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Prvomájové oslavy 
v Jednote dôchodcov

Veľkolepé prvomájové oslavy, sprievody a 
celodenné podujatia vystriedalo pred asi 25 
rokmi obdobie, ktoré oslavy sviatku práce 
zaznávalo. Mnohým však dodnes práve tie 
celonárodné a hromadné stretávania sa 
chýbajú. Fiľakovskí dôchodcovia aj práve 
preto už niekoľko rokov nechávajú jednu 
zo svojich veľkých akcií na tento deň. 
Z vyše 630 členskej základne Mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov sa na 
„Oslavách 1. mája“ každý rok zúčastňuje 
okolo 200 členov a tak má tunajší výbor 
MsO spolu so svojimi pomocníkmi čo 
robiť. Navariť dva velikánske kotle gulášu, 
pr ipraviť  s to ly,  výzdobu i  ďalš ie 
občerstvenie a zabezpečiť všetko potrebné. 
Vďaka zohratosti celého tímu a ideálnemu 
rozdeleniu úloh to teda aj tento rok zvládli 
na jednotku a po vyše 200 porciách 
chutného, hustého gulášu nebolo behom 
troch hodín ani stopy. Nuž a pre všetkých 
účastníkov bolo prvomájové popoludnie 
nostalgicky pekné aj preto, že im doprialo 
slniečko a dobrú náladu dotvorila hudba 
Gejzu Márkuša a šlágre ich mladých liet. 
Hoci..., mnohí z nich sa vyjadrili, že k tým 
veľkým prvomájovým sviatkom spred pár 
desaťročí by sa kedykoľvek hlásili aj dnes.

Stavanie mája

V predvečer prvého dňa najľúbivejšieho mesiaca v roku 
býva zvykom, aby mládenci a muži najmä v obciach, ale aj 
v mestách postavili svojim dievčatám a ženám čo najkrajší, 
bohato ozdobený a vysoký strom, nazvaný symbolicky - máj.
Vo Fiľakove má tento zvyk tiež veľmi dlhú tradíciu a o pekný 
kultúrny program sprevádzajúci stavanie mája sa pravidelne 
starajú miestni matičiari a Dom Matice slovenskej, 
v spolupráci s MsKS, školami,  ale aj s chlapmi z VPS-ky. 
Ten tohtoročný program bol dlhší aj pestrejší, vzhľadom na 

následný voľný deň sa 
o č a k á v a l o  a j  v i a c 
d i v á k o v ,  n o 
Fiľakovčania zase raz trochu sklamali. Slávnosť 
otvorili riaditeľka DMS Alenka Rezková  a primátor 
mesta JUDr. Jaromír Kaličiak. Potom sa na pódiu 
pred kultúrnym strediskom už rozbehli bloky tancov, 
hudby a spevu, za ktoré chceme poďakovať žiakom 
ZŠ na Školskej ulici a ZŠ z Farskej lúky, ZUŠ i CVČ, 
ale aj členom FS Jánošík a DFS Dubkáčik z Buzitky. 
Mnohí účinkujúci hneď po svojom vystúpení 
odchádzali ďalej na programy v okolitých obciach, 
pre tých ostatných bolo pripravené chutné 
občerstvenie gulášom i koláčikmi v Dome MS. 
Z á r o v e ň  c h c e m e  p o ď a k o v a ť  a j  c h l a p o m 
z verejnoprospešných služieb, ktorí sa s našim 
tohtoročným, vyše 17 metrov vysokým krásavcom od 
našej matičiarky Eriky Esztergomiovej riadne 
natrápili  a všetkým, ktorí sa na programe 
akýmkoľvek spôsobom podieľali.     -dms-

Smaltované a sklárske 
výrobky, diela 

novohradských 
výtvarníkov a pestrý 
kultúrny program na 
siedmom ročníku Noci 

múzeí vo Fiľakove 

Tohtoročné podujatie Noc múzeí a 
galérií sa vo Fiľakove uskutočnilo 
17. mája 2014. V expozičných 
priestoroch Fiľakovského hradu a 
v Mestskom vlastivednom múzeu 
pripravili organizátori tri nové 
dočasné výstavy. Program zahájila 
vernisáž výstavy malieb, grafík a 

kresieb najznámejších výtvarných umelcov historického 
Novohradu. Výstava bude sprístupnená v Mestskom múzeu 
do 27. júna 2014. Súčasťou programu bolo premietanie 
ďalšieho cyklu archívnych filmov, približujúcich 
spoločenský život vo Fiľakove v rokoch 1967-1972. 
Výstavné vitríny dvoch horných podlaží Bebekovej veže 
hradu zaplnili ukážkové výrobky novohradského sklárskeho 
a smaltovníckeho priemyslu, ako aj neskorogotické a 
renesančné skvosty dobového kachliarstva, pochádzajúce 
z archeologických nálezov a starších zbierok z územia 
dnešného Slovenska. Obidve výstavy v hradnom múzeu si 
budú môcť návštevníci pozrieť do 14. septembra 2014. 

V  s p r i e v o d n o m 
programe účinkovala 
v o k á l n a  h u d o b n á 
s k u p i n a  F o r  Yo u 
Acapella a historická 
šermiarska skupina 
B ö r z s ö n y i 
N e h é z g y a l o g o s o k 
z  M a ď a r s k a . 
V kazemate dolného 
h r a d u  o d z n e l i 
p r e d n á š k y  J o z e f a 
P u n t i g á n a  s  n á z v o m 
„Csontváry a Novohrad“. 
N e z v y č a j n ý m  b o d o m 
programu bolo plenérové 
pantomimové predstavenie 
poľského divadla  Teat r 
Formy s názvom „Bitka pôstu 
s karnevalom” na hradnom 
nádvorí. V priebehu večera 
mohli návštevníci vidieť 
ukážky gravírovania skla, 
v ý r o b y  k a c h l í c  a 
smaltovaných šperkov a 
animačný program Historickej skupiny Defensores. Napriek daždivému 
počasiu zavítalo do hradného areálu počas jedného večera vyše 370 a 
do Mestského vlastivedného múzea 230 návštevníkov.

