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Historické hradné hry, v usporiadaní OZ Kohá- 
ry, už tvoria prirodzenú súčasť fiľakovského 
leta. Bolo to tak aj tohto roku -  už tradične -  kon
com posledného júnového týždňa, v dňoch 26.- 
28. Vedia to Fiľakovčania, objrvatelia okolia, ale 
stále viac návštevníkov prichádza zo vzdialenej
ších častí Slovenska aj z Maďarska.

člnkujúcich v dobových kostýmoch predviedli 
bojové ukážky, súboje, zápasy, predstavili aj kaž
dodenný život v stredovekom vojenskom tábore 
aj zbrane. Nechýbali ani obľúbení sokoliari.
Ako prvá vystúpila skupina SHŠ Cohors zPre- 
šova. Za nimi nasledoval náročný, atraktívny 
program skupiny Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendje zo Székesfehérvár, ktorých obecenstvo 
odmenilo veľkým potleskom. Miestna skupina 
SHŠ Defensores zožala veľký úspech aj ukáž
kou „stredovekej hostiny“. Zaujímavý bol prog
ram skupiny Vlčí Tesák z Krupiny, sokoliarov 
Kanát z Rimavskej Soboty, ako aj skupiny Észa
ki Szabadhajdúk z Romhány.
Veľké uznanie, potlesk obecenstva si zaslúžila 
skupina jazdcov-lukostrelcov Szarvasűzők z Fi
ľakova, ktorá mala premyslene zostavený, do
konale predvedený, náročný program. Bola to 
pekná práca -  pekný zážitok!

V piatok, 26-ho -bo l to prvý deň hradných hier-
V aule Mestského kultúrneho strediska bola ver
nisáž výstavy akvarelov výtvarníčky Szenográ- 
diné Végh Erzsébet.
V sobotu, 27-ho júna ráno účinkujúci v dobo
vých maďarských a tureckých kostýmoch hlas
nými výkrikmi, v sprievode zvuku bubnov aj vý
strelov, bojovými ukážkami, prekvapili a upúta
li pozornosť ľudí na trhu, a pripomenuli aj poo
bedňajší program na hradnom nádvorí. Na Pod
hradskej ulici od rána v Stanoch vystavili a pre
dávali svoje pekné, originálne výrobky ľudoví 
remesehiíci. Od 10-ej hod. hradný areál patril de
ťom. Čakal ich tam pestrý program: mohli jazdiť 
na koni, vyskúšať IvikostrelTju aj ručne poháňa
ný kolotoč. Boli tam klauni, bábkové divadlo a 
ďalšie atrakcie.

Fotky: Zoltán Schnelczer

Fiľakovské historické hradné hry sa začali po
poludní o 15.00 hod. pred početným obecen
stvom, ktoré aj tohto roku mohlo vidieť starost
livo zostavený, zaujímavý program. Skupiny ú-

Tretí deň, 28-ho júna, prebiehala už tiež tradič
ná, IX. Medzinárodná súťaž v historickej luko
streľbe o titul „Lukostrelec Novohradu“ a o hod
nosť „Obranca Fiľakovského hradu“. Medzi 
hradnými múrmi zmeralo svoju zdatnosť takmer 
100 súťažiacich. Víťazom sa stal Károly Tanyi. 
Úspešné a hodnotné podujatie je v prvom rade 
zásluhou, výsledkom neúnavnej, takmer celo
ročnej práce L. Estefána, predsedu a A. Huszti- 
ovej, tajomníčky OZ Koháry, za čo im patrí uz
nanie a veľká vďaka. XVI. Fiľakovské hradné 
hry boli realizované s finančnou podporou: Úra
du vlády SR -  Program kultúra národnostných 
menšín 2015, Banskobystrického samosprávne
ho kraja. Mesta Fiľakovo a Spoločnosti Regiotel 
Fiľakovo. Podujatie splnilo svoje poslanie, pos
kytlo prítomným pekný zážitok a prispelo k šíre
niu dobrého mena mesta Fiľakovo.

PQJHZrenovovanú tatrovku 
BT^^Kilovzdal dobrovoľným 

hasičom osobne 
■ Q n  minister vnútra
v  minulom roku vznikol vo Fiľakove druhý 
dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa začiatkom 
tohto roku spolu s profesionálnymi hasičmi 
udomácnil v lo’ásne zrenovovanej hasičskej sta 
nici. Momentálne viž 16 stálych dobrovoľní
kov sa úspešne zapája nielen do záchranných 
akcií, ale aj rôznych preventívnych a spoločen
ských aktivít. V prvú júlovú, nesmieme horúcu 
sobotu nielen ich prišla pozdraviť veľká a 
vzácna delegácia na čele s podpredsedom 
vlády a ministrom vnútra SR Róbertom 
Kaliňákom. Spolu s ním podpredsedníčka NR 
SR Jana Laššáková, poslanci NR SR Béla Bu- 
gár a Zsolt Simon, predstavitelia Okresného 
úradu v Lučenci, riaditeľstiev Hasičských a 
záchranných zborov banskobystrického regió
nu a ďalší. Privítali ich vedenie mesta a celá na
stúpená jednotka DHZ vo Fiľakove, folkloristi 
z našich súborov Jánošík a Rakonca a niekoľ
ko desiatok Fiľakovčanov. O tom, že neprišli 
naprázdno sa vedelo, no všetkých príjemne pre 
kvapilo, že novozrepasované zásahové vozid
lo Tatra im osobne došoféroval a kľúče odo
vzdal na parkovisku pred mestským úradom 
samotný minister. Radosť z nej majú nielen 
členovia zboru, ale i vedenie mesta, ktoré dos
talo prísľub aj na prívesový protipovodňový 
balíček. V rámci krátkych príhovorov sa spo
menula nielen história hasičských zborov v na
šom meste, ale aj kvalitná a obetavá práca 
všetkých tunajších požiarnych zložiek, ktoré 
sú nápomocné aj v rámci regiónu. Pri slávnost
nom krste „Tatrovky“ jej a členom zboru po
tom pán minister poprial čo najmenej výjaz
dov k zásahom, ale o to viac na súťaže a pre- 
ventívneakcie. IvetaCi/emvá

Mária Fehér, OZ Koháry \ Fotky: Zsolt Czikó

Dni mesta Fiľakovo a XXV. Palócke dni
Í4.-I6. OUgUSt 2015

Nasledujúce číslo FIľakovských zvestí vychádza 1. októbra 2015!



