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Na dva hlavné koncerty osláv 
Dní mesta môžete aj vy získať 
zľavnené vstupenky. Prečítaj-
te si podrobnosti.   5. strana

Zľavnené vstupenky 
na Palócke dni

Veľvyslanec Baker je už 
druhým zástupcom ambasády, 
ktorý navštívil naše mesto. 
Zavítal aj na hrad.   3. strana  

Veľvyslanec Veľkej 
Británie vo Fiľakove

Multižánrový fiľakovský fes-
tival prichádza po pandémii 
v plnej forme. Prinášame 
podrobné informácie. 4. strana 

Blíži sa obľúbený 
festival UDVart
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Po dvojročnej prestávke sa Hradné múzeum 
opäť zapojilo do tradičného celoslovenské-

ho podujatia Noc múzeí a galérií. Zaujímavý 
program prilákal 14. mája na hrad vyše 600 
návštevníkov, vlastivedné múzeum navštívili 
tri stovky záujemcov. 

Program odštartoval v Mestskom vlastived-
nom múzeu o  18:00 hod., kde návštevníkov 
čakala výstava „Najvzácnejšie archeologické 
nálezy posledných rokov z Fiľakova“. V rámci 
nej predstavili najvýznamnejšie nálezy posled-
ného obdobia, akými sú mince, olovené plom-
by, šperky, súčasti odevu a iné kovové či kos-
tené ozdoby. Nechýbali ani detaily posledných 
archeologických výskumov z hradu a podhra-
dia. Múzeum pre návštevníkov pripravilo aj 
obľúbené premietanie archívnych filmov nie-
kdajšieho filmového krúžku fungujúceho pri 
Závodnom klube vo Fiľakove, či výber digita-
lizovaných starých fotografií o  fiľakovských 

Noc múzeí a galérií prilákala na hrad Noc múzeí a galérií prilákala na hrad 
stovky návštevníkov stovky návštevníkov 

závodoch. Podujatie pokračovalo na strednom 
hrade vernisážou výstavy „Umelecké remeslo 
od praveku po súčasnosť“, ktorá predstavila 
časy od doby bronzovej až po novovek. Jej sú-
časťou boli zbroje, zbrane, šperky, iné doplnky 
a úžitkové predmety. Kultúrny program zahŕ-
ňal rozprávku Princ Bajaja, koncert fiľakovskej 
etno-jazzovej kapely Hajni és a fiúk či ohňovú 
šou žonglérov umeleckej skupiny „Tűzfészek 
Társulat“. 

HMF, kmk

Vedeli ste, že...
Fiľakovo má elektrické osvetlenie od roku 1927? V mesiacoch máj a jún 1927 vybudovala Stre-
doslovenská elektrárenská spoločnosť vedenie medzi Lučencom a Fiľakovom, čím elektrifiko-
vala oblasť medzi týmito dvoma mestami. To malo obrovský hospodársky význam, pretože 
namiesto drahého uhlia získaval spracovateľský priemysel v týchto oblastiach, a najmä malý 
priemysel, elektrickú energiu za výhodnú cenu, čím sa zvýšila jeho konkurencieschopnosť. 
Pripojením Fiľakova na elektrickú sieť Stredoslovenských elektrární sa vyriešil dlhoročný 
problém osvetlenia nášho mesta.

Na základe správ novín Gömör (15.5.1927) a Prágai Magyar Hírlap (25.6.1927) 
spracoval Vladimír Cirbus, prekl.: mn

Pri príležitosti osláv Dní mesta a 31. Paló-
ckych dní sa v auguste 2022 plánujú na 

slávnostnom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva odovzdať ocenenia mesta: čestné ob-
čianstvo, cena mesta a cena primátora mesta.

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, kto-
ré sa obzvlášť významným spôsobom zaslú-
žili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu 
jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena 
alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vyni-
kajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta sa udeľuje za: 
▪ vynikajúce tvorivé výkony a významné vý-
sledky vedeckej, technickej, umeleckej, publi-
cistickej a verejnoprospešnej činnosti,
▪ činnosť osôb, ktoré sa významným spôso-
bom pričinili o hospodársky a kultúrny roz-
voj mesta, jeho propagáciu doma a v zahra-
ničí,
▪ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov 
a majetku mesta a jeho občanov,
▪ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov 
a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor 
mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú 
činnosť v prospech mesta.

Návrhy na udelenie cien treba predložiť pí-
somne poštou na adresu MsÚ, Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením 
do podateľne mestského úradu spolu s odô-
vodnením na udelenie príslušného ocene-
nia v termíne do 22. júna  2022. Na základe 
predložených návrhov mestské zastupiteľstvo 
v prípade ceny mesta a čestného občianstva 
rozhodne o ich udelení. O udelení ceny pri-
mátora rozhodne primátor mesta.

MsÚ

Výzva na nominácie laureátov 
mestských ocenení

Fotky: HMF
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MsZ z 28. apríla
Po oficiálnom otvorení zasad-
nutia, schválení a  úprave bodov 
programu rokovania, voľbe návr-
hovej komisie, zapisovateľa a ove-
rovateľov zápisnice, bola prvým 
bodom zasadnutia informácia 
o  výsledku výberového konania 
na riaditeľa MŠ Štúrova. No-
vou riaditeľkou sa stala Melinda 
Liptáková ako jediná uchádzač-
ka, menovací dekrét jej odovzdal 
primátor. V  rámci bodu vedúci 
školstva Ardamica informoval, že 
nová riaditeľka ZUŠ Baučeková 
odchádza na materskú dovolenku, 
počas tohto času bude bez výbero-
vého konania riaditeľku zastupo-
vať Katarína Gáspárová. Zároveň 
poskytol správu o  činnosti rád 
škôl pri základných školách. 

Nasledovali interpelácie 
poslancov, poslanec Flachbart sa 
informoval ohľadne potoka na 
Daxnerovej ulici pri MŠ, ktorý za-
pácha a  registruje viac sťažností. 
Primátor reagoval, že mesto s tým 
nemôže nič urobiť, potok je vo 
vlastníctve vodohospodárskeho 
podniku, na ktorý apelovali, aby 
to riešili. Poslanec sa ďalej infor-
moval, či je pravda, že chodník 
medzi Farskou lúkou a Kalinčia-
kovou ulicou nie je zahrnutý vo 
veľkom projekte na opravu chod-
níkov na sídlisku. Vedúci výstav-
by Vanko odpovedal, že oprava 
daného chodníka sa nemohla 
zahrnúť do projektu, oprávnené 
boli len chodníky priamo pri by-
tovkách. Poslanec Rubint upozor-
nil na tabule pri vstupoch do Fiľa-
kova, na ktorých je aj hrad sú už 
zlom stave. Primátor si myslí, že 
sú to tabule vo vlastníctva BBSK, 
spomenie to na najbližšom zasad-
nutí zastupiteľstva BBSK. Posla-
nec pokračoval interpeláciou 
k  nedávno asfaltovaným uliciam, 
počas uplynulých rokov tam za-
čínajú klesať poklopy. Tiež je 
dosť poškodený nový chodník na 
Školskej ulici.. Primátor reagoval, 
že na chodníku na Školskej ulici 
pravdepodobne vzniklo mecha-
nické poškodenie, VPS to opraví. 
Poklopy skontrolujú.

