MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

Bilancia prvého roka
1. časť
Máme za sebou prvý rok volebného cyklu
2014-2018, nazdávam sapreto, žeje čas naprvé
vážnejšie skladanie účtov. O doterajších výsled
koch, stave naštartovaných procesov a súvisia
cich bodoch rozpočtu mesta na rok 2016 sa s
Vami podelím podľa deviatich bodov môjho
strednodobého volebného programu. Do pos
ledného tohtoročného čísla mestských novín
sme vedeli um iestniť len výsledky úsilia
vyvinutého v rámciprvých dvoch bodov.
1. R o z v o j m e s t s k ý c h
p o d n ik o v
MESTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

a

sie t e

Strojový park Verejnoprospešných služieb
(VPS) sa v tomto roku podarilo doplniť o tri
ojazdené vozidlá. Autobus slúži predovšetkým
na prepravu našich športovcov a kultúrnych
spolkov a súborov, fekálnym vozidlom mienime
riešiť problémy so splaškami v domácnostiach
obyvateľov, ktorí bývajú v uliciach bez kanali
zácie, malé nákladné auto zase pomáha v čin
nosti občanov zamestnaných v rámci aktivačnej
činnosti a menších obecných služieb pri uprato
vaní, čistení a skrášľovaní verejných priestran
stiev. Z úspešného projektu zberného dvora sme
zakúpili nové zberné vozidlo, ktoré slúži predo
všetkým na zber triedeného odpadu, jeden trak
tor a malotraktor. Bytový podnik Filbyt zapoje
ním viacerých miestnych podnikateľov úspešne
zrealizoval prvú vážnejšiu renováciu nájom
ných domov y meste. Do hlavnej budovy Zák
ladnej školy Štefana Koháriho II. bol počas re
konštrukcie vybudovaný bezbariérový prístup j e to prvá verej ná budova v maj etku mesta, ktorá
je vybavená plošinou pre imobilných. V r. 2015
sa uskutočnili prípravné práce - projektovanie,
povoľovanie a verejné obstarávame - prestavby
bývalého Daňového úradu. Stavebné úpravy
potrebné k adaptácii tejto budovy na školské
účely sa začnú v januári a k presťahovaniu Zák
ladnej umeleckej školy do krásneho prostredia
pri parku dôjde pravdepodobne po Veľkej noci.
K zmene budovy umeleckej školy na čiastočne
kryté trhovisko sa nám tento rok podarilo v rám
ci strategickej dohody uzatvorenej s jedným
miestnym podnikateľom odkúpiť pozemok v su
sedstve budovy. Na stavebné projektovanie
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trhoviska sme vyčlenili finančné krytie v roz
počte mesta na rok 2016, ktorý bol schválený v
uplynulých dňoch. V prípravnej fáze komplex
nej obnovy Radnice sme v tomto roku dali na
projektovať renováciu hygienických zariadení,
demonštrujúcich stav z osemdesiatych rokov a
klientske centrum na prízemí, ktorého stavebná
realizácia začne v januári. Táto multifunkčná
kancelária s bezbariérovým prístupom bude
hrať významnú rolu aj v zmene štruktúry za
mestnancov mestského úradu, ktorá sa uskutoč
ní na základe vyhodnotenia procesného auditu,
ktorý prebiehal v lete. Našim zámerom je, aby
občania prichádzajúci na úrad mohli veľkú časť
svojich záležitostí vybaviť v jednej kancelárii
bez behania medzi kanceláriami a pokladňou či
podateľňou.
2. R o z v o j in fr a št r u k t ú r y