Mesto Fiľakovo, zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom 
Agócsom, PhD.,

v y h l a s u j e  
VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie týchto pracovných miest na oddelení výstavby, životného 
prostredia a stratégie rozvoja mesta Mestského úradu vo Fiľakove:

1. Pracovné miesto samostatného odborného referenta/referentky 
pre úsek výstavby
Kvalifikačný predpoklad: VŠ E. stupňa -  stavebný
inžinier/inžinierka
Ďalšie požiadavky:

• min. 5 rokov praxe v oblasti investičnej výstavby,
• znalosť práce s PC, skúsenosti s prácou v rozpočtovom softvéri 

výhodou,
• znalosť príslušnej legislatívy (stavebný zákon, správny poriadok, 

zákon o obecnom zriadení),
• skúsenosti z oblasti pripravjf a realizácie projektov 

financovaných z fondov EU sú výhodou,
• znalosť maďarského jazyka, resp. ďalšieho jazyka je výhodou. 

Požadované doklady:
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• profesijný životopis
• doklad o praxi v oblasti investičnej výstavby
• písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby 

výberového konania (podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov).

2. Pracovné miesto samostatného odborného referenta/referentky 
pre úsek stratégie rozvoja mesta -  zastupovanie počas materskej 
dovolenky.
Kvalifikačný predpoklad: VŠ H. stupňa -  odbor regionálny rozvoj

Ďalšie požiadavky:
• min. 5 rokov praxe v oblasti verejnej správy, regionálneho 

rozvoja, cestovného ruchu, pripravy a realizácie projektov 
financovaných z fondov EU,

• znalosť práce s PC (Word, Excel, Power Point, pripadne aj 
CorelDraw),

• znalosť prislušnej legislatívy (zákon o regionálnom rozvoji, 
zákon o obecnom zriadení, zákon o cestovnom ruchu),

• znalosť maďarského jazyka, resp. anglického jazyka j e výhodou. 
Požadované doklady:

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• profesijný životopis
• doklad o praxi v oblasti prípravy a realizácie projektov
• písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby 

výberového konania (podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov).

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: 
„VK-SOR -  úsek výstavby MsÚ -  NEOTVÁRAŤ“, resp. „VK- 
SOR -  úsek stratégie rozvoja“ označené adresou odosielateľa môžu 
záujemcovia posielať na adresu: Mesto Fiľakovo -  Mestský úrad 
Fiľakovo, Radničná 25,986 01 Fiľakovo alebo priniesť osobne do 
podateľne Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25 v úradných 
hodinách. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová 
komisia prihláseným uchádzačom, ktori splnia predpísané požiadavky, 
najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.
Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom konaní: 14.08. 

2015 do 13,00 hod.!

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Primátor mesta

Výzva na prejavenie záujmu o výstavbu 
nájomných bytov pre mladé rodiny!
Mesto Fiľakovo má záujem aktívne sa podieľať na riešení bytovej situácie najmä mladých a perspektívnych 
obyvateľov mesta, a to výstavbou bytovými domami s 12 a 16 bytovýmijednotkamiprepotreby nájomného 
bývania. Zámerom mesta je vybudovať jedno- a dvojizbové nájomné byty v lokalite ul. Štúrovej a trojizbové 
nájomné b j^  v lokalite ul. B.S. Timravy, ktoré budú cenovo dostupné pre mladé rodiny. Cieľom výstavby je 
predovšetkým zabrániť odchodu mladých občanov z nášho mesta a tým využiť ich potenciál pre blaho a 
rozvoj Fiľakova. Nakoľko plánované byty by mali byť vybudované okrem iného aj z úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, výstavba a budúce užívanie týchto bj^ov sú limitované prisnymi kritériami fondu. 
VlastmTcom bytov bude mesto minimálne do doby 30 rokov od ukončenia výstavby a až po uplynutí tohto 
obdobia si budú môcť nájomcovia ich odkúpiť do svojho vlastníctva. Dovtedy nájomcovia musia platiť 
nájomné mestu, ktoré z toho nájomného bude splácať úver ŠFRB. Nájomné by sa v závislosti na veľkosti 
bytu a jeho štandardu malo pohybovať podľa predbežného prepočtu v rozmedzí od 110-160 € mesačne. Sa
mozrejme, u malometrážnych bytov j e predpokladané náj omné rádovo nižšie a výhodnej šie ako u bytov s po- 
meme veľkou podlahovou plochou. K základnému náj omnému však treba ešte mesačne pripočítať platby za 
energie a príspevok do fondu opráv. Pokiaľ táto naša výzva oslovila záujemcov, žiadame ich, aby 
kontaktovali tunajší úrad (odd. ekonomikyamajetkumesta)písomneresp. e-mailom 
(zoltan.varga@filakovo.sk) čo naj skôr s uvedením identifikačných údaj ov a požiadavkou na početnosť izieb 
arozlohubytuvbytovomdome. ing.Zoltán Varga,MsÚ

Návrh dispozície bytov: 4 posch. stavba, na každom podlaží 1x2  izbový byt + 2 x 1 izbový byt

Loî aiita -  ui. Štúrova pre 12 b.j.

Ďalšie obrázky (Dispozícia: 4 moduiy v rade po 4x 3 izbovými bytmi 
-  Lol<alita: ul. B.S. Timravy pre 16 b.j.) na strane 15

MESTO FIĽAKOVO 
Mestský úrad 

Radničná 25,986 01 FU’akovo

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obci v znení neskorších 
predpisov

zverejňuje zámer na prenájom mest
ských pozemkov z dôvodu hodného oso
bitného zreteľa za účelom realizácie in
vestičného zámeru mesta na výstavbu ná
jomných bytov.
Predmetom zámeru je prenájom mest
ských pozemkov vedených na ĽV č. 
2272 k.ú. Fiľakovo z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre dodávateľa COS- 
TRUO, spol. s.r.o., Lučenec za účelom 
realizácie investičného zámeru mesta na 
výstavbu náj omných bytov v lokalite: 
a/ ul. Štúrova pre 12 b.j. -  časť z pare. 
CKN č. 1148 ostatné plochy o výmere 
cca 800 m2 (presná výmera bude vyme
dzená geometrickým plánom) podľa pri- 
lohyč. 1,
b/ ul. B.S. Timravy pre 16 b.j. -  pare. 
CKN č. 3375/1 zastavané plochy a nád
voria o výmere 3003 m2, pare. CKN č. 
3375/18 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 952 m2, pare. CKN č. 3375/19 za
stavané plochy a nádvoria o výmere 886 
m2, pare. CKN č. 3375/20 zastavané plo
chy a nádvoria o výmere 911 m2, pare. 
CKN č. 3375/26 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1084 m2, pare. CKN 
č. 3375/27 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1106 m2 aparc. CKN č. 3375/28 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1234 m2 podľa prílohy č. 2.
Podrobne viď: www.filakovo.sk (web- 
stránka mesta) a vývesná tabuľa mesta.