Nasledoval viceprimátor Vis-
nyai, ktorý predniesol správy zo 
zasadnutí komisií pri MsZ. Zasad-
nutie pokračovalo výročnou sprá-
vou n.o. Nezábudka, ktorú pred-
stavila riaditeľka Veliká. Poslanec 

Flachbart riaditeľke poďakoval za 
uplynulý ťažký rok a ich výsledky. 
Primátor sa pýtal na voľné miesta 
pri klientoch, či to ovplyvní ich 
príjmy. V súčasnosti je 9 voľných 
miest. Riaditeľka reagovala, že to 
vedeli vykryť ich inými činnos-
ťami. Problém bude od druhého 
štvrťroka tohto roka, budú musieť 
vrátiť štátu časť príspevku. Musia 
čo najskôr obsadiť miesta. V  ďal-
šom bode informoval náčelník 
MsP o  4. kvartále 2021 v  zbore. 
Medzi iným informoval poslan-
cov o problémoch s fľaškomatom 
pri Bille, kde dochádza k častému 
preplneniu, či o prieskume par-
kovania na chodníkoch v mes-
te. Poslanec Eibner poukázal na 
uvoľnenie situácie po pandémii, 
v noci sa objavujú hlučné skupiny. 
Chcel by častejšiu hliadkovú čin-
nosť. Primátor reagoval že tento 
problém budú riešiť ďalším bo-
dom rokovania. 

V  ďalšom bode poslanci schvá-
lili VZN č 1.2022, ktorý upravil 
otváraciu dobu reštauračných 
zariadení, kde sa podáva alkohol 
(podrobnejšie sme o  VZN informo-
val v  predchádzajúcom – aprílovom 

– čísle našich novín na str. 3, pozn. 
aut.). Zasadnutie po prestávke 
pokračovalo majetkovoprávnymi 
záležitosťami mesta a  správami 
o  vykonaných kontrolách pred-
ložené hlavnou kontrolórkou 
mesta. V rámci bodu o aktuálnych 
záležitostiach mesta sa poslanci 
oboznámili o  vypracovaní no-
vého Programu hospodárske-
ho rozvoja mesta (podrobne sme 
o  tomto bode informovali v  predchá-
dzajúcom – aprílovom – čísle našich 
novín na str. 2, pozn. aut.). V  bode 
Diskusia primátor informoval 
o aktuálnej situácii ohľadne prob-
lematiky rušenia hlavnej stanice 
ako nástupnej a výstupnej stanice 
pre rýchliky a  väčšinu osobných 
vlakov (podrobnejšie sme o  VZN in-
formoval v  predchádzajúcom – aprí-
lovom – čísle našich novín na str. 3, 
pozn. aut.). Primátor ďalej infor-
moval, že rátajú s  problémami 
v rámci zvyšovania cien energií 
a s  tým súvisiace nepredkladanie 
ponúk v rámci verejných obsta-
rávaní od dodávateľov elektriny 
a plynu, problémy môžu byť aj pri 
výstavbe novej výrobnej haly, kde 
aj zvýšenie cien materiálov o  10 
percent predstavuje státisíce eur. 
Budú nás čakať vážne rozhodnu-

tia. Informoval o  vývoji projek-
tu oplotenia parku, prednostka 
načrtla problém s  jedálňami, kde 
dodávateľ mäsa navrhol zvýšenie 
cien o  35 percent, bude problém 
v zákonom stanovených pásmach 
(1,18€) pripraviť jedlá.
 V závere rokovania sa primátor 
poďakoval poslancom za účasť, 
pozval ich na následné odovzdá-
vanie denného stacionára a ukon-
čil zasadnutie.

MsZ z 23. mája
Po oficiálnom otvorení zasadnu-
tia, schválení bodov programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, 
zapisovateľa a  overovateľov zá-
pisnice, bolo hlavným bodom za-
sadnutia potvrdenie financovania 
projektu s názvom „Revitalizácia 
bývalej priemyselnej zóny na Šá-
voľskej ceste – Brownfield Fiľako-
vo“. Podľa primátora je potrebné 
prerokovať tento bod, nakoľko 
sa päť rokov trvajúceho projektu 
a jeho cien výrazne dotklo dianie 
vo svete, najprv pandémia covi-
du, dnes vojna na Ukrajine. Ani 
jedna z  firiem, ktoré sa prihlásili 
do súťaže neuspela, nakoľko ne-
splnili podmienky, bude sa otvá-
rať nová súťaž. Dnes už ale podľa 
primátora vieme, že cena zo 4, 1 
milióna narástla o  ďalších vyše 
660 000 eur. Je to dôležitá investí-
cia na vytvorenie pracovných 
miest a  odstránenie urbanistic-
kej jazvy mesta. Podľa primátora 
preto mesto nadviazalo kontakt 
so župou, kedy sa BBSK pred-
bežne vyjadril, že bude  ochotný 
podieľať sa finančne na projekte, 
a  to sumou 400  000 eur. Zname-
nalo by to ale majetkovú účasť, nie 
dotáciu. Pravdepodobne by boli 
spoluvlastníkmi polovice admi-
nistratívnej budovy. Z  nájmu by 

mali teda podľa primátora cca 
1/12 zisku, resp. v prípade predaja 
investorovi by im pripadol podiel 
z kúpnej ceny. Musí to ešte schvá-
liť zastupiteľstvo BBSK. Bude to 
potom náš spoločný záujem, aby 
sme areál zaplnili životom, ozrej-
mil primátor. V  rámci cezhra-
ničných plánov zamestnanosti je 
možnosť získať dotáciu do výšky 
200 000 eur z riadiaceho orgánu. 

Z  INTERREGU sa podarilo 
doteraz získať navyše 400 000 eur 
k  pôvodnej dotácii 1,8 milióna. 
Primátor ubezpečil, že ak by v no-
vej súťaži vyhrala firma  s návr-
hom ceny, ktorá je vyššia ako 4,8 
milióna, bude to opäť podliehať 
schvaľovaniu zastupiteľstva. Trh 
je turbulentný. 

Prítomní poslanci jednohlasne 
schválili novú formu zabezpe-
čenia financovania projektu zo 
spomenutých externých zdrojov 
a  potvrdili pokračovanie v  pro-
jekte.

V  rámci bodu o  aktuálnych zá-
ležitostiach primátor informoval, 
že prebehli súťaže na asfaltovanie 
ulíc, priestranstva za „stobytov-
kou“, oplotenie parku. Oplotenie 
mešká, nakoľko nemáme staveb-
né povolenie kvôli rokovaniam 
o ochrannom pásme so železnica-
mi. Hneď po ich skončení sa môže 
začať s  realizáciou. Pri súťaži sa 
podarilo ušetriť asi 30-tisíc eur 
oproti predpokladanej hodnote 
zákazky.

V závere rokovania sa primátor 
poďakoval poslancom za účasť a 
ukončil zasadnutie.

Všetky zápisnice, uznesenia, materi-
ály k rokovaniu, ako aj neskrátený 
videozáznam, nájdete na stránke 
www.filakovo.sk.

kmk

Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
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Na začiatku mája prijala samospráva ofici-
álnu návštevu z britského veľvyslanectva 

na Slovensku. Fiľakovo navštívil veľvyslanec 
Veľkej Británie Nigel Baker. Témou boli ces-
tovný ruch, priemysel i  spolunažívanie v  mul-
tietnickom meste.

Ako priblížil primátor Attila Agócs, britský 
veľvyslanec je už druhým zástupcom veľvysla-
nectva, ktorý v posledných rokoch navštívil Fi-
ľakovo. „Hovorili sme o  sociálnych témach, akými 
sú nezamestnanosť či spolunažívanie medzi Slovák-
mi, Maďarmi a Rómami v našom meste. Nevyhli sme 
sa ani tradičnej otázke, prečo máme v  erbe palmu,“ 
povedal na odľahčenie.

Dôležitými témami stretnutia boli aj mož-
nosti rozvoja cestovného ruchu či priemyslu, 
ktoré by dokázali zvýšiť zamestnanosť. „Zhodli 
sme sa na potenciáli nášho geoparku a odprezentova-

Vedenie mesta privítalo veľvyslanca Británie. Témou bola aj Vedenie mesta privítalo veľvyslanca Británie. Témou bola aj 
revitalizácia priemyselnej zónyrevitalizácia priemyselnej zóny

li sme pánovi veľvyslancovi aj náš projekt 
„brownfieldu“, na ktorom pracujeme už päť 
rokov, a v rámci ktorého chceme postaviť 
novú výrobnú halu,“ ozrejmil primátor.