Popri priebežnej údržbe ciest a chodníkov v
správe mesta bolo v roku 2015 vyhotovených aj
niekoľko kratších úsekov chodníkov, napr. pri
kríži na rohu reštaurácie Anna Villa a na kom
plexne obnovenom detskom ihrisku vedľa Klu
bu. Ulice Partizánska a Tajovského boli pokryté
novým asfaltovým kobercom o celkovej rozlohe
4800 m2. Začalo sa s projektovaním dokončenia
Podhradskej ulice od hradnej brány smerom na
„malú stanicu“ a pripravuje sa aj dopravný pro
jekt časti Baštovej ulice od malej veže k malej
stanici. Pri veži mesto v týchto dňoch odkupuje
poslednú parcelu v osobnom vlastníctve,
následkom čoho sa stane celé územie majetkom
mesta a tým sa odstráni aj posledná prekážka brá
niaca projektovaniu a povoľovaniu parkoviska
pod hradom. Na úpravu ulíc pod hradom chce
me budúci rok získať finančné prostriedky z
programu podpory maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. V centre mesta, za tzv. sedemdesiatdvojkami sme vybudovali parkovisko
na podklade z drveného bazaltového kameniva
spevnené s obrubníkmi a aj v novom rozpočte
sme vyčlenili financie na postupné rozširovanie
parkovacích miest. V práci nás hatia - predovšet
kým na Farskej lúke - nevysporiadané, často až
nevysporiadateľné vlastnícke vzťahy. Keďže
existujúce stavebné projekty a povolenia mesta
- vyhotovené pred dvomi volebnými cyklami sú dnes už úplne zastarané a aj dotačná politika
vlády bránila kanalizácii Mlynskej ulice, obyva
teľom tejto lokality VPS od tohto roku zabez
pečuje odvoz splaškovej vody za zľavnenú ce
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nu. Na obyvateľskom fóre sme sa s obyvateľmi
tejto mestskej časti dohodli, že ako kompen
záciu za nevydarený projekt im mesto vybuduje
v roku 2016 nový chodník v dĺžke 530 metrov a
asfaltovanie priľahlých ulíc bude zaradené do
plánu rozvoja schváleného na obdobie do roku
2018. V záujme podpory výstavby nových ro
dinných domov sme uzatvorili zmluvu s firmou,
ktorá realizovala výstavbu obchodného domu
Tesco vo Fiľakove. Mesto v nej garantuje, že svoj e pozemky pri športovom ihrisku FTC ponúkne
na vybudovanie ulice a vytvorí tým možnosť na
rozparcelovanie súkromných pozemkov tamoj
ších vlastníkov, t.j. na vytvorenie nových sta
vebných pozemkov. S jednou lučeneckou fir
mou sme uzatvorili zmluvu o predbežnom sú
hlase mesta s tým, aby na jeho pozemkoch pod
Vereškou a na Farskej lúke postavila náj omné do
my, ktoré mesto v nasledujúcich rokoch odkúpi
prostredníctvom štátnej dotácie pre svojich
obyvateľov. Naša výzva smerujúca na prieskum
záujmu mladých rodín sa rozšírila koncom leta
ako blesk a mala veľmi kladnú odozvu. Firma
začne s výstavbou v lete 2016. Veríme, že tieto
stavby, očakávané v budúcich rokoch, spomalia
sťahovanie mladých rodín z nášho mesta.
(Pokračovanie v ďalšom čísle novín.)
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
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Rekonštrukcia Základnej
milovníci zvierat!
školy Štefana Koháriho l t Vážení
Opäť sa Vám prihovárame touto cestou.
„Investícia do vašej budúcnosti“
Úspešne sa uskutočnil projekt s názvom
„Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod
jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s
VJM - ul. M ládežnícka č.7, Fiľakovo“
vďaka ktorému vo Fiľakove, v jednej z naj
väčších základných škôl s vyučovacím ja 
zykom maďarským v celom regióne pre
biehali v uplynulých mesiacoch rozsiahle
rekonštrukčné práce. N a dvoch hlavných bu

Okná základnej školy pred rekonštrukciou

dovách a telocvični boli obnovené strechy,
zabudované pekné, m oderné výplňové
konštrukcie (okná a dvere) na hlavných bu
dovách a dnes vo všetkých triedach piatich
objektov už nová, moderná svetelná techni
ka zefektívňuje základné podmienky vyu
čovania. V rámci projektu boli obstarané
dva stolové počítače a potrebný školský ná
bytok, a bola zabezpečená debarierizácia
hlavného objektu,A “- Vďaka týmto rozvo
jovým aktivitám bolo prestavaných 543 682
EUR, z čoho 445 689 EUR je príspevok z
ERDF, 52 435 E U R je spolufínancovanie zo
štátneho rozpočtu a 45 549 E U R je vlastný
vklad Mesta Fiľakovo.
Začiatok realizácie projektu: 02.02.2015
Skončenie realizácie projektu: 30.11.2015
Ing.arch. Erika Anderková,
MsÚ Fiľakovo, referát stratégie a rozvoja mesta
regionálny
operačný
program
Európska^únia