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
http://www.filakovo.sk


Najlepším  detským  folklórnym  súborom  Slovenska  sa  stala  Mal 4 Rakonca
Dvadsať rokov vytrvalo a úspešne vedú folklór
ny súbor (súbory). Majú za sebou mnoho vystú
pení doma i v zahraničí, vo vrecku hromadu od
borných uznaní a ocenení. Ich minulosť je  viac 
generácií tanečníkov, v prítomnosti nepretržitá 
práca a plány do budúcnosti. Rozprávali sme sa 
s Norbertom a Liou Vargovými, zakladateľmi a 
vedúcimi folklórneho súboru Rakonca a Malá 
Rakonca.

Radosť z víťazstva FS Malá Rakonca

Zrejme ste kedysi tiež tancovali v nejakom 
folklórnom súbore, ako detskí tanečníci. Bolo 
k tomu však treba viac...
Lia Varga: Keď som sa dostala z Moldavy na 
strednú pedagogickú školu do Lučenca, nemala 
som kde tancovať, tak sme vymysleli, že spus
tíme sériu tanečných domov v Lučenci. Magne
tofón Panasonic, jedna kazeta, ručne písané pla
gáty -  tak sme začínali. Ani sme nevedeli ako sa 
to robí, len sme chceli, aby to bolo. V sídle Cse- 
madoku sa mesačne zišlo 100-120 ľudí. Dokon
ca aj s Norbim sme sa tam stretli prvýkrát, požia
dal maotanec...
Norbert Varga: Spomínam si na to, že pre mňa tú 
nadhodnotu prinášal etnografický výskum. Keď 
som v Banskej Štiavnici skončil odbornú školu 
lesnícku, vrátil som sa domov a začal tancovať v 
biskupickom folklórnom súbore Palóc, ktorý 
vtedy viedol Pali Mljmár. Veľa nám rozprával o 
zbieraní ľudovej hudby, piesní a tancov, a vtedy 
sme viacerí dostali chuť vyhľadať tie staré tety a 
ujov, ktorí ešte vedeli spievať a hrať. Keď Lia 
študovala v Nitre, chodili sme zbierať ľudových 
piesní do dedín na Podzoborí.
Lia sa už vtedy začala zaoberať s deťmi, vied
la folklórny súbor v Žiranoch.
L. V.: V tých časoch sa toho dalo od staršej gene
rácie na Podzoborí zozbierať ešte veľmi veľa, a 
to čo som zozbierala od starých rodičov som nau
čila ich vnúčatá. Ich vlastné piesne, detské hry, 
tance. Mala som 38 detí, čo sme sa naučili sme

Milí priatelia 
zvierat!

Chceh by sme Vás informovať o realizácii 
kastračného programu v réžii nášho OZ, ktorý 
bude prebiehať v dňoch 19. -  20.9.2015. Za
meriame sa na časti mesta s najčastejším vý
skytom túlavých psíkov, tieto psflqf počas 
týchto dvoch dní podstúpia operácie, aby sa 
zabránilo množeniu a výskytu ďalších nech
cených zvierat potulujúcich sa po uliciach v 
našom meste. Uvítame poskytnutie dočasnej 
opatery. Potrební budú dobrovoľníci, prosím 
kontaktujte nás na našej Facebook stránke: 
Útulok Šťastné labky Fiľakovo, prípadne tel.: 
0904 659 924. Ďakujeme!

Šťastné labky

predstavili v miestnom kultúrnom dome rodi
čom a starým rodičom. Boh veľmi vďační.
Z vašej tanečnej minulosti a zbierok sa zrodU 
váš vlastný súbor. Tento kolektív je „láska“ 
nie len vaša, ale aj deti a mládeže, ktori sú Ra- 
koncou „nakazení“ a „zaľúbení do nej až po 
uši“. Čo je dôvodom toho, že spravia prvý 
krok a prihlásia sa do súboru?
N.V.: V tomto sú nám veľmi nápomocní učitelia 
základných škôl, ktorí majú na deti vplyv, done
sú ich na tréning, pozrieť sa či by mah chuť tan
covať v Rakonci. Samozrejme je tu ešte ďalšia 
cesta: rodinné vzťahy -  motivačnou silou je aj 
keď už niekto z rodiny v Rakonci tancuje. Stalo 
sa už aj také, že 8 ročné dieťa navštevujúce slo
venskú základnú školu raz videlo na javisku Ra- 
koncu a hneď sa zapísalo. Na druhej strane 
máme pocit, že napriek pravidelnej práci a úspe
chom pre Fiľakovčanov nie je otázkou prestíže, 
aby ich dieťa tancovalo v R^onci. Máme skoro 
viac detí z dediny ako z Fiľakova.
Je vo vašej práci dôležité budovanie a posil
ňovanie identity?
N.V.: Áno je, lebo sa na ľudový tanec nepozerá
me ako na jeden zo spôsobov pohybového vy
jadrenia, nezaujíma nás technická stránka tanca, 
ale jej duševný odkaz: hodnoty kolektívu, pod
pora a udržanie lokálpatriotizmu. Súčasne sa sna
žíme, aby sa v mládeži vytvorila zdravá identita. 
Už dvadsať rokov sa pravidelne zúčastňujeme 
Celoštátnej prehliadky detských folklórnych sú
borov, takže sme v úzkom kontakte aj so sloven
skými kolegami a hnutím. Súťaže pozostávajú
cej z viacerých kôl (regionáhie, krajské a celo
slovenské) sa zúčastňuje viac stovák súborov, z 
ktorých sa na celoštátnu súťažnú prehliadku v 
Likavke dostane len najlepších 10-12 súborov. 
Je prijemný pocit, že sme tam tento rok mohli 
byť aj my, ba čo viac, získali sme zlaté pásmo a 
zároveň aj hlavnú cenu festivalu. Vďaka tomu 
sme našu choreografiu s názvom „Kvetná nede
ľa“ mohli predviesť aj na javisku najvýznamnej
šieho folklórneho festivalu vo Východnej. Festi- 
val na vysokej úrovni, uvádzajúci autentické 
folklórne predstavenia, kde viactisícové publi
kum oslavuje vystupujúcich ako hviezdy. Nasle
dovaniahodným príkladom je, že aj napriek 40 
stupňovej vonkajšej teplote sme sa všetci vrátih 
domov nabití energiou.
Vráťme sa späť do každodenného života: aký 
j e život tanečníka Rakonci?
N.V.: S menšími trénujeme týždenne dvakrát 
1,5-2 hodiny, so staršími, keďže sú doma väčši
nou len cez víkend, trénuj eme raz týždenne 3 ho
diny. Často máme aj sústredenie a pokúšame sa 
pracovať aj s hosťujúcimi pedagógmi, lebo to na 
deti a mládež pôsobí podnecujúco. Sme zapoje
ní aj do mentorového programu, ktorý sa práve 
obnovil: doteraz sme si hľadali mentora my, te
raz to bude naopak; mladí autori si môžu vybrať 
súbor.
Máte rôzne aktivity, ktoré nie sú úzko spoje
né s Rakoncou, ale viažu sa k ľudovej kultúre.
N. V: Som pracovníkom Maďarského osvetové
ho inštitútu na Slovensku, v rámci čoho sa zapá
jam do výskumných programov, momentálne 
máme za cieľ zmapovanie a budovanie korpusu 
Dolného Zemplína. Raz ročne organizujeme sú
ťaž v prednese ľudových rozprávok s názvom 
„Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny“ a s 
ňou spojené doškoľovania. Okrem toho robím aj 
vlastné výskumy a publikujem. Lia sa zaoberá 
vyučovaním spevu.
L.V: 'výhľadmi ma poväčšine rodičia z Lučen
ca, aby som ich deti učila ľudový spev. Cieľom