Podľa slov veľvyslanca Bakera je 
pre neho dôležité cestovať po regió-
noch. „Zaujímalo ma, aké sú možnosti 
nových investícií, chcel som to vidieť na 
vlastné oči a zistiť podrobnosti,“ ozrejmil 
veľvyslanec s tým, že odprezentovaný 
projekt je podľa neho sľubný. „Británia je investo-
rom vo viacerých oblastiach Slovenska, najbližšie 
v Krupine. Nevidím dôvod, prečo by nemohli byť aj 
vo vašom regióne Aj v súčasnosti komunikuje viacero 
našich firiem so SARIO. Aby som vedel poradiť na-
šim firmám, kde investovať, musím realitu spoznať 
osobne, preto som rád, že som mal možnosť prísť aj do 
vášho mesta,“ doplnil. 

Po pracovnom rozhovore veľvyslanec navští-
vil aj Fiľakovský hrad. „Som tu prvýkrát, aj keď 
sám nechápem prečo. Som diplomat, ale aj historik, 
a vaše hrady ma fascinujú. Vlani sme boli s rodinou 
ako turisti na dovolenke v tomto regióne, ale do Fiľa-
kova sme nemali možnosť zájsť. Som veľmi šťastný, že 
sa mi to tentokrát podarilo,“ uzavrel.   

Klaudia Mikuš Kovácsová

Po dvojročnom smutnom období sa pomaly 
vracajú do života jednotlivých komunít ich 

obľúbené aktivity a  podujatia. Zlepšenej pan-
demickej situácii a uvoľneným opatreniam sa 
potešili hlavne fiľakovskí dôchodcovia, ktorí 
po opatrných oslavách MDŽ v  marci mohli 
svoje májové oslavy vrátiť do obvyklej formy.

Presne 1. mája si sviatok práce pripomenu-
li členovia Mestskej organizácie Jednoty dô-
chodcov svojím zabehnutým spôsobom. Vo 
dvore pri klube dôchodcov v budove Vigada už 
pár dní predtým výbor a ostatní členovia orga-
nizačného štábu upratovali a chystali altánky, 
stoly, lavice, kotly, suroviny. V prvomájovú ne-
deľu ráno sa začala Hlavnou ulicou šíriť vôňa 
pravého kotlového guláša, dopoludnia sa doťa-
hovali ešte maličkosti vo výzdobe a na obed sa 
otvorila brána areálu. Fajný guláš si počas na-
sledujúcich 4-5 hodín prišlo vychutnať takmer 
150 účastníkov, niektorí ešte opatrne – v štýle 
prišli, zjedli (brali domov), pokukali a  odišli, 
poniektorí sa prišli naozaj zabaviť, potešiť zo 
stretnutí s  priateľmi či susedmi. K  dobrej ná-
lade prispelo nielen vydarené počasie, ale aj 
hudobná atmosféra a  pestrý bufet, takže ne-
bolo prekvapením, že príjemný sviatočný deň 
zavŕšili vytrvalci na akcii spevom a tancom.

Len pár dní na to, v piatok 6. mája, si krás-
ne popoludnie spravili aj členovia Klubu dô-
chodcov. Svoj Majáles spojili s nadchádzajúcim 
Dňom matiek, takže o slávnostnú atmosféru a 
veselú náladu bolo postarané. K malému „má-
jovému“ občerstveniu vo forme párkov, sláv-
nostnému prípitku a  rôznym slaným alebo 
sladkým maškrtám, pridali ženičky z  výboru 
kvetinkové potešenie a  prekvapenie, že ich 
prišiel pozdraviť aj primátor mesta. Nechýba-
la, samozrejme, dobrá hudba na želanie a  za-
hanbiť sa nenechali ani pravidelné tanečníč-
ky. Členky klubu však takéto posedenia alebo 
poldňové výlety, napríklad na Galambu, ešte 

plánujú viackrát v  lete zopakovať, oplatí sa 
sledovať ich bohatú ponuku aktivít, ktorú majú 
vyloženú v okne KD.

Na záver malý dôvetok k článku priamo odo 
mňa. Ak by ste v ňom hľadali akékoľvek mená, 
vynechala som ich zámerne, aby som náhodou 
niekoho nedopatrením nevynechala. Osobne 
sa veľmi teším, že sa situácia po zdravotnej 
a spoločenskej stránke normalizuje a postupne 
sa snáď vrátia všetky naše akcie, tak ako sme na 
ne boli všetci zvyknutí. Želám všetkým našim 
seniorom krásne leto plné zážitkov, stretnutí 
a  primeraných aktivít, nielen v  komunitnom 
prostredí či so svojimi blízkymi.  Prosím vás 
však o opatrnosť a zodpovednosť, aby sme tým 
rýchlym uvoľnením všetkých zákazov a  veľ-
kou chuťou „konečne žiť“, zbytočne neohrozo-
vali svoje okolie, rodiny, spoločenstvo. Dávajte 
si na seba pozor a  rozumne užívajte všetky 
výlety, rekreácie, akcie a  stretnutia, aby sme 
sa na jeseň spolu stretli na našich obľúbených 
oslavách jubilantov.

Iveta Cíferová

Májové oslavy u dôchodcov plné veselostiMájové oslavy u dôchodcov plné veselosti

V nedeľu 8. mája 2022, v Deň víťazstva nad 
fašizmom a  v  Deň matiek, sa 26-členný 

kolektív dôchodcov a  priaznivcov Klubu dô-
chodcov vo Fiľakove vydal na 6-dňový rela-
xačno-pobytový výlet do Bojníc. Ubytovanie 
a  strava boli zaistené vo Wellness Penzion 
Maxim. Každý účastník výletu si robil počas 
pobytu svoj program, len v  utorok sme mali 
spoločnú prehliadku zámku. V  nedeľu po 
príchode do Bojníc sme si pozreli slávnosti 
a  remeselný jarmok pri príležitosti už spo-
mínaných výročí, v ostatné dni sme navštívili 
zoologickú a botanickú záhradu. Okúpať a re-
laxovať sa sme chodili do bojnických kúpe-
ľov. Mnohí z  nás navštívili i  mesto Prievidza. 
V  rámci ubytovania sme mohli využívať ma-
sážne kreslá, vírivku, tri druhy sáun a služby 
masérky. Po večeroch  sa zišla partia pri dob-
rej hudbe a  tanci, kde sme sa zabávali a  lep-
šie spoznávali. V  piatok sme sa oddýchnutí 
vracali každý ku svojej rodine. Organizačne 
náš pobyt zabezpečovala pani Elena Lipnič-
ková, ktorej sa aj touto cestou  chceme všetci 
poďakovať. Tešíme sa na ďalší spoločný výlet 
a zároveň chceme poukázať na dobré vzťahy 
v klube a potrebu sa stretávať.

Viera Agócsová

Výlet seniorov v BojniciachVýlet seniorov v Bojniciach
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Koncerty, tvorivé programy, besedy, predsta-
venia, performance, výstava, večerné kino, 

aktivity pre deti a ďalšie zaujímavosti čakajú 
na návštevníkov tohtoročného festivalu UDVart 
1.- 3. júla vo Fiľakove. Okrem slovenských a ma-
ďarských umelcov sa na trojdňovom umeleckom 
festivale predstavia aj hostia z Poľska, Francúzska, 
Kazachstanu, Spojeného kráľovstva a Izraela.
V roku 2022 sa UDVart vráti do svojej obvyk-
lej podoby, takže tohtoročné podujatie bude 
pokračovať v duchu veľmi úspešného festivalu 
z roku 2019. Epidémia zrušila festival v roku 
2020 a dokonca aj v roku 2021 bola povolená 
len verzia “v kufri”, ale teraz sa UDVart vráti k 
svojej tradičnej atmosfére. Hoci v čase písania 
tohto článku ešte nie sú známe výsledky dotá-
cií, organizátori sa snažili zachovať náročnosť 
a osobitosť programov, ako aj multikultúrnosť 
a rozmanitosť aj v neistej finančnej situácii. 