Budova základnej školy s novými oknami

OZ Šťastné labky v auguste 2015 oslávilo
prvý rok vzniku útulku vo Fiľakove pod
vedením a prevádzkovaním OZ. Vydali
sme sa na dlhú cestu, cestu vybudovania ozajstného kvalitného útulku, kde všetkým
zvieratkám, ktoré sa k nám dostanú m ôže
me poskytnúť komfortný pobyt a starostli
vosť, ktorú tak veľmi potrebujú. OZ po
zem ok zakúpilo v lete 2014, od tej doby
sme vyčistili časť pozemku, oplotili areál,
zmontovali 18 kotercov, najväčšou polož
kou bola výmena strechy na budove, v re
konštrukcii pokračujeme postupne, zima
je už za dverami a naši zverenci potrebujú
aj vyhrievané priestory. Za to všetko, čo sa
nám doteraz podarilo vybudovať vďačíme
práve Vám, našim podporovateľom, či už
ste nás podporili materiálne alebo nemate
riálne, je to pre nás obrovská pomoc a
podpora, vďaka ktorej sa krôčik za krôči
kom posúvame vpred. Veľká vďaka patrí
všetkým tým, ktorí sa nás rozhodli pod
poriť 2% z už odvedenej dane, žiaľ, nemô
žeme sa Vám poďakovať všetkým osobit
ne, ale verte, že si túto podporu nesmieme
vážime.
V roku 2015 útulok už prijal skoro 200
zvierat, momentálne sa v útulku nachádza
53 psíkov, ktoré v nádejí očakávajú ten
šťastný deň, keď nájdu ten pravý domov,
každý z nich m á svoj príbeh a tak veľmi si
to zaslúžia. Spomenieme prípad Wendy,
drobnej fenky týranej vlastným majite
ľom, ktorá m usela podstúpiť amputáciu

nôžky a očka, ktoré sa už bohužiaľ nedali
zachrániť, aj napriek tomu vedie plnohod
notný život a konečne pociťuje lásku v no
vom domove. Adoptovať psíka z nášho
útulku je veľmi jednoduché, stačí nás len
navštíviť, príp. kontaktovať telefonicky a
vybrať si toho správneho, všetky psíky po
núknuté na adopciu sú zdravé, veterinárne
ošetrené a začipované, zverejnené na na
šej FaceBook stránke: "Útulok Šťastné lab
ky Fiľakovo".
Útulok prijme staré hrnce, akékoľvek kr
mivo, dezinfekčné prostriedky, to je to, čo
v tejto chvíli najviac potrebujeme. Vítaní
sú aj venčiari, ktorí v čase voľna zoberú
psíkov na prechádzku.
V ďalších mesiacoch nás čakajú práce ako
oprava vodovodu, zavedenie elektrického
vedenia a kúrenia v budove, montovanie
nových kotercov, zariadenie vnútorných
priestorov pre zvieratá.
Ú prim ne Ď AK U JEM E všetkým , ktorí
nám akokoľvek pomohli a podporili nás,
pokračujeme ďalej v našom poslaní.
Bea Jagošová, O Z Šťastné labky

Významné kultúrne podujatia v januári 2016

Kultúra

do 26.02.2016

„Vianoce s betlehemom” - výstava
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum a galéria
Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

14.01.2016 24.01.2016

DNI MAĎARSKEJ KULTÚRY - SPOZNAJME SA!
Organizátori: MsKS Fiľakovo, ZO Csemadok Fiľakovo, FS Jánošík, I
NOS Lučenec

14.01.2016
18.00 hod.

„Pre koho niet miesta v raji“ - predstavenie divadla B.S.Timravy
o živote a láske Imre Madácha a Erzsi Fráterovej.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Hlavný organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

20.01.2016
15.00 hod.

Tanečný dom pre deti - maďarské a slovenské ľudové tance
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Hlavný organizátor: MsKS Fiľakovo
spoluorganizátor: FS Jánošík, NOS Lučenec

22.01.2016
17.00 hod.

„S láskou“
Predstavenie CD platne. Účinkujú: Katalin Szvorák a Júlia Kudlik
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Hlavný organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo

24.01.2016
18.00 hod.