HMF, fotografie: Marián Mesiarik
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Fiľakovský výrobca umeleckých 
nožov Štefan Albert

Neobyčajnou záľubou a niekoľko rokov už aj remeslom 
Štefana Alberta je výroba umeleckých nožov. Už od 
detstva sú kreslenie a maľovanie súčasťou jeho 
vrodeného talentu, ktorý využil pri výrobe týchto na 
prvý pohľad „chladných“ predmetov.
Štefan Albert pochádza z Fiľakova a dodnes žije v tomto 
novohradskom mestečku. Po ukončení Základnej školy 
vo Fiľakove nastúpil na Strednú odbornú školu 
v Buzitke. V súčasnosti pracuje ako umelecký nožiar, 
dizajnér a rytec. Rytectvom sa zaoberá už 10-11 rokov. 
Najčastejšími motívmi jeho diel boli príroda a svet 
živočíchov. Spočiatku pracoval len s drevom a kosťou, 
neskôr začal vyrábať nože pre priateľov a známych. Rezbárstvo a 
rytectvo sa naučil a spoznal vďaka svojím úspechom ale aj občasným 
nezdarom, veď sám sebe bol učiteľom. Postupne si osvojoval rozličné 
techniky od skúsených majstrov, ktorí ho radi uviedli do sveta 
chladného, ale krásneho oceliarstva. Časom si osvojil techniky ako 
scrimshaw, neskôr aj bulino a postupne si vytvoril vlastný štýl, ktorý 
priebežne rozvíja a zdokonaľuje, avšak jeho najzaužívanejšími 
technikami sú jednoznačne hlboký 3D reliéf a farebný negatívny 

Paleta mladých umelcov 2014

Z iniciatívy regionálnej PK ZUŠ novohradsko-gemersko-malohontského 
regiónu sa uskutočnili od januára obe časti podujatia. Vernisáž IX. ročníka 
putovnej výstavy Paleta mladých umelcov, spojenú s odovzdávaním ocenení pre 
mladých výtvarníkov, zorganizovala Súkromná ZUŠ Opatová v Lučenci. Za 
ZUŠ Fiľakovo boli ocenené žiačky: Dorka Pádárová (pg. F. Mráz), Erika 
Czaková a Viktória Hámorová (pg. J. Bialová).
Pódium mladých umelcov 2014
Prvá časť pod názvom Festival Pódium mladých umelcov 2014 pre komorné a 
súborové zoskupenia hudobných odborov ZUŠ sa uskutočnila v Divadle B. S. 
Timravy v Lučenci 27. marca. Zo 14-tich hudobných telies dve úspešne 
reprezentovali našu školu: „Kvinteto ZUŠ Fiľakovo” (vedúci Alexander Bozó) a 

„Akordeónový súbor ZUŠ Fiľakovo” 
pod taktovkou vedúceho Róberta 
Kobelu.
Druhú - súťažnú časť pod názvom 
Pódium mladých umelcov 2014 pre 
komorné a súborové zoskupenia 
hudobných odborov ZUŠ pripravila 
ZUŠ Poltár 11. apríla.
Naš i  mladí  hudobníc i  skonči l i 
nasledovne: kategória IV.: Balázs 
F a z e k a š ,  M a r t i n  H á m o r,  E r i k 
Brusznyai - Cena za profesionálnu 
interpretáciu skladieb 20. storočia a 
strieborné pásmo, pg. Alexander Bozó
kategória III.: Annamária Koroncziová, 
Karolína K. Barnová, Branislav Lipták, 
strieborné pásmo, pg. Peter Fehér
kategória III.: Lea Šimonidesová, 
Vivien Kormendi, Noémi Nagyová, 
bronzové pásmo, pg. Mgr. Adrián 
Balog
Slovenský detský Oskar
15. apríla 2014 sa v Slovenskom 
národnom divadle v Bratislave pod 
záštitou ministra školstva D. Čaploviča 
konalo  odovzdávanie  de tských 
Oskarov  v  už  druhom ročníku 
celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorbe žiakov. 
V kategórii  Animovaný film bol 
nominovaný na Oskara aj príspevok 
žiakov ZUŠ Fiľakovo s názvom 
Eldorádo.  Film napokon cenu nezískal, 
ale vďaka tomu, že Mgr. art. Jana 
Bialová a Mgr. František Mráz získali 
DIPLOM v  ka t egó r i i  Cena  za 
pedagogické vedenie, ocenenie patrí 
všetkým mladým animátorom, ktorí 
s ú ť a ž  o b o s l a l i  a ž  s i e d m i m i 
animovanými filmami.