UDVart je multižánrový festival, ktorý 
tento rok zahŕňa literatúru, film, tanečné di-
vadlo, performance, akrobatický tanec a sa-
mozrejme hudbu v rôznych žánroch: klasic-
ká, opera, blues, jazz, rock a world music. Na 
workshopoch sa zoznámite s architektúrou, 
tanečným a výtvarným umením, fotografiou 
a ďalšími druhmi vizuálneho umenia, ako aj s 

remeselnými činnosťami a tvorivými dielňami. 
Bude tiež možné zapojiť sa do komunitných 
aktivít, ako sú tímová hra kama, spoločná 
tanečná produkcia site-specific, žonglovanie, 
chôdza na chodúľoch, ale budú aj ručne vyrá-
bané stolové hry, knižný bazár, lezecká stena 
a stolný futbal.

Tento rok bude bohatší aj program pre deti: 
okrem lukostreľby, workshopov a remesiel sa 
uskutoční aj hravá škola angličtiny a žonglo-
vania, interaktívna rozprávka s VELED KE-
REK a tanečné divadelné predstavenie RITA 
GÓBI. O zábavu sa postarajú aj dvaja zabávači: 
herec a kaskadér ÁNYOS ELEK a  klaunský 
žonglér Filip Hajduk alias FJODOR.

O literatúre budú diskutovať najmä členovia 
BÁZIS (Maďarský literárny  a  umelecký  spo-
lok na  Slovensku), medzi nimi ZOLTÁN NÉ-
METH a JOZEF R. JUHÁSZ, ale aj DIÁNA 
MAROSZ a LUCIA MOLNÁR SATINSKÁ, 
ktoré predstavia dvojjazyčnú rozprávkovú 
knihu Hanga a Benőke. Hosťom festivalu bude 
JÁNOS VASIK, ktorý bude diskutovať o dôle-
žitých verejných otázkach so svojimi partner-
mi BEÁTOU BALOGOVOU, šéfredaktorkou 
denníka Sme, ktorá má väzby k Fiľakovu, a 
ANDRÁSOM RÁCZOM, odborníkom na Rus-

ko. V oblasti performance okrem 
performéra ROKKO sa predstaví 
aj skupina ANTA AGNI s akroba-
tickým tancom a svetelnou šou, za-
tiaľ čo nádvorie bude mať jedinečnú 
atmosféru s večernou svetelnou 
maľbou od GABEETOO. Milovníci 
klasickej hudby a opery si prídu na 
svoje. Skupina THE SAXOPHO-
NE CONNECTIONS, ktorú tvoria 

Festival UDVart 1. - 3. júla vo FiľakoveFestival UDVart 1. - 3. júla vo Fiľakove francúzsky violončelista Ken-Wassim Ubu-
kata, kazašská huslistka Leila Achmetova a 
renomovaný slovenský saxofonista Ladislav 
Fančovič, uvedie diela, ktoré zaznejú v tomto 
netradičnom prostredí na Slovensku po prvý-
krát. DÁNIEL DINYÉS, sprievodca svetom 
opery, opäť podrobne a so stand-up humorom 
priblíži pozadie vzniku opery, pričom úryvky 
predvedú operní speváci. Vo večernom kine 
premietneme oceňovaný film Petra Kerekesa 
CENZORKA. Nebudú chýbať ani koncerty: 
LAWN DOGS z  Lučenca potešia milovníkov 
jazzu, fanúšikov kapely Kispál és a Borz či 
Kiscsillag nesklame sólový koncert ANDRÁ-
SA LOVASIHO. Milovníci blues sa môžu tešiť 
na hudbu poľskej skupiny CHEAP TOBACCO, 
zatiaľ čo fanúšikov rockovej hudby poteší vy-
stúpenie skupiny IVAN AND THE PARAZOL. 
V dobrej nálade budú aj dve world music kapely 

- ČENDEŠ s hudbou vychádzajúcou z rusínskej 
ľudovej hudby a BESH’O’DROM s bláznivým 
rytmom a melódiami, ktoré zaručene roztan-
cujú publikum.

Podujatie organizuje Mestské kultúrne 
stredisko vo Fiľakove,  spoluorganizátorom je 
Hradné múzeum vo Fiľakove. UDVart 2022, 
vrátane umeleckej dielne FOLT, LiteraTúra, 
Letné divadielkovanie a programov Hudobné-
ho ročného obdobia podporuje Fond na pod-
poru kultúry národnostných menšín.

Počas júna sú trojdňové permanentky na 
festival k dispozícii za zľavnenú cenu 20 € a 
17 €.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu 
programu! Informácie o festivale budú zverej-
nené na oficiálnej webovej stránke UDVart: 
udvartfestival.com a na facebookovej strán-
ke: facebook.com/udvartfest.

Andrea Illés Kósik, MsKS

V tomto mesiaci sa uskutoční v poradí už 16. 
ročník Medzinárodnej súťaže v historickej 

lukostreľbe na Fiľakovskom hrade. Podujatie 
prebiehajúce v  posledných rokoch už v  réžii 
Občianskeho združenia Fiľakovskí vlci, bývalo 
dlhodobo súčasťou hradných hier, ktorých ter-
mín sa však aj tohto roku posúva na septem-
ber. Lukostrelci si  budú môcť zmerať svoje sily 
a  schopnosti 11. júna od  8:00 hodiny, pričom 
zápolenie bude trvať do popoludňajších hodín 

– skončí pravdepodobne medzi 14:00 a  15:00 
hodinou. 

Spolok Fiľakovskí vlci sa aktívne podieľa na 
činnostiach Slovenskej lukostreleckej asociácie 
3D, a väčšina jeho členov disponuje aj súťažnou 
licenciou. Bez ohľadu na to je na súťaži, poní-
manej skôr ako „priateľská lukostreľba pre ra-
dosť“, vítaný každý záujemca. Počet účinkujú-
cich je z bezpečnostných dôvodov obmedzený 
na 160, ale na  iných veľkoplošných súťažiach 
organizovaných týmto tímom, sa bežne vy-
skytuje dokonca až 200-260 účastníkov. Or-
ganizátori očakávajú na tomto ročníku 150-
160 záujemcov, ktorí budú pravdepodobne zo 

Slovenska a Maďarska. Pre združenie je veľkou 
cťou a úspechom, že vlani navštívilo ich podu-
jatie viacero legendárnych lukostrelcov, medzi 
nimi aj majstri sveta a  Európy, ako sú Peter 
Nahóczky, Peter Bogár, Valéria Bogár, Tibor 
Lévay, Judit Bial, Ľubomír Králik a  Zuzana 
Králiková. Počas súťaže sa bude strieľať na 
20 3D terčov dvomi šípmi. Všetky kategórie v 
rámci skupín budú ocenené, bez ohľadu na po-
čet prihlásených. Všetci účastníci umiestnení 
na stupňoch víťazov si odnesú domov medailu, 
a tí najúspešnejší získajú tradičný lukostrelec-
ký pohár. Tím je pripravený, aby opäť dokázal 
svoju jednotu a pracovnú vytrvalosť. Preto patrí 
právom medzi najväčšie skupiny na celoštátnej 
úrovni, čo sa odráža aj na jeho výsledkoch. 