Operetný galaprogram s Pitti Katalin a jej hosťami
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Hlavný organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
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M ôžem sa spoľahn úť n a svoju rodinu
Rozhovor s prednostkou Mestského úradu
V predchádzajúcom čísle našich novín sme
Vám už predstavili novú prednostku mestské
ho úradu, no našim cieľom bolo zoznámiť Vás
s ňou čo najkomplexnejšie, a tak náš posledný
rozhovor v tomto roku patrí práve jej. Hoci
mesačné pôsobenie v novej funkcii j e príliš
krátke obdobie a v pomerne hektickom období
(príprava nového rozpočtu mesta, uzávierka
roka a pod.) a o zmene v je j živote i pracov
ných plánoch na novom poste sme už s ňou ho
vorili, nasledujúce riadky majú predstaviť
hlavne Andreu Mágyelovú, ako ženu, matku,
manželku, či priateľku a kolegyňu v rôznych
spoločenských organizáciách.
To, že ste viac ako dve desaťročia Fiľakovčankou, sme prezradili už minule, povedz
te nám však, kde sú Vaše rodinné korene a
nakoľko ste boli s našim mestom spojená v
detstve, či trochu neskôr?
Pochádzam z obce Radzovce, ktoré je vzdia
lené od Fiľakova iba cca. 6 km. Z tohto dôvo
du návštevy mesta Fiľakovo, či už zdravot
níckych zariadení, školských zariadení pri
príležitosti rôznych školských akcií alebo
kultúrnych podujatí ako členky folklórneho
súboruNógrád, boli časté.
V detstve ste túžila po takomto zamestnaní,
alebo prečo ste si vybrali neskôr práve ob
lasť verejnej správy a samosprávy?
V detstve som si svoj „dospelácky život“
predstavovala inak, skôr ako neustále cesto
vanie po svete. Tak ako mnoho mojich roves
níkov ani ja som si pred ukončením 8. triedy
základnej školy nevedela predstaviť, akú
profesiu si mám vybrať. Keďže moja mamina
v tom čase pracovala ako administratívna pra
covníčka, na jej odporúčanie som podala pri
hlášku na strednú ekonomickú školu. Svoj

profesionálny život som začala v súkromnom
sektore ako prevádzková účtovníčka. Štátny
majetok Fiľakovo š.p. a neskôr Filagro s.r.o.
Fiľakovo boli zamestnávatelia, ktorí zo mňa
vychovali profesionálnu účtovníčku a eko

nómku. V roku 2003 som bola oslovená vede
ním obce Radzovce, aby som svoje profesio
nálne znalosti z oblasti ekonomiky využívala
na poste odbornej referentky Obecného úradu
v Radzovciach. Výzvu som prijala a zamerala
som sa na dovtedy iba sčasti poznanú oblasť
verejnej správy. Svoje vedomosti o verejnej
správe ahlavne samospráve, akojedného zpilierov verejnej správy, som prehlbovala vďa
ka praxi a vysokoškolskému štúdiu.
V novembrových zvestiach sme hovorili aj
o tom, že na predchádzajúcom pôsobisku
ste toho tiež mali dosť na zodpovednosti,
chce to určite veľa času i mimo „pracovnej
doby“, ktorá vlastne na takýchto postoch
nie je presne časovo ohraničená. Sú v tom