hodín spevu, raz týždenne, bolo samotné spieva
nie. Dnes už ale predsa máme spevácku skupinu 
Garális, kde spievajú deti vo veku 10-13 rokov a 
založili sme aj Malý Garáhs (Kis Garális) pre 
deti na prvom stupni. Najpyšnejšia som na to, že 
sme sa posledných 1,5 roka naučili 48 palóc- 
kych piesní.
Záleží na oceneniach a úspechoch?
N.V: Na oceneniach záleží a je dôležité, aby 
sme dostali uznanie aj od odbornej verejnosti, a 
to aj tej slovenskej. Naše mnohoročné výsledky 
a aj naše posledné ocenenie, hlavná cena na Ce
loštátnej prehliadke detských folklórnych súbo
rov v Likavke nás spravila odborne hodnover
nými. Táto cena je celoštátne uznanie našej prá
ce, ale žiadajú od nás pomoc aj v regióne: napos
ledy nás požiadaU, aby sme viedli metodo
logické odborné školenie pre vedúcich sloven
ských aj maďarských súborov na okolí. Zároveň 
je pojem úspechu rozmanitý. Ak je napríklad 
niekto so Širkoviec ochotný docestovať dvakrát 
týždenne na tréningy, alebo keď sa deti venujú 
ľudovej kultúre aj doma, kupujú si kroje, spieva
jú -  to všetko sú veľmi velTcé úspechy. Viacero 
mladých odborne dospelo, či už tým, že chodia 
do táborov, na doškoľovania, alebo sa v nich 
vyvinula zručnosť, že sa vedia zaoberať s menší
mi deťmi.

Predstavenie FS Rakonca s názvom Patria

Menia sa jednotlivé generácie? Vy sa meníte? 
Mení sa posudzovanie ľudovej kultúry?
N.V: Deti sa veľmi zmenili, existuje na túto ge
neráciu jeden dobrý výraz, sú to tzv. „sedavé 
deti”. Treba ich učiť taímier aj chodiť, majú zlé 
držanie tela, sú fyziologicky slabé, lebo nelezú 
po stromoch a dosť nebehajú. O speváckej zruč
nosti už ani nesnívame. Ako sme sa za posled
ných 20 rokov zmeniU my? Získali sme rutinu, 
skúsenosti, ale má to samozrejme aj nevýhody, 
človek môže ľahko padnúť do stereotypu. Spo
ločenstvo ľudovej kultúry sa jednoznačne vyvíja 
pozitívnym smerom, profesionalizuje sa. Námje 
sjmpatické, že sa autentický ľudový tanec dos
táva na javisko. My sme v tomto duchu tvorih aj 
doteraz: vychádzame z tradičných ľudových tan
cov, ale snažíme sa ich zasadiť do nejakej kon
cepcie, príbehu, alebo tomu pridať nejaký od
kaz.
V novembri oslávite sviatočným programom 
20. výročie vzniku FS Rakonca. Môžete nám 
prezradiť niekoľko zákulisných tajomstiev?
N. V.: V rámci programu pri 20. výročí vzniku by 
sme chceh ešte raz predstaviť náš 40 minútový 
program Pátria. V druhej časti programu vystúpi 
Malá Rakonca so svojim novým programom, 
kde bude zaradená aj cWeografia, ktorá získala 
na celoštátnej súťaži hlavnú cenu. Do tretej časti 
programu tentoraz nepozveme hostí, lebo by 
sme tu radi videh bývalých tanečníkov, ktorí 
oživia svoje obľúbené choreografie.

Andrea Illés Késik



PROGRAM
14. august /piatok/
Spoločenská sála MsKS 
13:00-15:00 -  Remeselnícke tvorivé dielne 
a dom tanca s účastníkmi programu „Európa 
pre občanov“
Javisko pred MsKS
15:00-17:00 -  \^stúpenie hosťujúcich súbo
rov z Maďarska, Poľska a Rumunska v rámci 
programu „Európa pre občanov“, kvíz ,3uro- 
peandirect“
17:00-17:30 -  Koncert skupiny Folk LC 
Mestské vlastivedné múzeum 
16:00 -  Vernisáž výstavy „Umenie remesiel“ 
Aula MsKS
17:30-18:00 -  Otvorenie výstavy fiľakov- 
ských drevorezbárov Zoltána a Róberta Ko
vácsa s názvom, JJuša dreva“
Javisko pred MsKS
18:00-22:00 -^Slávnostné otvorenie; Kultúr
ny program -  Účinkujú: Spevácky zbor Jáno- 
šflc, Németh Bozó Andrea, Mihalovics Erika, 
Benko Fruzsina, FS Rakonca, Ľudová Hudba 
Dobroda, FS Kokavan, FS Szőttes s progra
mom: ,Jlárom a ... Tri...“, Korpás Éva aZsap- 
ka Attila: Pamiatkový koncert Szécsi Pál 
VSTUP VOĽNÝ

15. august /sobota/
Námestie slobody
06:30-21:00 -  Tradičný Fiľakovský jarmok 
Javisko pred MsKS
09:(K)-13:00 -  Programy pre deti: Mažoretky 
CVČ, súťaže, hry, maľovanie na tvár, luko
streľba, Divadlo Szabad Ötletek Színháza: 
Rozprávka Kukori a Kotkoda, Divadlo Tama- 
riky: Rozprávka o víle a škriatkovi, program 
tanečnej skupiny Hip-Hop Group Universal 
Spoločenská sála MsKS 
13:00-15:00 -  Slávnostné zasadnutie Mest
ského zastupiteľstva a odovzdávanie ocenení 
mesta
Javisko pred MsKS
15:00-18:00 -  Dychová hudba Sobotienka, 
Nostalgické melódie -  Gejza Márkus a jeho 
hostia, koncert skupiny The Angels 
VSTUP VOĽNÝ 
Hradný areál
20:30-22:00 -  Koncert skupiny Karthago 
(Vstupné: 7,- € v predpredaji; 10,- € v deň 
koncertu; predpredaj vstupeniek v MsKS)