Registrácia na súťaž je možná na oficiálnej 
webovej stránke Slovenskej lukostreleckej aso-
ciácie 3D, ale ak by niekto narazil na problém 
počas prihlasovania sa, môže požiadať o po-
moc členov OZ Fiľakovskí vlci na ich facebook 
stránke, kde sú zverejnené aj bližšie informácie 
o podujatí.

NTIC

Historický vlak znova v našom meste

Po minuloročnom veľkom záujme 18. júna 
opäť zavíta do Fiľakova nostalgický vláčik 

ťahaný  najvýkonnejším predvojnovým  par-
ným rušňom „Zelený Anton“, ktorý bude pre-
mávať po viac ako 150-ročnej trase Zvolen – 
Fiľakovo. Cestujúci „Novohradského expresu“ 
budú   mať možnosť navštíviť hrad Fiľakovo, 
kde bude pre nich pripravená komentovaná 
prehliadka. Po predložení cestovného lístka z 
vlaku bude vstupné bezplatné. Počas dňa bude 
možnosť si zakúpiť aj regionálne produkty 
z  Novohradu, a  bude tiež pripravený „street 
food“. Historický vlak štartujúci zo Zvolena 
bude mať zastávky v  Detve a v  Lučenci. Fiľa-
kovčania budú mať možnosť previezť sa po ce-
lej trase alebo len na niektorom úseku, či prísť 
na prehliadku vlaku na železničnú stanicu.   
Ceny (spiatočných) lístkov: 
Zvolen – Fiľakovo: 20 €, zľavnený: 16 €, 
Detva – Fiľakovo: 15 €, zľavnený: 12 €, 
Lučenec – Fiľakovo: 10 €, zľavnený: 8 €. 
Odchody:  Zvolen – 8:35, príchod do Fiľakova 

– 11:02,  Fiľakovo – 15:17, príchod do Zvolena 
– 17:28. 

NTIC

Tradičná súťaž v historickej lukostreľbe opäť na hradeTradičná súťaž v historickej lukostreľbe opäť na hrade
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Tento rok vás opäť čakajú skve-
lé koncerty počas tradičných 

Palóckych dni a  Dní mesta Fiľa-
kovo, ktoré sa konajú 12.-15. au-
gusta 2022. 

Dňa 12. augusta do nášho mes-
ta zavíta maďarská speváčka 
Rúzsa Magdi, ktorá je majiteľkou 
viacerých zlatých a platinových 
platní, ako aj mnoho značných 
hudobných ocenení. Má vypre-
dané koncerty a značný počet fa-
núšikov nielen v Maďarsku, ale aj 
v zahraničí. 

Druhým naším hosťom 13. au-
gusta bude košická skupina Peter 
Bič Project, ktorá je dnes jedna 
z  najhranejších a  najobľúbenej-
ších skupín na Slovensku. Kapela 

s tanečným singlom Hey Now pre-
razila aj v  Dánsku a v  Spojených 
štátoch. Predkapelou spomínanej 
skupiny bude miestnym známa 
kapela Steve Misik & Co. Zosku-
penie skúsených hudobníkov hrá 
vlastné, ako aj prevzaté hity v štýle 
crossover. Členovia kapely už vy-
stupovali vo viacerých európskych 
krajinách či v Los Angeles.

Zľavnená vstupenka v  hodnote 
15 eur bude dostupná len v  me-
siaci JÚN.  Na koncerty si môže-
te kúpiť vstupenky v predpredaji 
online na stránke www.kultura.
filakovo.sk alebo osobne v  MsKS 
v  pracovných dňoch od 8:00 do 
16:00 hod.

Monika Nagyová, MsKS 

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júni 2022

do 
31. 07. 

Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov 
z Fiľakova – výstava 
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 
04. 09.   

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – výstava 
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova-veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove,
Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - 
Hámre

11. 06.  
 

XVI. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe 
Miesto: Fiľakovský hrad
Organizátor: OZ Fiľakovskí vlci
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

08:00

17. 06.     

Medzinárodný divadelný festival
Štúdio L+S: Staré dámy
Hrajú: Kamila MAGÁLOVÁ, Zdena STUDENKOVÁ
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Festival sa realizuje s podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

18:00

18. 06.   

Historický vlak „Zelený Anton“ - premávka historického 
vlaku na linke Zvolen – Detva –  Lučenec – Fiľakovo a náv-
števa pamätihodností mesta
Miesto: Fiľakovský hrad, Mestské vlastivedné múzeum 
Organizátor: OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

10:00

25. 06.      

Súťaž vo varení guľáša 
Miesto: Fiľakovský hrad
Organizátor: strana Aliancia
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

07:00

01.–03. 
07. 

UDVart 2022
Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
Podrobný program: www.udvartfestival.com

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Vstupenky na koncerty Palóckych dní 
sú už dostupné v predpredaji 

Zápasnícky oddiel FTC Fiľakovo 
dosiahol do mája niekoľko vý-

znamných úspechov. Medaily získali 
hneď na niekoľkých majstrovstvách 
Slovenska.

Počas posledného marcového ví-
kendu sa odohrali majstrovstvá Slo-
venska kadetov v Nitre. V  sobotu 
si zápasníci zmerali sily vo voľnom 
štýle, kde súťažilo 89 pretekárov z 19 
družstiev. FTC reprezentovali traja 
zápasníci. Julián Paradi v  kategórii 
do 45 kg obsadil bronzovú priečku, 
Dávid Horváth vo váhe do 71 kg sa 
umiestnil na štvrtom mieste a Róbert 
Rácz sa v  hmotnosti do 71 kg neu-
miestnil. Pod slabšie sobotné výkony 
Horvátha a   Rácza sa podpísalo ne-
dávne prekonanie COVID-19. Obaja 
svoje zaváhanie napravili na druhý 
deň v  zápasení gréckorímskym štý-
lom, kde sa predstavilo 79 pretekárov 
z 19 družstiev. Róbert Rácz aj Dávid 
Horváth vo váhe do 71 kg obsadili 
delené tretie miesto a získali bronzo-
vé medaily. Julián Paradi v hmotnos-
ti do 45 kg obsadil piatu priečku.

V sobotu 23. apríla prebiehal v Du-
najskej Strede národný šampionát 

starších žiakov a žiačok v zápasení 
voľným štýlom. FTC vycestoval so 
starším žiakom Juliánom Paradim 
a dvomi mladšími žiakmi Júliusom 
Kökénym a Danielom Kaločaim. Na-
priek oklieštenej zostave a starším 
súperom si Július Kökény (32-35 kg) 
s dvomi víťazstvami uchmatol bronz 
za tretie miesto. Daniel Kaločai (85 
kg) porazil jedného súpera, čo mu 
prinieslo štvrté miesto. 

Najväčší úspech dosiahli 30. apríla 
v Bánovciach nad Bebravou, ktoré 
boli dejiskom republikového šam-
pionátu mladších žiakov a žiačok 
v zápasení vo voľnom štýle. Pätica 
mladých nádejí FTC doplnila zostavu 
139 športovcov. Róbert Jónás vo váhe 
do 30 kg obsadil prvé miesto a získal 
titul majstra Slovenska. Péter Mé-
száros (do 77 kg) si vybojoval bronz 
a Richard Widerman (do 85 kg) sa 
umiestnil na striebornej priečke. 