- zuš -

Zvíťazili fiľakovskí gymnazisti

Už druhýkrát usporiadali medzinárodnú súťaž fiľakovskí gymnazisti. Stali sa 
vyzývateľmi v súťaži RoboSum Open Sumo Lego. V tejto súťaži študenti 
stavajú a programujú Lego roboty výlučne zo stavebníc Lego podľa vopred 
stanovených pravidiel. Pravidlom je, že robot zápasí so svojím protivníkom 
v kruhovej aréne, ktorej ohraničenie dokáže detegovať, spravidla využitím 
infračervených senzorov. Cieľom robota je vytlačiť protivníka za hranicu 
kruhu, pričom sám nesmie tento kruh opustiť.
V tomto roku hosťovali nielen domáce, ale aj zahraničné tímy. Zmerať si 
mohli sily nielen žiaci zo základných škôl, ale aj stredoškolské tímy. Neboli 
rozdelení do kategórií a tak mali rovnakú šancu dostať sa do štvrťfinále, 
semifinále a finále Na dvojdňovom podujatí odzneli prednášky inžinierov 
National Instruments, ktorí prednášali o najnovších možnostiach a metódach 
stavania robotov.
Dňom súťaže sa stal 30. 
apríl. Organizátormi 
p o d u j a t i a  b o l o 
Občianske združenie 
IN Nova. Úvodné slovo 
povedal pán Jaromír 
Kal ič iak ,  pr imátor 
m e s t a  F i ľ a k o v o . 
Hlavným sponzorom 
podujatia bolo Mesto 
Fiľakovo, k oceneniam 
prispela spoločnosť 
Media City. Priebeh 
súťaže, ako aj programovanie robotov bolo na vyššej úrovni ako v predošlom 
roku. Hlavným koordinátorom podujatia bol pán László Kerekes, učiteľ 
informatiky Fiľakovského Gymnázia. 3. miesto si vybojovali študenti 
z Rimavskej Soboty, ale 1. a 2. miesto v súťaži získali dva tímy Fiľakovského 
Gymnázia. Druhí v poradí boli Botos Péter a  Pál Márk, ktorí sú študentmi 2. 
ročníka štvorročného štúdia a súťažili v tíme Jagers. Prvú priečku obsadili 
študenti osemročného gymnázia, a to Palocsányi Ádám a Szacsko Adrian 
v tíme Larimores.
Cieľom súťaže informatických súťaží je umožniť žiakom prezentovať svoje 
vedomosti, porovnať navzájom svoje vedomosti, zlepšiť zručnosti, podporiť 
pozitívny vzťah, rozvíjať tvorivosť a logické myslenie. Aj toto odhodlanie  
študentov dokazuje, že je záujem o programátorské aktivity, ktoré vyzývajú  
náročnejších.

Alžbeta Labodová

Blahoželanie
19.5.2014 oslávila 70 rokov Alžbeta Mojzešová.

K peknému jubileu jej veľa šťastia, zdravia a 
všetko najlepšie želajú manžel František, 
synovia Ondrej a František s manželkou 

Alickou, vnukovia Marcelko a Marianko.

scrimshaw. Pri výrobe nožov používa mnoho druhov ocelí, ako 
sú ručne kovaná a mozaiková damascénska oceľ, RWL, či 
Damasteel. Na výrobu rukoväte používa drevo alebo kosť, 
drahokamy a polodrahokamy, zlato, platinu, alebo striebro. 
K jeho obľúbeným materiálom patria zvieracie kly, rohy a zuby, 
a najradšej vyrába miniatúrne umelecké nože, na ktoré aplikuje 
hlavne portréty. Je členom 
Slovenskej asociácie nožiarov 
(SAN) a asociácie Custom 
Knife Collectors Association 
(CKCA) v USA. Svojimi nožmi 
sa s úspechom zúčastňuje už 14 
rokov na rozličných výstavách 
na Slovensku, v Čechách, 
Maďarsku, Nemecku, Dánsku a 

Francúzsku, najbližšie sa pripravuje na 
výstavu v Paríži. Štefanove nože sa 
okrem Slovenska nachádzajú vo 
viacerých krajinách takmer na každom 
kontinente sveta. Ukážky jeho tvorby 
môžu záujemcovia vidieť na webovej 
stránke www.albertknives.com.

Bc. Denisa Pócsaová, NTIC

Hradné múzeum vo Fiľakove a Termálne kúpalisko 
Novolandia Rapovce podpísali dohodu o spolupráci 

na Noci múzeí a galérií
Hradné múzeum vo Fiľakove a Kúpalisko Novolandia Thermalpark Rapovce s.r.o. slávnostne 
podpísali v rámci podujatia Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hrade dňa 17. mája zmluvu 
o spolupráci. Na základe podpísaného dokumentu sa zmluvné strany budú podporovať 
vzájomnou propagáciou v záujme zvýšenia návštevnosti spravovaných zariadení a celkového 
rozvoja cestovného ruchu v Novohrade. Podpísaním zmluvy došlo k prepojeniu dvoch 
vzácnych turistických atrakcií regiónu za účelom zefektívnenia manažmentu regionálnej 
destinácie a poskytnutia viac než jednodňového programu pre účastníkov novohradského 
cestovného ruchu. Spolupráca bude mať konkrétnu podobu vo vzájomnom poskytovaní zliav 
návštevníkom, v umiestňovaní propagačných banerov na plochách obhospodarovaných 
partnermi a v poskytovaní informácií návštevníkom spravovaných zariadení o službách, 
produktoch a podujatiach druhého partnera.

HMF

Po stopách športovcov
Dievčatá zo Základnej školy na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove zavŕšili projekt s názvom 
„Po stopách športovcov“. Na hodinách telesnej výchovy a športu sa pripravovali na stretnutie 
s osobnou trénerkou, rodáčkou z Fiľakova, Luciou Hriňovou. V súčasnosti žije a pracuje 
v Bratislave. Zozbierané informácie najprv zapísali do prezentácií, potom ich čakal samotný 

tréning. Lucka, trénerka kulturistiky, fitnessu a 
silového trojboja, dohliadala na správnosť 
prevedenia cvikov a radila dievčatám ako držať 
telo. Cvičenie s náčiniami doplnila predmetmi 
každodennej potreby, činky vystriedala fľašami 
s vodou, aby názorne poukázala na to, že zacvičiť 
si môžu aj bez návštevy posilňovne. Kruhový 
tréning s bývalou reprezentantkou Slovenska 
v kulturistike im dal zabrať. Naše siedmačky 
tréning prežili v zdraví a ako hovorí Lucia: „Keď 
sa budú cvičeniu venovať pravidelne, očakávané 
výsledky sa určite dostavia.“