16. august /nedeľa/
Rímskokatolícky kostol 
09:00-10:00
Slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku 
10:00-10:30
Slávnostná procesia okolo kostola 
10:30-11:30
Slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku 
Štadión FTC
17:00-18:30 -  FTC Fiľakovo -  SSE Salgótar
ján, futbalový zápas seniorov 
Hradný areál
19:00-21:00 -  Koncert skupiny Budapest Bár 
(Vstupné; 7,- € v predpredaji; 10,- € v deň 
koncertu; predpredaj vstupeniek v MsKS)

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Partneri: „Európe Direcť‘ -  Európsky 
informačný bod. Hradné múzeum vo 
Fiľakove, Verejnoprospešné služby, OZ 
Inforom
Mediálni partneri: Fiľakovské zvesti, TV 
LocAll, Gemerland.sk, Gömörilap.sk

15. august 2015, sobota 20:30 Hradný areál

Vstupné: 7 €  /v predpredaji/ Predpredaj vstupeniek v Mestskom
10 €  /v deň koncertu/ kultúrnom stredisku Info: 0915 812 503

MESTO FIĽAKOVO 
Mestský úrad 
Radničná 25 

986 01 Fiľakovo
usporiada 

dňa 15. augusta 2015 (sobota) 
F i ľ a k o v s k ý  j a r m o k  

z príležitosti osláv 
, J)ní mesta a XXV. Palóckych dní “

1) Jarmok sa bude konať na Námestí slobody pri 
MsKS vo Fiľakove v sobotu 15. augusta a bude 
sprievodnou akciou trojdňových osláv organi
zovaných z príležitosti „Dm' mesta a XXV. 
Palóckych dní“ od 14.08.2015. do 16.08.2015 
vo Fiľakove.

2) Predajný čas: od 6,30 do 21,00 hod.

3) Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m je 
za:

• služby reštauračné s poskytnutím občer
stvenia 10,00 EUR/bežný meter,

• predaj výrobkov (aj ľudových a remesel
níckych) 5,00 EUR/bežný meter.

Daň sa platí aj za auto, ak je  umiestnené v bez

prostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 
EUR/bežný meter)!

4) Povolenia budú vydávať organizátori na 
Mestskomúrade vo Fiľakove, kane. č. 11,12:

• pred termínom uskutočnenia jarmoku po
čas pracovných dm'od 7.30 -16.00 hod.,

• v deň jarmoku od 6.00 -  10.00 hod. (iba vo 
výnimočných prípadoch).

5) Termín uzávierky podávania prihlášok je 11. 
augusta 2015. Záväzné prihlášlq' žiadame zas
lať na adresu Mestského úradu, odd. EaMM, 
Radničná 25,986 01 Fiľakovo.
Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnutím 
na priestorové možnosti si vyhradzuje právo 
výberu účastníkov jarmoku. V prípade zrušenia 
záväznej prihlášky zo strany predávajúceho, 
uhradená daň nebude vrátená.

6) Bližšie informácie môžu záujemcovia získať 
na tel. čísle 047/4381001 kl. 124,175,123 alebo 
0915264290 (Ing. Varga), 0949412300 (Be. 
Šuvertová) resp. na intemetovej stránke mesta 
www.fllakovo.sk alebo formou e-mailu: 
zoltan.varga@filakovo.sk alebo 
heIena.suvertova@filakovo.sk.

Záväzná prihláška -  návratka
- Fiľakovský jarmok -

Meno a priezvisko (Obeh. názov).

Adresa (Sídlo).............................

IČO.............................. telefón.. e-mail.

Sortimentpredajaresp. poskytovaných služieb:.........................................................................

Požadovaná dĺžka zabratia ver. priestranstva (vrátane auta)..............................  bežný meter

Organizátor zabezpečí odber elektriny len v prípade predaja občerstvenia alebo prevádzania 
remesiel: odber elektriky: áno/nie (nehodiace preškrtnúť)

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Fiľakovskom 
jarmoku a trhovým poriadkom (viď. vsrvvw.filakovo.sk) a súhlasím s nimi.
Týmto dávam podi’a § 11 a nasl. zákona ô. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný 
súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam Mestu Fiľakovo.

. dňa .

podpis a pečiatka

http://www.fllakovo.sk
mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:heIena.suvertova@filakovo.sk


Hudobná skupina Budapest Bár k nám za
víta na Dni mesta Fiľakovo a XXV. Palócke 
dni 16. augusta ako záverečný bod progra
mu. Koncert sa začne o 19-tej hodine, kedy 
kapela v hradnom areáli vo Fiľakove vystú
pi s tromi spevákmi. Na koncerte zahrajú 
piesne z repertoáru svojich doterajších al
bumov, od žánrov 20-tych rokov až po Iggy 
Pop.
V repertoári majú šansóny z 20-30-tych ro
kov, kuplety, tanečné piesne obohatené o 
jazzové melódie, virtuózne čísla cigánskej 
kapely a moderné, dnešné melódie.
Kapela Budapest Bár má za sebou vypreda
né koncerty v Brazílii, Spojených štátoch, 
Turecku, Londýne a Paríži. Ich koncertje 
ozajstný hudobný zážitok a vynikajúca zá
bava v jednom -  odporúča sa všetkým ge
neráciám.
Predpredaj vstupeniek v MsKS (bývalý 
klub). Cena vstupenky v predpredaji: 7,- €, 
v deň koncertu 10,- €.
Usporiadatelia každého srdečne pozývajú!

