovancom FTC a dnes brankárom
pražského Bohemians, ocenila
Medzinárodná hráčska asociácia
v kategórii Player Impact za jeho
charitatívny prínos. „Nikdy nezabudnem na moment, keď mi oznámili,
že ma ocenia. Rozplakal som sa. Musel som sa ešte raz spýtať, či som rozumel dobre. Je to obrovské zadosťučinenie a najmä zrkadlo pre všetky deti
či už z Fiľakova alebo iného malého
mestečka, pre ktoré je toto dôkaz, že
všetko je možné. Nezáleží na tom, kde
si a odkiaľ pochádzaš, ale na tom, čo
chceš po sebe zanechať,“ povedal Pat-

Foto - archív Patrika Le Gianga

rik pre Novohradské.sk.
Talentovaného gólmana nominovala Česká asociácia futbalových hráčov pre jeho aktivity
v projekte Enjoy Life, ktorý pomáha pri renovácii škôl v Indonézii, rovnako pre jeho vlastnú nadáciu zameranú na mládež Step
by Step Foundation, ktorú založil
s najlepším kamarátom a osobným trénerom Matejom Halajom.

kmk

Aktvity na ZŠ Školská

L

eto potíšku vystriedala jeseň.
Toto pestrofarebné ročné
obdobie privítalo našich žiakov
a nových prváčikov opäť v školských laviciach. Chodby našej ZŠ
na Školskej ulici ožili džavotom
detí a bohatou výzdobou detských prác - krajinky, jesenné
stromy a listy, tekvičky, jabĺčka,
hrušky, zvieratká. Deti radi tvoria
a maľujú, v čom ich učiteľky primárneho vzdelávania podporujú
na hodinách výtvarnej výchovy
a pracovného vyučovania. Nových prvákov z 1. A a 1. B triedy
po zvládnutí prípravného obdobia pasoval riaditeľ Štefan Ujpál
za právoplatných žiakov školy.
Nielen prváci, ale aj ostatní žiaci sa usilovne pustili do učenia.
V októbri sme si pripomenuli
Medzinárodný deň školských
knižníc. Deti navštívili školskú knižnicu, kde sa dozvedeli
o predchodcoch kníh a vypožičali si zaujímavé knižky na čítanie. Posledný deň pred jesennými
prázdninami niektorí žiaci prišli
v strašidelných maskách a počas

tematického vyučovania spoznávali zvyky a tradície sviatkov
Dušičiek aj Halloweenu. Po absolvovaní tréningového kola sme
sa v novembri úspešne zúčastnili
aj hlavného kola informatickej
online súťaže iBobor.
Na jeseň dostali nový šat aj
naše schody a dlaždice, na ktorých si teraz môžu žiaci opakovať základné učivo z matematiky,
slovenského a anglického jazyka
alebo nájsť iné zaujímavosti zo
života okolo nás. Radi by sme sa
touto cestou poďakovali fiľakovskej firme VEGART za precíznu
realizáciu našich nápadov vo forme podlahových nálepiek. Fotografie a všetky informácie nájdete
na našej stránke www.zsskolfi.
edupage.org, ktorú pravidelne aktualizujeme.

Diana Szabová
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Vedeli ste, že...

Fiľakovské zvesti
vychádzajú najbližšie
1. februára 2022
vo forme dvojčísla

v novembri 1944 sa zrušili oslovenia? Maďarská kráľovská vláda
vydala nariadenie vzťahujúce sa na celé územie krajiny, teda aj na
Fiľakovo, ktorým zrušila oslovenia spojené s hodnosťami a titulmi
nielen v úradnom styku, ale aj v osobnom živote. Odvtedy sa teda
nemohol nikto titulom „milostivý”, ba ani „vážený” oslovovať.

Archív Vladimíra Cirbusa

Vianočná krížovka
1

2

3

4
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNE:

ZVISLE:

A. VRCHOLÍ POSLEDNÝM DŇOM ADVENTU
B. ZNAČKA ČISTIACEHO PROSTRIEDKU – BRITSKÁ AUTOMOBILKA – SEVERSKÝ CICAVEC
C. PREDSTAVENÝ KLÁŠTORA – OZNAČENIE ÁUT MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVY – JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO
NAPÄTIA
D. POPEVOK – PRÍSLUŠNÍCI EXTRÉMNEJ ŠIITSKEJ SEKTY –
CHEMICKÁ ZNAČKA ARGÓNU
E. KYPRIA PÔDU – SPOJKA
F. OSOBNÉ ZÁMENO – DOVOLÁVA – RÍMSKYCH 995
G. TEMNOTA – STROJ NA STLÁČANIE - PRÍSLUŠNÍK INDIÁNSKEHO KMEŇA
H. SKRATKA NÁRODNÉHO BASKETBALOVÉHO ZDRUŽENIA
USA – REZACIA DOSKA DO
MÄSOMLYNČEKU - ... STEP, SPOLOČENSKÝ TANEC
I. VIANOČNÝ OPEKANEC
POMÔCKA: VIANOČNÉ ZVYKY

1. VYVRCHOLENIE ŠTEDRÉHO DŇA
2. OBAL SEMIEN – OBLOHA
3. HLAS TRUBKY – PAMÄŤ S PRIAMYM PRÍSTUPOM
4. OBEC V NITRIANSKOM OKRESE
5. DOKTOR, SKR. – DRAVÝ VTÁK – SKR. ŠPORTOVEJ AKADÉMIE
6. VOJENSKÁ JEDNOTKA – ŽENSKÉ MENO
7. NÁZOV ŠTEDRÉHO DŇA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
8. DÚFA – UNIVERZÁLNA SÉRIOVÁ ZBERNICA
9. SPOLUHLÁSKA, FON. – NESKLONNÉ PRÍDAVNÉ MENO –
AMERICKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA
10. OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ
11. MENO SLOVENSKÉHO HERCA ROMANČÍKA – HUDOBNÝ
ŽÁNER
12. ÚLOHA – POVRAZY
13. NAJROZŠÍRENEJŠÍ ZVYK OKOLO VIANOC
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