Mgr. Katarína Vargová

Rozprávková škola v prírode
- Paťko, kde si si 
zabudol šiltovku?
- V Tramptárii.
- A to je kde?
Kde bolo, tam bolo, 
z a  s i e d m i m i 
horami a dolami, 
v  samom s t rede 
E u r ó p y  -  n a 
Krahuliach, žil kráľ 
Manták so svojou 
kráľovnou. Keďže 
ešte vlastné deti nemali, pozývali do svojho kráľovstva deti z rôznych 
kútov sveta. V apríli prišiel rad aj na žiakov zo ZŠ na Školskej ulici vo 
Fiľakove, ktorých sprevádzali pani učiteľky Silvia Koroncziová, Diana 
Szabová, Marianna Bodorová a zdravotníčka Iveta Mihaliová.
Hneď po príchode im poukazovali ich nové komnaty a kráľovskú 
jedáleň. Po prvom výdatnom obede sa deti zoznámili s rozprávkovým 
prostredím kráľovstva Tramptária a družinou kráľa Mantáka. Každé 
predpoludnie sa vyučovali tieto remeslá: streľba z luku, bojové umenie, 
šperkárstvo, jazda na autíčkach, kráľovské loptové hry, divadlo, tanec a 
výtvarné remeslo. Po obedňajšom odpočinku deti absolvovali turistiku k 
Vyhliadkovej veži na Krahulskom vrchu, počas ktorej lúštili na 
stanovištiach zaujímavé hádanky. Nasledujúci deň zas navštívili 
Mincovňu v Kremnici, aby sa dozvedeli tajomné postupy výroby peňazí 
- starodávne aj moderné. Niektorí si aj sami vyrazili vlastnú mincu. 
Vo voľných chvíľach skákali na trampolíne, zdolávali lanovú dráhu 
medzi stromami alebo hrali spoločenské hry.
Po každej večeri už deti očakával kráľ Manták so svojou družinou, aby sa 
spoločne zabavili na slávnostnej korunovácii, rôznych súťažiach, 
Talentmánii Tramptárie a napokon na rozlúčkovom bále. Ten bol okrem 
zábavy aj plný slzičiek, pretože deti nechceli opustiť rozprávkovú 
krajinu a svojich obľúbených animátorov. Sľúbili si však, že sa ešte 
niekedy vrátia... Dovidenia, Tramptária!

Mgr. Diana Szabová

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci jún 2014 

01.06.2014
Poznávacia pešia túra: Obručná - Šomoška
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
05.06.2014, 16:00 hod.
Beseda s RNDr. Jozefom Klindom
Miesto: Mestská knižnica
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
07.06.2014
Poznávacia pešia túra: Hrad Širkovce - Hajnáčka
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
14.06.2014, 13:30 hod.
Stretnutie Slovákov
Miesto: Ratka, organizátor: Dom Matice slovenskej Fiľakolvo, Obec 
Ratka 
16.6.2014, 9:00 hod.
Festival múzeí Slovenska
Miesto: výstavné priestory a spravované objekty HMF 
Hlavný organizátor: Zväz múzeí na Slovensku, Hradné múzeum 
vo Fiľakove

20-22.06.2014 XV. Fiľakovské historické hradné hry
20.06.2014, 16:00 hod.
Vernisáž výstavy  výtvarníka Györgya Orbána
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ KOHÁRY
21.06.2014, 10:00 hod.
Jarmok a ukážky ľudového remeselníctva
Sprievodné programy pre deti a dospelých - detské programy, súťaže, 
bábkové divadlo, lukostreľba, jazda na koni, hojdačka na ručný pohon
Miesto: Ulica Podhradná a hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
21.06.2014, 14:30 hod.
XV. Historické hradné hry
ukážky bojového umenia s účasťou domácich a zahraničných skupín 
historického šermu, sokoliarstvo
Miesto: hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
22.06.2014, 10:00 hod.
VIII. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul 
„Lukostrelec Novohradu“ a „Obranca Fiľakovského hradu“
Miesto: Fiľakovský hrad, organizátor: OZ KOHÁRY
28.06.2014, 18:00 hod.
Predstavenie divadla Zsákszínház. Premiéra divadelnej hry Stephena 
Kinga: Tortúra
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ Zsákszínház

Zo života CvČ

DEŇ TANCA 2014  -  Žiar nad Hronom
15. mája 2014 sa naše mažoretky zúčastnili 
na tanečnej súťaži „Deň tanca“ v Žiari nad 
Hronom, kde postúpili z regionálnej súťaži 
v Lučenci. Je to najvyššia súťaž pre 
Banskobystrický kraj s postupom do 
celoštátneho kola. Tohto podujatia sa 
zúčastnilo celkom 52 súborov s početným 
zastúpením umeleckých škôl a súborov 
p o d  v e d e n í m  p r o f e s i o n á l n y c h 
choreografov a tanečníkov. My sme do 
súťaže prihlásili 4 choreografie, ktoré 
získali dve strieborné pásma (mažoretky - 
MINI MAŽI a sólo vystúpenie, ktoré predviedla mažoretka Dorinka Mezőová) a dve zlaté s 
postupom do celoštátneho kola (mažoretky Iuvenesky a Iuvenes). Porotu si získali choreografie 
s vojenskou tematikou, kde dievčatá predviedli, aká by armáda v ich podaní mohla byť a aké to 
je, keď takéto vojačky ovládnu tanečný parket. K úspechu našich dievčat boli nevyhnutné nové 
kostýmy, za ktoré vďačíme firme LASTMEDIA. Sme hrdí na naše dievčatá, že nás - CVČ 
IUVENES a mesto Fiľakovo reprezentujú na tak vysokej profesionálnej úrovni, čím sme získali 
silné postavenie v tomto segmente tanečného umenia.