16.au^fUAt 
nsdata. í 9:00
dOutdnú, 

ahsäú

(Ja a i
Be>kmi

Dóri

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci august a september 2015
do 07.08.2015 I Výstava „Kamenári -  kamenné kvety“ | Miesto: M estské vlastivedné múzeum | Organizátor: Hradné múzeum

do 13.09.2015 I Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti“ | Miesto: Bebekova veža | Organizátor: Hradné múzeum

14.08.2015,16:00 hod -16.10.2015 I Výstava „Umenie remesiel“ | Miesto: M estské vlastivedné múzeum |
Organizátor: Hradné múzeum

04.09.2015,17:00 hod I F>redstavenie knihy Róberta Labodu „Túlzások“ | Beseda prebehne v maďarskom jazyku |
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove | Organizátor: Hradné múzeum

15.09.2015,19.00 hod  I Csaba Székely: „Kvet z bane” | Dráma v podaní Jókaiiio divadla z Komárna |
Miesto: MsKS Fiľakovo | Organizátor: M estské kultúrne stredisko

17.09.2015,17:00 hod  I Prednáška PhDr. Jozefa Drenka o  histórii obcí regiónu | Prednáška prebehne v slovenskom jazyku | 
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove | Organizátor: Hradné múzeum

Vatra zvrchovanosti opäť vzbíkla pri matičnom dome
17. júl je významným dátumom v novodobých 
dejinách slovenského národa. V tento deň si to
tižto pripomíname prijatie Deklarácie o zvrcho
vanosti Slovenskej republiky, ktorá bola schvá
lená v roku 1992. Na viacerých častiach územia 
sa na počesť tohto pamätného dňa pália takzva
né vatry zvrchovanosti. Výnimkou nie je ani Fi
ľakovo, kde sú každoročne tieto oslavy spojené 
aj s kultúrnym programom plným folklóru. Po
dujatie pálenia vatry zvrchovanosti zahájili 
slávnostné príhovory. Ako prvá vystúpila Alena 
Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej 
vo Fiľakove, po nej sa na pódiu vystriedaU čest- 
m' hostia, viceprimátor mesta Fiľakovo László 
Kerekes a poslanec Banskobystrického samo
správneho kraja Milan Spodniak. Neskôr sa už 
ozývali len hrejivé tóny slovenských ľudových 
piesní a rezkých tancov v podaní folklómeho sú
boru Jánošík a ľudovej-hudby Ďatelinka. Tí naj

menší horlivo očakávah zapálenie vatry. Jej o- 
heň vzplanul podvečer v sprievode hymny Mati
ce slovenskej -  Kto za pravdu horí a ľudovej 
piesne s príznačným názvom na Kráľovej hoU. 
Matičiari si tak aj tento rok vychutnali posedenie 
v kruhu známych či priateľov pri výbornom gu
láši. Pokochali sa pohľadom na devy v tradič

ných vyšívaných krojoch so zlatom v hrdle a ju
nákov v krpcoch, ktori poskakovali, čo im nohy 
stačili. Aj takto si vo Fiľakove pripomenuU 23 
rokov od prijatia Deklarácie o zvrchovaností 
Slovenskej republiky.

Lucia Belková, MO M S Fiľakovo



Fotoreportáž 
Mariana Mesiarika

Nahliadnutie do rekonštrukčných prác 
svätyne rímskokatolíckeho kostola

úspešné 
projekty Geoparku 
N ovohrad-N ógrád

Projekt „GeoPart -  Systematické partnerstvo 
v záujme integrovaného rozvoja Novohrad- 
Nógrád geoparku” -  HUSK/1101/1.5.1 bol 
podaný ešte v roku 2011, ale uspel len v júni 
roku 2014. Jeho vedúcim partnerom bolo 
Združenie právnických osôb N ovohrad- 
Nógrád Geopark. Realizácia projektu sa za
čala v septembri roku 2014 a ukončila sa 
medzinárodnou konferenciou v júni 2015. Jej 
hlavným cieľom bola aktualizácia, doplnenie 
a zosúladenie strategických dokumentov Geo
parku Novohrad-Nógrád slovenského a ma
ďarského územia. Nebola to ľahká úloha, 
keďže sa museli zosúladiť záujmy organizá
cií a inštitúcií fungujúcich na jeho území, bez 
spolupráce sú predsa ďalší rozvoj a budúc
nosť nepredstaviteľné. Účastníci pracovných 
stretnutí sektorov (samospráva a školstvo, tu
rizmus a civilná sféra, podnikatelia, ochrana 
životného prostredia a krajinná architektúra -  
hlavne organizácie, inštitúcie, záujemcovia) 
mali príležitosť, aby sa vyjadrili k stále sa roz
širujúcim a obnovujúcim rozvojovým doku
mentom. Jeho dôležitou súčasťou bola okrem 
obsiahleho auditu aj stratégia, program sta
rostlivosti, obchodná stratégia a štúdie usku
točniteľnosti od jednotlivých sektorov. V rám
ci projektu bola vydaná trojjazyčná sloven- 
sko-maďarko-anglická publikácia (Novo
hrad-Nógrád Geopark), ktorá predstavuje 
geologické, prírodné, kultúrne hodnoty a čin
nosť Geoparku, ale nájdeme v nej napríklad 
aj výber najlepších fotografií Medvešského 
fotomaratónu. Projekt bol ukončený dvoj
dňovou medzinárodnou konferenciou v E- 
resztvényi (Maďarsko). Zúčastnení sa mohli 
na prednáškach zoznámiť s hotovými doku
mentmi, porozprávať sa s ich pripravova
teľmi a na druhý deň konferencie mohli ab
solvovať celodennú prechádzku na okolí E- 
resztvényu a Šomošlq^.

Jo ze f Puntigán, kancelária NNG

iProgram cezhraničnej spolupráce 

Maďarská republika-Slovenská republika 

2 0 0 7 -201 3

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Preclstavik prvý zväzok zo série 
kníh ViscussUmes Fdekienses

Knihu s názvom Egyetértésben a közös érde
kért -  A filleki végvár működtetése Koháry 
István főkapitányságának idején (1667-1682), 
vo voľnom preklade Svorne za spoločný záu
jem-Fimgovanie pohraničného hradu F iľako- 
vo v čase hlavného kapitána Štefana Koháiyho 
(1667-1682), predstavil v Mestskom kultúr
nom stredisku 26. júna Mgr. Attila Agócs, 
PhD. Autor knihy, Zoltán Igor Komjáti, PhD. 
sa venuje skúmaniu dejín rodiny Koháryov- 
cov, obzvlášť je jeho srdcovkou hradný kapi
tán Štefan Koháry. Popri tom je šéfredaktorom 
maďarského vedeckého časopisu Kritische 
Zeiten, registrovanom vo Viedni.
Osem rokov vedeckej práce na doktorskej 
dizertácii autora z Hevešskej župy vyšlo v 
knižnej podobe v edícii vydavateľstva Lilium 
Aurum. Monografia autora spracúva výskum 
rozsiahlych prameňov a odbornej literatúry a z 
pohľadu jej využitia si zobral pod drobnoU’ad 
a do hĺbky preskúmal kultúrne dejiny fiľakov- 
ského hradu.
Precízny výskum a spracovanie prameňov Zol
tána Igora Komjátiho prispeje k tomu, aby sme 
dejiny hradu nepoznali len v spojitosti s výz
namnými vojenskými výpravami a obliehania
mi hradu, ale dáva nám možnosť nahliadnuť 
do jeho každodermého života a všedných dní. 
Súčasne verne predstavuje militarizáciu spo
ločnosti hlavného kapitanátu a dobové vojen
ské, šľachtické a sedliacke mravy.
V rozprave o novej publikácií Attila Agócs spo
menul, že daná monografia je prvá zo série loiíh 
o histórií Fiľakova s názvom Discussiones File- 
kienses.
Publikáciu si môžete zakúpiť v kancelárii No
vohradského turisticko-informačného centra.