aj rôzne akcie cez víkendy, soboty na sobá
šenie a schôdze, školenia, účtovné uzávier
ky, zasadnutia... Nechýbala mama a man
želka doma príliš často, ako to znášala
rodina? Máte ich podporu?
Okrem týchto aktivít, ktoré ste vymenovala
som si dopĺňala aj svoje vzdelanie, čo malo za
následok účasť na prednáškach, prípravy na
skúšky a tvorbu seminárnych a záverečných
prác. Ak by som nemala podporu manžela a
dcéry, v žiadnom prípade by som tak náročné
činnosti nezvládala. Z ich strany som sa moh
la spoľahnúť na akceptáciu a pomoc pri mojej
každodennej činnosti vo všetkých oblastiach.
Vieme o Vás aj to, že ste členkou rôznych
občianskych združení, niektorým vediete
aj finančnú agendu a podobne, ale asi naj
viac Vami rezonuje Z.p.o. Geopark Novo
hrad - Nógrád. Prečo? A vôbec, aký máte
vzťah k prírode a turistike?
Vzťah k prírode vo mne vypestoval môj starý
otec, ktorý poznal celú flóru a faunu nášho okolia. V prípade účasti na aktivitách z.p.o.
však nezavážil môj vzťah k prírode, ale vzťah
ksvojej profesii. V čase jej zakladania som bo
la dobrovoľníckou v Mikroregióne Obručná združenie obcí, ktoré implementovalo projekt
s výsledkom vzniku menovaného združenia.
Máte aj nej aké také bežné ľudové záľuby?
Mám odložených množstvo kníh, ktoré
chcem vo voľnom čase prečítať (v poslednom
období to boli knihy, ktorých obsah som si mu
sela zapamätať) a veľmi rada sa obraciam v
kuchyni - varenie j e pre mňa relax.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a každý
človek má určité priania, čo si „pod strom
ček“ želáte Vy?
Hlavným mojim želaním je, aby každý mal to
najdôležitejšie - zdravie. Sebe, mojej rodine,
priateľom, kolegom a známym želám veľa elá
nu a v každej oblasti úspešný rok 2016.
Iveta Cíferová

Aj
M estská knižnica vo Fiľakove sa zapojila do celoslovenského projektu
„Poď, budem ti čítať!“ Hlavným organizátorom podujatia je občianske
združenie Celé Slovensko číta deťom, ktorého cieľom je zvyšovanie
záujm u detí o knihy a čítanie. N aša knižnica oslovila niekoľko
významných ľudí m esta Fiľakovo a ochotných záujemcov, ktorí deťom
slovenských a maďarských ZŠ prečítali svoje obľúbené rozprávky.
V ďaka patrí primátorovi a viceprimátorovi mesta Fiľakovo, Mgr. Attilovi
Agócsovi, PhD. a Ing. Bc. Lászlóovi Kerekesovi, prednostke mesta
Fiľakovo PhDr. Andrei M ágyelovej, vedúcem u oddelenia školstva,
kultúry a športu PhDr. Petrovi Fehérovi, M árii Fehér, Ivete Cíferovej,
Anne Salaiovej a Andrei Ivanovej.
tjmw

Interaktívna prednáška s Mgr. Evou Jambrichovou
Mgr. Eva Jambrichová žije v obci Buzitka,
učí na ZS v Radzovciach. Keďže sa histórii
venuje (okrem hodín dejepisu) s láskou aj
vo svojom voľnom čase, rozhodla sa o svo
je poznatky podeliť nie len so svojimi zve
rencami, ale aj so žiakmi a záujemcami z
Fiľakova. V ďaka Hradném u m úzeu vo
Fiľakove si prednášku s názvom „Odkaz

stratenej generácie” v Mestskej knižnici
vo Fiľakove mohli vypočuť deviataci zo
ZŠ na Školskej ulici, ZŠ Farská lúka, ZŠ
Štefana Koháriho II. s VJM a tretiaci z
Gymnázia Fiľakovo. Hlavnými témami
boli I. a IL svetová vojna, so zameraním na
náš kraj. Študentov okrem poučných slov
čakala aj expozícia rôznych predmetov z