- cvč -
ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA FIĽAKOVO 2014

V sobotu 17. mája 2014 sa uskutočnil už IX. 
ročník Šachového turnaja o pohár primátora 
mesta Fiľakovo, na ktorom sa zúčastnilo 49 
hráčov zo širokého okolia (B. Bystrica, Zvolen, 
Detva, Hriňová, Revúca, Jelšava, Bátka, 
Lučenec ...) a Maďarska (Eger, Pétervásár, 
Pásztó, Salgótarján ...).
Turnaj si už získal dobré meno a asi aj preto 
máme z roka na rok prihlásených viac 
súťažiacich, ktorí reprezentujú svoje kluby aj 
na prestížnych európskych šachových 
turnajoch, čím aj náš turnaj získava nielen na 

mene ale na prestíži. Turnaj otvoril primátor mesta Fiľakovo, JUDr. Jaromír Kaličiak a potom sa 
začali jednotlivé súboje v 4 kategóriách tak, ako ich vyžreboval počítač.
Po 9 kolách sa zrodilo nasledovné konečné poradie: 1. miesto - Gledura Benjamin, Eger, HUN; 
2. m. Ladislav Balázs, ŠK Bodva,  SVK; 3. m. Kiss Pál, Pétervásár, HUN; 4. m. Bohati Tamás, 
Pásztó, HUN; 5. m. Radoslav Fendek, Detva, SVK; 6. m. Attila Balázs, ŠK Bodva, SVK; 7. m. 
Tódor Attila, Pásztó, HUN; 8. m. Peter Klein FTC Fiľakovo, SVK; 9. m. Ján Rogos, Jelšava, 
SVK; 10. m. András Jokman, Bátka, SVK.
V kategórii žiaci do 14 rokov: 1. m. Jozef Lašák, 2. m. Jakub Gombala, 3.m. Nagy Levente 
V kategórii juniori: 1. m. Csernok Ladislav, 2. m. Bial Balázs, 3. m. Bial Bence
V kategórii ženy: 1. m. Sevelya Virág, 2.m. Lubica Cenková, 3. m. Lucia Kapičaková
V kategórii seniori: 1. m. Ján Rogos, 2. m. Ján Valuška, 3. m. Pál Tóth 

-cvč-
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Fiľakovský výrobca umeleckých 
nožov Štefan Albert

Neobyčajnou záľubou a niekoľko rokov už aj remeslom 
Štefana Alberta je výroba umeleckých nožov. Už od 
detstva sú kreslenie a maľovanie súčasťou jeho 
vrodeného talentu, ktorý využil pri výrobe týchto na 
prvý pohľad „chladných“ predmetov.
Štefan Albert pochádza z Fiľakova a dodnes žije v tomto 
novohradskom mestečku. Po ukončení Základnej školy 
vo Fiľakove nastúpil na Strednú odbornú školu 
v Buzitke. V súčasnosti pracuje ako umelecký nožiar, 
dizajnér a rytec. Rytectvom sa zaoberá už 10-11 rokov. 
Najčastejšími motívmi jeho diel boli príroda a svet 
živočíchov. Spočiatku pracoval len s drevom a kosťou, 
neskôr začal vyrábať nože pre priateľov a známych. Rezbárstvo a 
rytectvo sa naučil a spoznal vďaka svojím úspechom ale aj občasným 
nezdarom, veď sám sebe bol učiteľom. Postupne si osvojoval rozličné 
techniky od skúsených majstrov, ktorí ho radi uviedli do sveta 
chladného, ale krásneho oceliarstva. Časom si osvojil techniky ako 
scrimshaw, neskôr aj bulino a postupne si vytvoril vlastný štýl, ktorý 
priebežne rozvíja a zdokonaľuje, avšak jeho najzaužívanejšími 
technikami sú jednoznačne hlboký 3D reliéf a farebný negatívny 

Paleta mladých umelcov 2014

Z iniciatívy regionálnej PK ZUŠ novohradsko-gemersko-malohontského 
regiónu sa uskutočnili od januára obe časti podujatia. Vernisáž IX. ročníka 
putovnej výstavy Paleta mladých umelcov, spojenú s odovzdávaním ocenení pre 
mladých výtvarníkov, zorganizovala Súkromná ZUŠ Opatová v Lučenci. Za 
ZUŠ Fiľakovo boli ocenené žiačky: Dorka Pádárová (pg. F. Mráz), Erika 
Czaková a Viktória Hámorová (pg. J. Bialová).
Pódium mladých umelcov 2014
Prvá časť pod názvom Festival Pódium mladých umelcov 2014 pre komorné a 
súborové zoskupenia hudobných odborov ZUŠ sa uskutočnila v Divadle B. S. 
Timravy v Lučenci 27. marca. Zo 14-tich hudobných telies dve úspešne 
reprezentovali našu školu: „Kvinteto ZUŠ Fiľakovo” (vedúci Alexander Bozó) a 

„Akordeónový súbor ZUŠ Fiľakovo” 
pod taktovkou vedúceho Róberta 
Kobelu.
Druhú - súťažnú časť pod názvom 
Pódium mladých umelcov 2014 pre 
komorné a súborové zoskupenia 
hudobných odborov ZUŠ pripravila 
ZUŠ Poltár 11. apríla.
Naš i  mladí  hudobníc i  skonči l i 
nasledovne: kategória IV.: Balázs 
F a z e k a š ,  M a r t i n  H á m o r,  E r i k 
Brusznyai - Cena za profesionálnu 
interpretáciu skladieb 20. storočia a 
strieborné pásmo, pg. Alexander Bozó
kategória III.: Annamária Koroncziová, 
Karolína K. Barnová, Branislav Lipták, 
strieborné pásmo, pg. Peter Fehér
kategória III.: Lea Šimonidesová, 
Vivien Kormendi, Noémi Nagyová, 
bronzové pásmo, pg. Mgr. Adrián 
Balog
Slovenský detský Oskar
15. apríla 2014 sa v Slovenskom 
národnom divadle v Bratislave pod 
záštitou ministra školstva D. Čaploviča 
konalo  odovzdávanie  de tských 
Oskarov  v  už  druhom ročníku 
celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorbe žiakov. 
V kategórii  Animovaný film bol 
nominovaný na Oskara aj príspevok 
žiakov ZUŠ Fiľakovo s názvom 
Eldorádo.  Film napokon cenu nezískal, 
ale vďaka tomu, že Mgr. art. Jana 
Bialová a Mgr. František Mráz získali 
DIPLOM v  ka t egó r i i  Cena  za 
pedagogické vedenie, ocenenie patrí 
všetkým mladým animátorom, ktorí 
s ú ť a ž  o b o s l a l i  a ž  s i e d m i m i 
animovanými filmami.