Fiľakovčania majú pred sebou 
majú teraz menšie súťaže, prípravu 
na jesenné majstrovstvá Slovenska 
v grécko-rímskom štýle a dve ligové 
kolá. 

kmk

Zápasníci FTC získali titul majstra Slovenska

Minuloročné Palócke dni a Dni mesta. Foto: archív
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Na jar sme našu pozornosť ve-
novali predškolákom a  pri-

pravili sme si pre nich zaujímavé 
aktivity, ktoré pomáhajú spozná-
vať školské prostredie. Našu ZŠ 
na Školskej ulici mohli navštíviť 
spolu s  rodičmi počas Dňa otvo-
rených dverí. Naši pedagógovia 
a  starší žiaci im ponúkli tvorivé 
dielne, čitateľské aktivity v  škol-
skej knižnici, ukážku  nemeckého 
jazyka, športové prekážkové drá-
hy a voviedli ich do tajov informa-
tiky, biológie, geografie, fyziky či 
chémie. Vďaka dobrej spolupráci 
s fiľakovskými MŠ sa v apríli pri-
šli škôlkari pozrieť aj na ozajstné 
vyučovanie do 1. ročníka. Prváci 
z 1. A a 1. B triedy im ukázali, ako 
vedia čítať, písať a počítať. Tí od-
vážnejší malí návštevníci sa pri-
dali a  spoločne kreslili, spievali, 
písali na tabuľu... Napokon sme 
predškolákov privítali vo finále - 
na dvojdňovom Zápise prvákov 
pre školský rok 2022/2023. Boli 
veľmi šikovní a  veselí, za zvlád-
nuté úlohy dostali pamätný list 
aj občerstvenie. Do našej školy sa 
zapísalo 50 budúcich prváčikov, 
niektorí z  nich však budú mať 
odloženú školskú dochádzku. Ďa-
kujeme všetkým rodičom za pre-
javenú dôveru!                                

Naši žiaci okrem bežného vyu-
čovania absolvovali aj tematický  

Deň Zeme. Jeho téma v roku  2022 
mala názov „Investuj do našej pla-
néty“. Pri tejto príležitosti sa v na-
šej škole uskutočnili rozmanité 
aktivity, ktoré upozornili na dô-
ležitosť ochrany životného pro-
stredia. V  niektorých ročníkoch 
si žiaci tematickým vyučovaním  
pripomenuli aj Deň vody a  Deň 
mieru. Mladší žiaci na výtvarnej 
výchove a v ŠKD pripravili darče-
ky ku Dňu matiek. Tretiaci a štvr-
táci majú každú stredu možnosť 
zaplávať si, prebieha Základný 
plavecký výcvik na plavárni v Šal-
gotarjáne. Športovci sa priebežne 
zúčastňujú turnajov vo futbale 
a florbale v jednotlivých kategóri-
ách. Siedmačka Nelka Kanderová 
si na okresnom kole speváckej sú-
ťaže Slávik Slovenska vyspievala 
Cenu poroty, k peknému umelec-
kému výkonu jej gratulujeme. Ča-
kajú nás aktívne posledné týždne 
školského roka, poďme ich zdolať!

Diana Szabová

So zlepšujúcou sa pandemic-
kou situáciou a  po uvoľňova-

ní opatrení sme mali možnosť vo 
väčšej miere sa zapojiť do rôznych 
súťaží a opäť organizovať školské 
akcie. Tešia nás úspechy našich 
šikovných a  talentovaných žiakov, 
ktorí reprezentujú svoju školu na 
vysokej úrovni. Dosahujeme po-
predné umiestnenia na súťažiach, 
ktoré prebiehajú pod záštitou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.

1. miesto v  celoslovenskej lite-
rárnej súťaži Dúha získala svojou 
prózou žiačka ôsmeho ročníka 
Alžbeta Murínová.

1. miesto na okresnom kole a po-
stup na krajské kolo speváckej sú-
ťaže Slávik Slovenska 2022 získala 
Lenka Ivanová. Na okresnej úrov-
ni nás reprezentovala aj naša mlad-
šia spevácka nádej Lucia Kováčová. 

1. miesto na okresnej prehliad-
ke a strieborné pásmo na krajskej  
prehliadke Vidiečanova Habovka 

2022 dosiahla svojím skvelým spe-
váckym výkonom Lenka Ivanová. 
Na okresnej úrovni nás reprezen-
tovala aj naša mladšia speváčka 
Lucia Kováčová, kde získala strie-
borné pásmo. 

2. miesto na IX. ročníku súťaže 
Memorial M. R. Štefánika - NE-
BESKÉ DIVADLO získala žiačka 
Andrea Ľalíková v II. kategórii. Jej 
výtvarné dielo vybrala odborná 
porota spomedzi 164 prác v  tejto 
kategórii. Celkovo bolo do súťaže 
poslaných 400 súťažných výtvar-
ných príspevkov.  

3. miesto na okresnom kole 
Hviezdoslavovho Kubína 2022 
v   Lučenci obsadila Lara Danyio-
vá a krásnym umeleckým predne-
som vo veľmi silnej konkurencii 
recitátorov reprezentovali našu 
školu aj Alžbeta Murínová a Sta-
nislav Žolka.

Na celoslovenskú súťaž v rétori-
ke Štúrov Zvolen postúpila Vane-
sa Goldčiterová. Spolu s 10 našimi 

žiakmi sa zúčastnili tvorivej dielne 
Rétorika s ľahkosťou v priestoroch 
Novohradského osvetového stre-
diska v Lučenci a pod odborným 
vedením lektorky Barbory Špáni-
kovej si naši mladí rečníci vyskúša-
li svoje rétorické schopnosti. 

Výborné výkony podali naši 
žiaci aj na bežeckej trati v  rámci 
Matičného behu v  Lučenci. V ka-
tegórii mladších žiakov pretekal 
Martin Vislocký, v kategórii star-
ších žiakov pretekali Kevin Pustaj 
(8. miesto), Samuel Gerát (11. 
miesto) a Sebastián Mižer. V spo-
jenej kategórii dorastenci a juniori 
Michal Bartoš (8. miesto). Sme na 
všetkých veľmi hrdí, ďakujeme za 
zodpovednú prípravu na súťaže, 
za aktívnu účasť na podujatiach 
Palócka Veľká noc na hrade, sta-
vanie mája vo Fiľakove, dobrovoľ-
ná zbierka Deň narcisov v uliciach 

mesta, celoslovenská súťaž En-
glish Star, Deň Zeme, Noc s  An-
dersenom a  ďalšie. Veľká vďaka 
patrí učiteľkám, vychovávateľkám 
a rodičom za obrovskú pomoc 
a podporu mladých talentov.

Našu školu sa darí priebežne 
vynovovať a  zlepšovať, vďaka 
dotáciám z MAS Partnerstvo Juž-
ného Novohradu a príspevkom 
samosprávy sa u  nás vybudovala 
nová učebňa techniky spolu s 3D 
tlačiarňou. 

Otvorili sme opäť svoje školské 
brány aj širšej verejnosti, pozvanie 
na otvorené hodiny prijali rodičia 
i  budúci prváci.  Radi sme ich pri-
vítali a previedli našou modernou 
školou, predviedli ukážky tvori-
vého a zážitkového učenia. Veľmi 
nás potešila pozitívna spätná väz-
ba a tešíme sa na budúcu spolu-
prácu.

Kolektív ZŠ Farská lúka

Vitajte v našej škole!   