IVIgr. Attila Agócs, PhD, Zoltán Igor Komjáti, PhD. 
a Gyula Hodossy, riaditeF vydavateľstva Lilium 
Aurum (Foto: Zoltán Schnelczer)

ktorý biuiuje kolektív
Skončil sa 13. Skrášľovací tábor na fiľakov- 
skom hrade a účastníci si už vychutnávajú 
prázdniny niekde inde. V čom spočíva tajom
stvo toho, že sa sem už roky mládež vracia a 
skrz prácu ich rúk sa oživí farba dreveného 
zariadenia, opravia sa zábradlia, hrad sa stane 
čistejší a lepšie udržiavaný? Tajomstvo spo
číva v tom, že sa dá, treba a je dôležité učiť a 
nasmerovať mladých k takým voľnočasovým 
aktivitám, ktoré sú naraz prospešné, hodnot
né a hodnototvomé. Tohto roku od nadšencov 
z vlaňajších rokov prebrala štafetu mladšia ge
nerácia a z bývalých účastníkov sa stali tohto 
roku vedúci skupín, ktrorí značne uľahčili úlo
hu vedúcich tábora, pedagogičky Mgr. Polli 
Agócs a zamestnanca Hradného múzea, 
Gábora Illésa. Hosťami tábora boli Mgr. Atti
la Agócs, PhD., ktorý prednášal o dejinách 
hradu a Gergely Agócs, PhD. s prednáškou o 
ľudovej hudbe. Na bezproblémovom priebe
hu tábora majú leví podiel Ing.arch. E rila An- 
derková, predsedníčka OZ Oppidum, Ágnes 
Kele Szabó, učiteľka umenia, Mgr. Viktória 
Tittonová, PhD., riaditeľka Hradného múzea 
vo Fiľakove a členovia OZ Oppidimi. Čo ta
kýto tábor prinesie Fiľakovu? Popri hmata
teľným úžitkom práce účastníkov v prvom ra
de dobré meno. Nie je zanedbateľný ani fakt, 
že sa tu za posledných 13 rokov vytvoril taký 
kolektív, ktorý je súdržnou silou a aj hnacím 
motorom miestnej iniciatívy. Dôležité je, aby 
sa v dnešnej dobe, kedy sú medziľudské 
vzťahy kvôli prípadným politickým a ekono
mickým rozdielom menej usporiadané než v 
minulosti, v tábore rodili skutočné a silné 
priateľstvá. Každému odporúčam, aby sa vyb
ral na hrad a pozrel sa, akú prácu vykonala 
mládež pri obilnom mlyne, pri delových ko
morách a hodinovej veži. Počas archeologic
kého výskumu práve pri rýľovaní chlapcov 
zo Skrášľovacieho tábora sa v zemi objavil 
kus čínskeho porcelánu, ktorý vrhá na ziste
nia o obchode a použití predmetov v Osman- 
skej ríši úplne nové svetlo. Sutiny minulosti 
nie sú len bremenom, ale základom budúc
nosti, ktorej súčasťou je aj Skrášľovací tábor!

Zoltán Szászi
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Mesto ruší CVČ, neruší voľnočasové aktivity
Dňa 13. júla Mestské zastupiteľstvo vo Fiľa
kove scW lilo  v súlade s rozhodnutím mi
nisterstva školstva všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa dňom 31.8.2015 ruší 
Centrum voľného času lUVENES. Zrušenie 
CVČ však v žiadnom prípade neznamená ko
niec voľnočasových aktivít poskytovaných 
rozličným vekovým kategóriám obyvateľov 
mesta.
Ide o organizačnú zmenu, ktorá nadväzuje 
na zmeny uskutočnené v sieti kultúrnych in
štitúcií mesta v uplynulých rokoch predo
všetkým pričlenením Novohradského turis- 
ticko-informačného centra a Mestskej kniž
nice k Hradnému múzeu vo Fiľakove, o kto
rých po počiatočných obavách môžeme kon
štatovať, že viedli k oživeniu činnosti týchto 
organizačných zložiek.
Treba však hneď dodať, že Mestské kultúme 
stredisko (MsKS), ktoré bolo presťahované 
do budovy bývalého závodného klubu, u- 
trpelo týmito zmenami tak vážnu ranu, že je 
schopné ftmgovať len v núdzovom režime. Z 
uvedeného dôvodu mesto je  nútené v organi
začných zmenách pokračovať ich druhou 
etapou.
K zefektívneniu pôsobenia MsKS je nutné 
posihiiť stav jeho zamestnancov o ľudí, ktorí 
majú skúsenosti s organizáciou kultúrnych 
podujatí či prácou v rozUčných formáciách

kultúrnych organizácií a majú za sebou aj 
patričné úspechy v tejto oblasti. Takýchto ľu
dí mesto má, konkrétne v osobe p. T. Mihali- 
desovej a p. Mgr. N. Vargu, ktorí po zanik
nutí CVČ môžu pokračovať vo svojich hlav
ných aktivitách v MsKS. Ani ostatné aktivity 
CVČ nemusia zaniknúť. Niektoré môžu na
ďalej fungovať priamo v terajších priesto
roch CVC, ktoré bude spravovať a v skutoč
nosti mala i doteraz v správe Základná škola. 
Farská lúka 64/A. Na rozdiel od doterajších 
krúžkových poplatkov to bude prebiehať na 
základe nájomných zmlúv uzatvorených s p. 
riaditeľkou Mgr. I. Wágnerovou. Váženým 
rodičom a milým deťom odporúčame do 
pozornosti aj bohatú ponuku 4 základných 
škôl mesta, v ktorých pôsobilo v uplynulom 
školskom roku na základe vzdelávacích pou
kazov, t.j. bezplatne, až 83 krúžkov, a to aj 
toho istého či podobného zamerania ako v 
CVČ.
Našou túžbou je naplniť životom budovu 
MsKS na Námestí slobody. V záujme toho 
sme pristúpili k uvedenej organizačnej zme
ne. Je nám jasné, že každá zmena dakoho 
bolí, aj keď je  to zmena prinášajúca to, po 
čom sa dlho túžilo.