- zuš -

Zvíťazili fiľakovskí gymnazisti

Už druhýkrát usporiadali medzinárodnú súťaž fiľakovskí gymnazisti. Stali sa 
vyzývateľmi v súťaži RoboSum Open Sumo Lego. V tejto súťaži študenti 
stavajú a programujú Lego roboty výlučne zo stavebníc Lego podľa vopred 
stanovených pravidiel. Pravidlom je, že robot zápasí so svojím protivníkom 
v kruhovej aréne, ktorej ohraničenie dokáže detegovať, spravidla využitím 
infračervených senzorov. Cieľom robota je vytlačiť protivníka za hranicu 
kruhu, pričom sám nesmie tento kruh opustiť.
V tomto roku hosťovali nielen domáce, ale aj zahraničné tímy. Zmerať si 
mohli sily nielen žiaci zo základných škôl, ale aj stredoškolské tímy. Neboli 
rozdelení do kategórií a tak mali rovnakú šancu dostať sa do štvrťfinále, 
semifinále a finále Na dvojdňovom podujatí odzneli prednášky inžinierov 
National Instruments, ktorí prednášali o najnovších možnostiach a metódach 
stavania robotov.
Dňom súťaže sa stal 30. 
apríl. Organizátormi 
p o d u j a t i a  b o l o 
Občianske združenie 
IN Nova. Úvodné slovo 
povedal pán Jaromír 
Kal ič iak ,  pr imátor 
m e s t a  F i ľ a k o v o . 
Hlavným sponzorom 
podujatia bolo Mesto 
Fiľakovo, k oceneniam 
prispela spoločnosť 
Media City. Priebeh 
súťaže, ako aj programovanie robotov bolo na vyššej úrovni ako v predošlom 
roku. Hlavným koordinátorom podujatia bol pán László Kerekes, učiteľ 
informatiky Fiľakovského Gymnázia. 3. miesto si vybojovali študenti 
z Rimavskej Soboty, ale 1. a 2. miesto v súťaži získali dva tímy Fiľakovského 
Gymnázia. Druhí v poradí boli Botos Péter a  Pál Márk, ktorí sú študentmi 2. 
ročníka štvorročného štúdia a súťažili v tíme Jagers. Prvú priečku obsadili 
študenti osemročného gymnázia, a to Palocsányi Ádám a Szacsko Adrian 
v tíme Larimores.
Cieľom súťaže informatických súťaží je umožniť žiakom prezentovať svoje 
vedomosti, porovnať navzájom svoje vedomosti, zlepšiť zručnosti, podporiť 
pozitívny vzťah, rozvíjať tvorivosť a logické myslenie. Aj toto odhodlanie  
študentov dokazuje, že je záujem o programátorské aktivity, ktoré vyzývajú  
náročnejších.

Alžbeta Labodová

Blahoželanie
19.5.2014 oslávila 70 rokov Alžbeta Mojzešová.

K peknému jubileu jej veľa šťastia, zdravia a 
všetko najlepšie želajú manžel František, 
synovia Ondrej a František s manželkou 

Alickou, vnukovia Marcelko a Marianko.

scrimshaw. Pri výrobe nožov používa mnoho druhov ocelí, ako 
sú ručne kovaná a mozaiková damascénska oceľ, RWL, či 
Damasteel. Na výrobu rukoväte používa drevo alebo kosť, 
drahokamy a polodrahokamy, zlato, platinu, alebo striebro. 
K jeho obľúbeným materiálom patria zvieracie kly, rohy a zuby, 
a najradšej vyrába miniatúrne umelecké nože, na ktoré aplikuje 
hlavne portréty. Je členom 
Slovenskej asociácie nožiarov 
(SAN) a asociácie Custom 
Knife Collectors Association 
(CKCA) v USA. Svojimi nožmi 
sa s úspechom zúčastňuje už 14 
rokov na rozličných výstavách 
na Slovensku, v Čechách, 
Maďarsku, Nemecku, Dánsku a 

Francúzsku, najbližšie sa pripravuje na 
výstavu v Paríži. Štefanove nože sa 
okrem Slovenska nachádzajú vo 
viacerých krajinách takmer na každom 
kontinente sveta. Ukážky jeho tvorby 
môžu záujemcovia vidieť na webovej 
stránke www.albertknives.com.

Bc. Denisa Pócsaová, NTIC

Hradné múzeum vo Fiľakove a Termálne kúpalisko 
Novolandia Rapovce podpísali dohodu o spolupráci 

na Noci múzeí a galérií
Hradné múzeum vo Fiľakove a Kúpalisko Novolandia Thermalpark Rapovce s.r.o. slávnostne 
podpísali v rámci podujatia Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hrade dňa 17. mája zmluvu 
o spolupráci. Na základe podpísaného dokumentu sa zmluvné strany budú podporovať 
vzájomnou propagáciou v záujme zvýšenia návštevnosti spravovaných zariadení a celkového 
rozvoja cestovného ruchu v Novohrade. Podpísaním zmluvy došlo k prepojeniu dvoch 
vzácnych turistických atrakcií regiónu za účelom zefektívnenia manažmentu regionálnej 
destinácie a poskytnutia viac než jednodňového programu pre účastníkov novohradského 
cestovného ruchu. Spolupráca bude mať konkrétnu podobu vo vzájomnom poskytovaní zliav 
návštevníkom, v umiestňovaní propagačných banerov na plochách obhospodarovaných 
partnermi a v poskytovaní informácií návštevníkom spravovaných zariadení o službách, 
produktoch a podujatiach druhého partnera.