Úspechy žiakov ZŠ Farská lúka
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Rubrika: 
Športové výsledky
FUTBAL - 3. liga Stred
7.5.  Čadca – FTC 1:1
15.5.  FTC – Martin 2:2
18.5. FTC – Dolný Kubín 1:0

ZÁPASENIE 
MSR mladších žiakov a žia-
čok vo voľnom štýle, Bánovce 
30.4.
Zlato - Róbert Jónás 30 kg
Striebro - Richard Widerman 85 kg
Bronz - Péter Mészáros 77kg

ŠACH 
2. liga C 
30.4.  FTC – Žilina cvč B  3½ : 4½
1.5.  FTC – Žilina cvč C 8:0 
3. liga C2
24.4. FTC junior – Nová Baňa 8:0
8.5. Čebovce B – FTC junior 3½: 
4½

FLORBAL  
M-SR dorasteniek, 
Nemšová 13.-15.5.
FTC – Modra 2:8
FTC – Galanta 2:6
FTC – Spiš. N. Ves 2:0
FTC – Kys. N. Mesto 1:7
o 5. Miesto 
Galanta – FTC 7:5

Cestná a horská cyklitika 
SP Krupina, 1.5. 125 km / 1900m  
Dávid Kaško  1.
Po 4 kolách je na 2. mieste
V poradí tímov sú na 1. mieste
MTB maratón Rajecké Teplice, 
21.5.
50km  kat. 54. /abs. 113. Palocsá-
nyi Adam 02:42:58.1
80km  19. kat/abs. 32. Šimon 
Marian 3:55:32.8  

BEH                                                                                                                                              
Rimavská Sobota 1.5., 5 km
Marian Šimon (Energia Svit) 2./2.
kat. M18 18:28
Ladislav Péter (ŠK Novo-
hrad) 5. /1. kat. M40 21:15                                                                                                                                        

Košický polmaratón 15.5., 
21,2 km
Robert Nagy celk. 262./kat.115. 
M19-39 1:41:41
Ladislav Péter celk. 96./kat.26. 
M40  1:58:56
Night Run Štrbské Pleso, 21.5.
5 km  kat. 9/abs. 13 Mária Péte-
rová  24:15
5 km  kat. 10/abs. 15 Zuzana 
Kovácsová  24:18

zi

Gymnázium-Gimnázium Fi-
ľakovo, občianské združenie 

e-Talentum a Pro Futuro s pod-
porou EMMI  usporiadalo  27. 
ročník celoštátnej sútaže infor-
matiky pre stredné školy s vyučo-
vacím jazykom maďarským IN-
FOPROG 2022 s medzinárodnou 
účasťou. V Slovenskej republike 
je táto stredoškolská sútaž jedi-
nečná. Vyhlasovateľom je Minis-
tertsvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 

Význam a úroveň tohto zápole-
nia stredoškolákov z roka na rok 
narastá. Študenti prichádzajúci 
z rôznych miest od Bratislavy až 
po Košice či z Maďarska, Rumun-
ska a Srbska. Na základe dvoch 

korešpondenčných kôl (október 
2021 - marec 2022) sa do finále 
dostali len najlepší riešitelia. Fi-
nále súťaže usporadúvame vždy 
v  apríli. Pandemická situácia v 4 
krajinách a nedostatok voľných 
miest na internáte (odídenci z 
Ukrajiny) vo Fiľakove nám nedo-
volila usporiadať finále tradičným 
spôsobom, a preto sme sa rozhod-
li pre online finále, koré sa usku-
točnilo 28. áprila 2022.  

Do  finále  postupujú  najlepší  
jednotlivci z korešpondenčných 
kôl. Tohoročného finále sa zú-
častnilo 54 súťažiacich z 19 škôl 
(Slovensko, Maďarsko, Rumun-
sko, Srbsko). Súťaž dala možnosť 

Infoprog 2022 – medzinárodná súťaž v informatike
zmerať si sily v dvoch vekových 
kategóriách: kategória B pre 1-2. 
ročník a kategória A pre 3-4. roč-
ník.  V programátorskej kategórii  
študenti riešia úlohy v programo-
vacích jazykoch Python, C++, C#, 
Pascal a Java. Používateľská ka-
tegória rieší úlohy v aplikačných 
softvéroch Excel, Access, Word.  

Študent gymnázia vo Fiľakove 
András Gáspár, v programátor-
skej A kategórii obsadil v celo-
slovenskej súťaži štvrté miesto. V 
medzinárodnej súťaži Infoprog 
Open (4 krajiny, 19 škôl, 54 štu-
dentov) András Gáspár sa umiest-
nil na 5. mieste. Gratulujeme!    

Tomolya Róbert

Jarné mesiace priniesli do Gym-
názia - Gimnázia vo Fiľakove 

nové možnosti a  výzvy, ktorými 
si chceme uctiť 70. a 50. ročné ju-
bileum založenia maďarskej a slo-
venskej sekcie školy. Medzi výzvy 
patrilo usporiadanie série podu-
jatí a  to dvoch tradičných súťaží 
v  informatike – Infoprog a  ná-
sledne RoboSum & RoboCross, 
netradičnej prednášky svetového 
odborníka a Imatrikulácie.

13. mája 2022 sa u  nás usku-
točnil 10. ročník súťaže robotov 
RoboSum & RoboCross. V  časti 
RoboCross roboty prekonávajú 
prekážkovú dráhu a v RoboSume 
zápasia vo vyznačenej aréne. Rov-
nako ako Infoprog, aj toto bola 
súťaž s  medzinárodnou účasťou 
a zúčastnilo sa jej 20 družstiev zo 
Slovenska a z Maďarska. Na súťa-
ži sme mohli privítať aj vzácnych 
hostí, a  to podpredsedu BBSK 
Ondreja Luntera a primátora 
Attilu Agócsa, riaditeľku odbo-
ru školstva BBSK Janu Slačkovú 
a  hlavného metodika pre gymná-
ziá v BBSK Imricha Kováča. Aj tu 
slávili úspechy naši žiaci. V  časti 
RoboCross obsadil 3. miesto Bar-
nabáš Adrian Kuzma. Predbehli 
ho len súťažiaci z Banskej Bystri-
ce a z Kecskemétu a v časti Robo-
Sum 3. miesto obsadili naši žiaci 
Miklós Csernok a Dániel Molnár. 
Lepšími boli len družstvá z  Od-
bornej technickej školy v Kecske-
méte a  z  Gymnázia v  Banskej 
Štiavnici. Súčasťou dňa bol aj od-
borný seminár o možnosti využi-
tia programovania a robotiky vo 

vyučovacom procese s  Róbertom 
Tomolyom, učiteľom našej školy.
Netradičnou prednáškou o  zdra-
vej výžive poctil našu školu po-
predný svetový odborník z  Uni-
verzity Loma Linda v  Kalifornii, 
profesor John Scharffenberger. 
Prednášal o  dlhovekosti a  správ-
nom stravovaní. Neboli to len teo-
retické predpoklady, ale je i živým 
príkladom takejto možnosti, pre-
tože tohto roku sa pán profesor 
dožíva 99. rokov. Svojim elánom, 
šarmom a  zmyslom pre humor 
očaril celé obecenstvo. Na našej 
škole už v  minulosti prednášal, 
a  tak dúfame, že sa nám ho ešte 
niekedy podarí u nás znovu uvítať.
Po dvoch rokoch protipandemic-
kých opatrení sa znovu naskytla 
možnosť vrátiť sa k  tradíciám 
študentského života. 20. mája 
škola zorganizovala Imatrikulá-
ciu (prijatie prvákov do študent-
ského stavu) a  následne večer 
Gymnaziálny ples, ktorý tradične 
organizujú študenti 2. ročníka. 
Imatrikulácia sa začala oficiálnou 
slávnosťou na mestskom úrade. 
Keďže vlani sa tento akt nemohol 
uskutočniť, tak netradične aj dru-

háci boli imatrikulovaní a  spo-
ločne prijatí vedením mesta za 

„Vážených občanov mesta“ počas 
doby ich štúdia na našej škole. Aj 
týmto oživujeme tradíciu stredo-
vekého školstva a  pripomíname 
si starobylosť našej inštitúcie, kto-
rej korene siahajú práve do tohto 
obdobia (zatiaľ najstarší zápis je 
nám známy z roku 1674). Potom 
žiaci 3. ročníka zábavnou formou 
imatrikulovali mladších spolužia-
kov a  vydarený deň ukončil tra-
dičný ples.