Peter Fehér, vedúci oddelenia 
školstva, kultúry a športu

Oceňovanie najlepších žiakov a š tu den tov

filakovských  škôl

*

Koniec školského roka prináša žiakom a štu
dentom síce viac učenia, ale aj veľa zábavy, 
aktivít a výletov. Spolu s nimi tiež vyhodnote
nie ich šikovnosti a úspechov na rôznych súťa
žiach a podujatiach. Najúspešnejších reprezen
tantov jednotlivých škôl na území Fiľakova 
oceňuje pravidelne, takmer dve desaťročia aj 
vedenie mesta a tunajšieho školského úradu. 
Členovia Komisie pre školstvo, mládež a šport 
pri MZ vo Fiľakove v spolupráci s riaditeľmi 
škôl pozvaU v posledný júnový týždeň do veľ
kej zasadačky mestského úradu asi 60 detí z 
dvoch materských, štyroch základných a oboch

stredných škôl, ako aj zo ZUŠ, CVČ a ŠZŠ na 
slávnostné stretnutie s primátorom mesta a 
vedúcim školského úradu. Okrem diplomov, 
m alých darčekov a neopakovateľných 
spoločných fotografií zostane všetkým ocene
ným deťom krásna spomienka, že ich práca, 
zodpovednosť a usilovnosť nezostáva nepov
šimnutá. Všetkým aj my v redakcii srdečne bla- 
hoželáme!

PS: Hoci v čase uverejnenia tohto článku je v 
podstate už polovica prázdnin za nami, želáme 
všetkým žiakom a študentom, no samozrejme 
aj ich učiteľom a ostatným zamestnancom škôl 
krásny zvyšok leta, veľa nezabudnuteľných zá
žitkov a mnoho tvorivých síl v začiatkoch nové
ho školského roka. -

Iveta Ciferova

Medzinárodná súťaž gp, 
| — “I  Palóc Kupa

v silovom trojboji
v  dňoch 6.-7. júna 2015 sa 6 pretekárov od
dielu silového trojboja a kulturistiky FTC 
Fiľakovo zúčastnilo medzinárodnej súťaže 
,J ’alóc kupa -  športom pre integráciu“, v 
tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu, v Šalgó- 
taijáne.Napriekťažkostiampripriprave na 
súťaž sme dosiahli nasledovné výsledky:

- S

V kategórii dorast -  1. miesto: Norbert O- 
láh -  do 70 kg (stal sa dokonca absolútnym 
víťazom dorastencov); 1. miesto: Jozef Hor
váth -  do 80 kg; 4. miesto: Csaba Péter -  do 
70 kg
V kategórii ju n io r-  1. miesto: Daniel Hor
váth-d o  80 kg
Vkategórii m u ž i-1. miesto: Ondrej O láh- 
do 60 kg; 1. miesto: František Sajko -  do 
100 kg
Pretekári získali skúsenosti a motiváciu. Sú
ťaž prebehla v priateľskej atmosfére s do
držaním zásad fair play. Pozitívnym výs
ledkom sa nám podarilo m otivovať aj 
ostatných členov oddielu na ešte tvrdšiu prá
cu a zvýšiť ich sebavedomie.

František Sajko, FTC

Polonia Cup 2015
Medzi veľké športové podujatia vo Fiľakove v 
tomto roku koncom júna nepochybne patril aj 
tumaj vo futbale železničiarov štyroch krajín 
známy ako Polonia Cup. Koná sa síce každý 
rok, ale vždy v inom meste, resp. krajine, takže 
k nám zavítal znova po štyroch rokoch. Názov 
dostal pri jeho založení v roku 1979 po medzi
národnom rýchliku, ktorý spájal Maďarsko, 
Slovensko, Česko a Poľsko, v každej krajine 
zapojil železničiarov konkrétnych pohranič
ných prechodov, cez ktoré viedla j eho trasa. Aj 
tento rok sa futbalové družstvá železničných 
stam'c Fiľakovo, Somoskőújfalu, Zebrzydo- 
wice a Petrovice u Karviné stretli na dvojdňo
vom zápolení o putovný pohár Polonia Cup-u. 
Vedenie FTC a Mesta Fiľakovo pomohli do
mácim organizátorom -  ŽSRaŽSSK vytvoriť 
ideálne podmienky. Turnaju prialo tiež pekné 
počasie a prilákal aj pomeme pekný počet fut
balových fanúšikov. Šesť vzájomných zápa
sov striedaU voľnočasové aktivity i zasadnutia 
organizátorov a komisií, dokonca večemé 
posedenie pri hudbe a účastaíci mali aj vskut
ku zaujímavé ubytovanie, tak ako sa patrí. Na 
železničnej stanici čakah na nich dva pohodo- 
vé ležadlové vozne. Tohtoročným víťazom sa 
stalo družstvo z poľských Zebrzydowíc, ktoré 
bude hostiteľom turnaja o rok. 38. ročník Po
lonia Cup-u je teda minulosťou, no myšlienka 
j eho zakladateľov, t.j. tradícia pohodového fut
balu, priateľstiev a dobrej spolupráce železni
čiarskej „V4“ zostáva nad’alej.

Iveta Cíferová



VŠETKO SPOLU UŽ OD 1 4 €  MESAČNE BEZ 
VIAZANOSTI

VYSOKORÝCHLOSTNÝ OPTICKÝ INTERNET. 
RÝCHLOSŤ PODĽA VÁŠHO VÝBERU. BEZ 
PROBLÉMOV AJ 80MbÍt/s

LACNÉ VOLANIA. ZAKAZNICI REGIOTELU S I MEDZI 
SEBOU VOLAJÚ ABSOLÚTNE ZADARMO.

DIGITALNA TELEVÍZIA. VYSOKÁ 
KVALITA OBRAZU. HD PROGRAMY

VIAC INFORMÁCII: 
0907 256 204 

w w w .regiom ax.sk
Regiotel Fiľakovo, s.r. o. 
Biskupická 4, Fiľakovo

^ á te  svoje peniaze pod l<ontrolou?
Bezplatné finančné poradenstvo v diskrétnom prostredí!

Naučíme Vás ovládal; vlastné financie!
Hypotekárne a spotrebné úvery, preflnancovanie úverov!

yr.lnvestujte do vlastnej budúcnosti!
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C
Poistlqf život aj neživot, investície, II.-III. pilier, PZP, KASKO...

Využite naše služby, doživotný servis!
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93 x 131 mm
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50 €

1/16 A4
44,5 x 63,5 mm

15 €
1/32 A4
44,5 x 30 mm  

8 €

1/8 A4
93 x  63,5 mm

26 €

Riadková
inzercia

Ponúkam sadrokartónové práce, maliarske 
práce, natieračské práce, atď. +36 70 241 22 43

1/2 A 4
190x131 m m

CENY INZERCIÍ 
V Č A SO PISE  
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90 €
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