HMF

Po stopách športovcov
Dievčatá zo Základnej školy na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove zavŕšili projekt s názvom 
„Po stopách športovcov“. Na hodinách telesnej výchovy a športu sa pripravovali na stretnutie 
s osobnou trénerkou, rodáčkou z Fiľakova, Luciou Hriňovou. V súčasnosti žije a pracuje 
v Bratislave. Zozbierané informácie najprv zapísali do prezentácií, potom ich čakal samotný 

tréning. Lucka, trénerka kulturistiky, fitnessu a 
silového trojboja, dohliadala na správnosť 
prevedenia cvikov a radila dievčatám ako držať 
telo. Cvičenie s náčiniami doplnila predmetmi 
každodennej potreby, činky vystriedala fľašami 
s vodou, aby názorne poukázala na to, že zacvičiť 
si môžu aj bez návštevy posilňovne. Kruhový 
tréning s bývalou reprezentantkou Slovenska 
v kulturistike im dal zabrať. Naše siedmačky 
tréning prežili v zdraví a ako hovorí Lucia: „Keď 
sa budú cvičeniu venovať pravidelne, očakávané 
výsledky sa určite dostavia.“

Mgr. Katarína Vargová

Rozprávková škola v prírode
- Paťko, kde si si 
zabudol šiltovku?
- V Tramptárii.
- A to je kde?
Kde bolo, tam bolo, 
z a  s i e d m i m i 
horami a dolami, 
v  samom s t rede 
E u r ó p y  -  n a 
Krahuliach, žil kráľ 
Manták so svojou 
kráľovnou. Keďže 
ešte vlastné deti nemali, pozývali do svojho kráľovstva deti z rôznych 
kútov sveta. V apríli prišiel rad aj na žiakov zo ZŠ na Školskej ulici vo 
Fiľakove, ktorých sprevádzali pani učiteľky Silvia Koroncziová, Diana 
Szabová, Marianna Bodorová a zdravotníčka Iveta Mihaliová.
Hneď po príchode im poukazovali ich nové komnaty a kráľovskú 
jedáleň. Po prvom výdatnom obede sa deti zoznámili s rozprávkovým 
prostredím kráľovstva Tramptária a družinou kráľa Mantáka. Každé 
predpoludnie sa vyučovali tieto remeslá: streľba z luku, bojové umenie, 
šperkárstvo, jazda na autíčkach, kráľovské loptové hry, divadlo, tanec a 
výtvarné remeslo. Po obedňajšom odpočinku deti absolvovali turistiku k 
Vyhliadkovej veži na Krahulskom vrchu, počas ktorej lúštili na 
stanovištiach zaujímavé hádanky. Nasledujúci deň zas navštívili 
Mincovňu v Kremnici, aby sa dozvedeli tajomné postupy výroby peňazí 
- starodávne aj moderné. Niektorí si aj sami vyrazili vlastnú mincu. 
Vo voľných chvíľach skákali na trampolíne, zdolávali lanovú dráhu 
medzi stromami alebo hrali spoločenské hry.
Po každej večeri už deti očakával kráľ Manták so svojou družinou, aby sa 
spoločne zabavili na slávnostnej korunovácii, rôznych súťažiach, 
Talentmánii Tramptárie a napokon na rozlúčkovom bále. Ten bol okrem 
zábavy aj plný slzičiek, pretože deti nechceli opustiť rozprávkovú 
krajinu a svojich obľúbených animátorov. Sľúbili si však, že sa ešte 
niekedy vrátia... Dovidenia, Tramptária!

Mgr. Diana Szabová

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci jún 2014 

01.06.2014
Poznávacia pešia túra: Obručná - Šomoška
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
05.06.2014, 16:00 hod.
Beseda s RNDr. Jozefom Klindom
Miesto: Mestská knižnica
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
07.06.2014
Poznávacia pešia túra: Hrad Širkovce - Hajnáčka
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
14.06.2014, 13:30 hod.
Stretnutie Slovákov
Miesto: Ratka, organizátor: Dom Matice slovenskej Fiľakolvo, Obec 
Ratka 
16.6.2014, 9:00 hod.
Festival múzeí Slovenska
Miesto: výstavné priestory a spravované objekty HMF 
Hlavný organizátor: Zväz múzeí na Slovensku, Hradné múzeum 
vo Fiľakove

20-22.06.2014 XV. Fiľakovské historické hradné hry
20.06.2014, 16:00 hod.
Vernisáž výstavy  výtvarníka Györgya Orbána
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ KOHÁRY
21.06.2014, 10:00 hod.
Jarmok a ukážky ľudového remeselníctva
Sprievodné programy pre deti a dospelých - detské programy, súťaže, 
bábkové divadlo, lukostreľba, jazda na koni, hojdačka na ručný pohon
Miesto: Ulica Podhradná a hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
21.06.2014, 14:30 hod.
XV. Historické hradné hry
ukážky bojového umenia s účasťou domácich a zahraničných skupín 
historického šermu, sokoliarstvo
Miesto: hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
22.06.2014, 10:00 hod.
VIII. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul 
„Lukostrelec Novohradu“ a „Obranca Fiľakovského hradu“
Miesto: Fiľakovský hrad, organizátor: OZ KOHÁRY
28.06.2014, 18:00 hod.
Predstavenie divadla Zsákszínház. Premiéra divadelnej hry Stephena 
Kinga: Tortúra
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ Zsákszínház

Zo života CvČ

DEŇ TANCA 2014  -  Žiar nad Hronom
15. mája 2014 sa naše mažoretky zúčastnili 
na tanečnej súťaži „Deň tanca“ v Žiari nad 
Hronom, kde postúpili z regionálnej súťaži 
v Lučenci. Je to najvyššia súťaž pre 
Banskobystrický kraj s postupom do 
celoštátneho kola. Tohto podujatia sa 
zúčastnilo celkom 52 súborov s početným 
zastúpením umeleckých škôl a súborov 
p o d  v e d e n í m  p r o f e s i o n á l n y c h 
choreografov a tanečníkov. My sme do 
súťaže prihlásili 4 choreografie, ktoré 
získali dve strieborné pásma (mažoretky - 
MINI MAŽI a sólo vystúpenie, ktoré predviedla mažoretka Dorinka Mezőová) a dve zlaté s 
postupom do celoštátneho kola (mažoretky Iuvenesky a Iuvenes). Porotu si získali choreografie 
s vojenskou tematikou, kde dievčatá predviedli, aká by armáda v ich podaní mohla byť a aké to 
je, keď takéto vojačky ovládnu tanečný parket. K úspechu našich dievčat boli nevyhnutné nové 
kostýmy, za ktoré vďačíme firme LASTMEDIA. Sme hrdí na naše dievčatá, že nás - CVČ 
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- cvč -
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Propozície turnaja v minifutbale o „Putovný 
pohár primátora mesta“ na rok 2014

I. Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ: Komisia  školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove
2. Termín: 21. júna 2014 /sobota/
3. Miesto: Športový areál FTC Fiľakovo na ul. Biskupickej
4. Organizačný štáb:
- riaditeľ turnaja: JUDr. Jaromír Kaličiak - primátor mesta                                                      
- predseda komisie: Bc. Mojzeš František
- členovia komisie: Bc. Mojzeš Ondrej, Mgr. Laboda Róbert, Zupko 
Ladislav, Gallo Miroslav, Medeová Kristína 
5. Štartujú:
a/ mužstvá z mesta Fiľakovo/ hráčmi môžu byť obyvatelia mesta resp. 
zamestnaní vo Fiľakove, bývalý hráč alebo občan z Fiľakova /                            
b/ hráči, ktorí nie sú registrovaní futbalovým zväzom
c/ hráči, ktorí sú registrovaní, ale v roku 2014 dosiahnu vek 35 rokov 
/doklady na požiadanie predložiť/
6. Prihlášky: Odovzdať aj s vkladom 20,00 Eur v termíne 19.6.2013 
/štvrtok/ p. Medeovej MsÚ Fiľakovo č. dverí 1
7. Podmienka účasti:
a/ každé mužstvo je povinné zaplatiť vklad 20,00 Eur 
b/ každé mužstvo sa preukáže súpiskou s počtom najviac 10 hráčov +1     
vedúci mužstva - odovzdať 19 júna 2014 pred losovaním
8. Losovanie družstiev: sa koná 19.júna 2014 o 15.30 hod. vo veľkej 
zasadačke MsÚ
II. Technické ustanovenia:
1/ Pravidlá turnaja: v skupinách sa zápasy hrajú na  2x10 min., semifinále: 
2x12min., finále: 2x15 min. 
2/ Systém súťaže: Mužstvá budú rozlosované  do skupín, kde sa hrá 
systémom „každý s každým“ v prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a/ vzájomný zápas
b/ rozdiel skóre 
c/ 3x6 metrové kopy a potom po 1 až do rozhodnutia
3/ Časový rozpis: Prezentácia: 8.30 hod.
Začiatok zápasov: 9.00 hod.
Vyhlásenie výsledkov: cca 14.30 hod.
III. Vyhodnotenie: 
Víťazné mužstvo získa „Putovný pohár primátora mesta“, prvé 3 mužstvá, 
najlepší strelec a brankár obdržia  diplomy a trofeje. 

Turnaj v pingpongu 
Tohtoročný 1. máj oslávili hráči a priaznivci stolného tenisu 
svojou aktívnou športovou účasťou na 1.ročníku Turnaja 
o pohár primátora mesta v stolnom tenise. Zahájil ho zástupca 
primátora Ing. Róbert Belko, ktorý poprial všetkým, aby sa 
tento turnaj stal tiež dlhodobou tradíciou v meste. Hlavným 
organizátorom skvele zvládnutého podujatia bol Ing. Peter Pál 
a povzbudiť hráčov i organizátorov prišiel aj prezident FTC Mgr. Attila Visnyai a predseda 
komisie školstva, mládeže a športu František Mojzeš. Za predvedenú hru a nasadenie patrí 
poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorých prišlo takmer 30, 
za priestory, finančnú podporu a ostatnú pomoc aj počas roka 
ďakuje stolnotenisový klub FTC najmä vedeniu ZŠ Lajosa 
Mocsáryho na Farskej lúke, vedeniu Mesta Fiľakovo a tiež 
vedeniu FTC. Výsledky: 1. miesto - Viliam Hariž, 2. miesto - 
Gejza Szamos, 3. miesto - Mgr. Gabriel Pál
Štvorhra: 1. m. - Karol Tőre a Tomáš Gracza, 2. m. - Mgr. 
Gabriel Pál a Gabriel Pál ml., 3.m. - Ing. Ján Kocúr a Tomáš Gál
Cena útechy pre najstaršieho hráča turnaja - Michal Koóš.

- stk ftc -

Kolkársky turnaj žiakov ZŠ
Dňa 23.5.2014 sa v kolkárni vo Fiľakove konal 1. 
ročník Žiackeho kolkárskeho turnaja družstiev. 
Zúčastnili sa všetky fiľakovské školy, z každej dve 
družstvá. Žiaci bojovali statočne, niektorí s väčším, 
iní s menším úspechom. Prišiel nás podporiť aj 
vicemajster Slovenska, náš žiak Erik GALLO, ktorý 
sa pochválil hneď dvoma striebornými medailami - 
v kategórii jednotlivcov aj v kategórii dvojíc. A teraz 
už výsledky: Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Školská I 
v zložení Patrik Budai, Štefan Brna, Peter Iždinský a Adam 
Krnáč, s počtom zhodených kolov 1116. Na 2. m. - ZŠ Školská II - 
Kristína Visnyaiová, Zoltán Kóoš, Daniel Mihali a Matej Šuvert 
zhodili spolu 1057 kolov a na 3. m. sa umiestnilo družstvo ZŠ 
Farská lúka I, s počtom zhodených kolov 898. Odmeňovali sa aj 
jednotlivci - 1. miesto ŠTEFAN BRNA, ZŠ Školská, 310 kolov, 2. 
miesto Tomáš NAGY, ZŠ Farská lúka, 301 kolov a na 3. mieste 
PATRIK BUDAI, ZŠ Školská, 293 kolov. Blahoželáme víťazom, 
všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a dúfam, že sa opäť 
stretneme na ďalších zápasoch.

Magdaléna Bábelová
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