Toto nie je úplný výpočet všet-
kých aktivít, pretože naši žiaci 
boli aktívni aj inde – premié-
rovali novú hru študentského 
divadla Apropó, účinkovali na 
recitačných, matematických, fy-
zikálnych súťažiach. Dokonca 
naša žiačka Orsolya Mihályová 
vyhrala krajské kolo Olympiády 
v  nemeckom jazyku a  už sa teší-
me na jej účinkovanie v  celoštát-
nom finále. Gratulujeme k týmto 
úspechom a  ďakujeme všetkým, 
ktorí našli energiu na uskutočne-
nie takto bohatej a úspešnej jari!

Juraj Péter,  riaditeľ

Jar na gymnáziu v znamení možností a výzievJar na gymnáziu v znamení možností a výziev
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Tiráž

Mestské kultúrne stredisko ukončilo pes-
trý a úspešný máj. Milovníci literatúry 

sa mohli zúčastniť na uvedení knihy, milovníci 
klasickej hudby na koncerte komornej hudby 
a študenti na koncerte hudobnej školy. V rám-
ci ukážkovej hodiny baletu a moderného tan-
ca sa prejavil veľký záujem o kurz. Dve sku-
piny kultúrneho strediska - spevácka skupina 
Foncsik a detský folklórny súbor Kis Rakonca, 
dosiahli vynikajúce úspechy doma i v zahra-
ničí.

Foncsik sa zúčastnil medzinárodnej pre-
hliadky
Spevácka skupina Foncsik sa 8.–11. mája 2022 
zúčastnila súťaže a stretnutia mladých ľudo-
vých spevákov Karpatskej kotliny v Budaörsi 
pod názvom XX. Virágok Vetélkedése. Okrem 
súťaže navštívili aj Základnú školu Pála Péte-
ra Domokosa, kde prezentovali naše mesto, 
inštitúcie, kultúrne aktivity. Stretli sa so spe-
vákmi zo Zakarpatska (Ukrajina), Vojvodiny 
(Srbsko) a Sedmohradska (Rumunsko) a mali 
možnosť spoločne si zatancovať a zaspievať. 
Členovia Foncsik sa na festivale predstavili aj 
ako sóloví speváci, súbor vystúpil aj na galave-
čere. Ich účasť na štvordňovom podujatí pod-
porili Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, 
Základná škola Štefana Koháriho II. a Fond 
na podporu kultúry národnostných menšín. 
Skupina pôsobí pod záštitou MsKS a  tvoria 
ju žiaci Základnej školy Štefana Koháriho II. 
a Gymnázia vo Fiľakove, ktorí sú zároveň ta-
nečníkmi detského folklórneho súboru Kis Ra-
konca. Umeleckou vedúcou speváckej skupiny 
je Lia Varga.

Začala sa výučba baletu a moderného 
tanca
Tanečná škola Mona Deja-Vu zo Šalgotarjá-
nu usporiadala 12. mája v spoločenskej sále 
MsKS ukážkovú hodinu zameranú na výučbu 
baletu a moderného tanca. Prejavil sa veľký 
záujem o vystúpenie študentov tanečnej školy, 
ktorí predviedli širokú škálu vystúpení od kla-
sického baletu až po moderné tance. Podujatie 
bolo tiež príležitosťou pre verejnosť zapojiť sa 
a následne sa zaregistrovať. O týždeň neskôr 
sa prvej hodiny zúčastnilo 45 detí, ktoré budú 
v nasledujúcich týždňoch pokračovať v taneč-
nej výučbe v dvoch skupinách pod vedením 

Mona Szabó: v utorok a vo štvrtok od 16:30 
hod. v MsKS.

DFS Kis Rakonca opäť na celoštátnej 
prehliadke
Po trojročnej prestávke sa opäť uskutočnila 
Celoštátna postupová súťažná prehliadka det-
ských folklórnych súborov, ktorá sa od roku 
2019 realizuje pod názvom Eniki beniki. Táto 
trojstupňová súťaž je vrcholným podujatím 
detského folklórneho hnutia na Slovensku, 
zúčastňuje sa nej 150-180 detských folklór-
nych kolektívov. Na okresnom kole v Lučen-
ci získal Detský folklórny súbor Kis Rakonca 
zlaté pásmo a postúpil do krajského kola. Na 
súťaži, ktorá sa konala 13. mája v Kokave 
nad Rimavicou, ich odborná porota ocenila 
za najlepšiu scénickú tvorbu zlatým pásmom 
s postupom na celoštátnu prehliadku. Tak vo 
finále súťaže v Liptovskom Mikuláši a vo Vý-
chodnej budú reprezentovať Banskobystrický 
kraj tanečníci z Fiľakova. Dúfame, že s rovna-
kým úspechom ako v predchádzajúcich kolách. 
Držme im palce!

Literatúra inak. Básne L. Baraka a G. 
Vidu inšpirovali aj hudobníka i hercov
Pokračovala séria literárnych podujatí mest-
ského kultúrneho strediska pod názvom Lite-
raTúra. Projekt, ktorý sa koná už deviaty rok, 
má tento rok podtitul Literatúra inak. V duchu 
tohto projektu ponúklo kultúrne stredisko pri 
príležitosti Dňa poézie divadelné predstavenie 
Ady/Petőfi a v máji sa uskutočnila prezentácia 
knihy s divadelným umením a hudbou. Podu-
jatie sa konalo v piatok 13. mája so začiatkom 
o 17:00 v bábkovej sále MsKS. Hosťami boli 
básnici László Barak a Gergely Vida, s ktorý-
mi Zorán Ardamica diskutoval o ich spoločnej 
knihe „FEEDBACK - Karanténne básne pre 
dve IP adresy”, ktorá vyšla v roku 2021. Pre-
zentáciu knihy obohatilo premietanie videí 
na motívy básní z knihy, ktoré vznikli ešte 
pred jej vydaním, s názvom Najlepšie miesta 
sú v nás. Vo videách je dialóg básní v podaní 
hercov Tamása Gála a Erika Ollého obohate-
ný o virtuózne improvizácie violistu Róberta 
Lakatosa, ktorých svedkami boli aj účastníci 
prezentácie knihy. Program podporuje Fond 
na podporu kultúry národnostných menšín.

Koncert Základnej umeleckej školy vo 

Fiľakove pre miestne škôlky a školy
Predpoludní 18. mája v divadelnej sále MsKS 
vládla veselá atmosféra. Pred prijímacími 
skúškami usporiadala Základná umelecká 
škola vo Fiľakove pre miestne materské a zá-
kladné školy ukážkový koncert, na ktorom 
sa deti zábavnou a interaktívnou formou zo-
známili so svetom hudby a nástrojov. Deti sa 
zoznámili s rôznymi bicími, dychovými, klá-
vesovými, strunovými a sláčikovými nástroj-
mi a vďaka komorným orchestrom hudobnej 
školy ich mohli počuť hrať spolu.  Pred pódiom 
bola malá výstava pútavých prác študentov 
z  odboru výtvarných umení. Organizátorom 
podujatia bola Základná umelecká škola vo 
Fiľakove a spoluorganizátorom Mestské kul-
túrne stredisko.

Sériu koncertov pod názvom Hudobné 
ročné obdobia otvorili v tomto roku 
melódie flauty a harfy
Dňa 27. mája sa začal v  mestskom kultúr-
nom stredisku tretí ročník z cyklu programov 
klasickej hudby. Hosťami Jarného koncertu 
Hudobného ročného obdobia boli flautistka 
Tünde Jakab a harfista Michal Matejčík, ktorí 
majú jedno spoločné - že sa okrem klasickej 
línie snažia svoje nástroje kultivovane vniesť 
do populárnej hudby. Na koncerte klasickej 
hudby vo Fiľakove zazneli okrem iného die-
la Belliniho, Donizettiho a  Debussyho a duo 
umelcov predviedlo aj vlastné skladby. Séria 
koncertov pokračuje v  júli na Festivale UD-
Vart  vystúpením medzinárodného tria The 
Saxophone Connections. Sériu podujatí pod 
názvom Hudobné ročné obdobia podporu-
je Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín.
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