tohto obdobia, na ktoré sa prednáška pani
Jambrichovej priamo viazala. Staré fotky,
zbrane, listy, rôzne dokumenty, stará žeh
lička, či mažiar. Exponáty žiakom pomohli
aspoň na chvíľu sa preniesť do vojnového
obdobia, a tým lepšie pochopiť svoje deji
ny. Poobede sa konala prednáška pre širo
kú verejnosť, kde okolo 30 záujemcov
strávilo príjemný jesenný podvečer plný
starožitností a debát o danej tematike.
Mgr. Lucia Szokeová
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Víťazí súťaže
Náboj junior
Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné
tím y žiakov druhého stupňa základnej
školy, kto ré rep rezen tu jú je d n o tliv é
školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas
ktorých sa tímy snažia na jednom zo
súťažných m iest vyriešiť čo najviac
príkladov.
Náboj Junior prebieha súčasne na m no
hých miestach po celej Českej a Sloven
skej republike. V jednotlivých miestach
sa súťaž vyhodnocuje osobitne; v celko
vom záverečnom poradí potom m ôžu štu
denti porovnať svoje výsledky aj s ostat
nými tímami vo svojej krajine a tiež v
medzinárodnom rebríčku.
Súťaž prebehla 20. novembra 2015. Jed
ným zo súťažných m iest bolo aj mesto Lu
čenec, kde tejto súťaže sa zúčastnio 18 tí
m ov a medzi nimi aj náš štvorčlenný tím
z kvarty: Olívia Hanyusová, Danielia
M o ln áro v á, L ev en te B odor, A d riá n
Szacsko.
Schopnosti jednotlivých členov tímu, ale
aj efektívna tímová spolupráca priniesli
svoje ovocie. Družstvo Gymnázium Gimnázium Fiľakovo vyhralo 1. miesto v
Lučenci, na základe bodovania 11. m ies
to v rámci Slovenska a v medzinárodnom
rebríčku 16. miesto.
Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.
Mgr. Agnesa Kováčova,
Gymnázium Fiľakovo
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18. december patril v našej škole k tým výni
močným dňom. Oslávili sme totiž 40 rokov
našej existencie. Aj keď prvá elokovaná trieda
Osobitnej školy v Lučenci bola otvorená vo
Fiľakove už v školskom roku 1972/1973, samo
statnú Osobitnú školu vo Fiľakove s 21 žiakmi
vytvoril odbor školstva ONV v Lučenci až 28.
augusta 1975. Riaditeľkou školy sa stala pani
Valéria Gyôrgyová. V ďalších mesiacoch sa už o
výchovu a vzdelávanie 56 žiakov staralo 11 pe
dagogických pracovníkov. Po roku svojej exis
tencie sa škola presťahovala z budovy ZDŠ na
Mlynskú ulicu a o rok neskôr sa otvoril aj škol
ský internát. Odjanuára 1981 sa vyučovalo už v
súčasnej budove na Viničnej ulici, ku ktorej pri
budla v školskom roku 1986/1987 aj druhá-nová budova školy. Od februára 1990je riaditeľom
školy Mgr. Dušan Sekereš. Ďalšiu budovu školy
v centre mesta - na ulici Obrancov mieru sme
dostali do užívania v školskom roku 1991/1992.
Zlepšili sa tým podmienky pre manažment ško
ly, jej zamestnancov a samozrejme najmä pre žia
kov, ktorých počet sa neustále zvyšoval. V škol
skom roku 2000/2001 bola škola premenovaná
na Špeciálnu základnú školu vo Fiľakove a od
školského roka 2005/2006 nesie naša škola sú
časný názov Špeciálna základná škola internát
na - Bentlakásos Speciális Alapiskola Fiľakovo.
Sme plno organizovanou základnou školou s
právnou subjektivitou. V súčasnej dobe je našim
zriaďovateľom Okresný úrad v Banskej Bystri
ci. Poskytujeme primáme vzdelanie žiakom s
mentálnym postihnutím (ISCED l)vjazykuslovenskom i v jazyku maďarskom. Organizačný
mi jednotkami školy sú aj internát s týždennou
prevádzkou a kapacitou 30 detí, školská kuchy
ňa a školská jedáleň. V súčasnom období školu
navštevuje cca. 100-140 žiakov s diagnostiko
vaným ľahkým, stredným až ťažkým alebo hl
bokým stupňom mentálneho postihnutia. Pre
važná časť žiakov je zo sociálne znevýhodnené-

20-roené; jubileum Fd> ‘Rakonea
Píše sa rok 1995. Lia aNorbi Vargovci si zakla
dajú svoju rodinu vo Fiľakove a zároveň s ňou
aj folklórny súbor Rakonca. Vtedy ani netušili
pre koľko detí a mladých ľudí zakladajú druhú
rodinu, miesto, kde si vypestujú lásku k ľudovej
kultúre, nájdu priateľov na celý život a možno
aj životnú lásku. Začínali s niekoľkými deťmi z
maďarských základných škôl, ku ktorým sa po
stupne pridávali ďalšie. Dnes sa do súboru hlá
sia už aj mnohé deti zo slovenských škôl. Rečou
čísel sa dá uplynulé obdobie vyjadriť nasledov
ne: 170 bývalých a 50 súčasných tanečníkov,
500 vystúpení, účasť na dvanástich zahranič
ných festivaloch, 36 nacvičených choreografií,
štyri ocenenia zlatým pásmom, raz strieborným
pásmom, jedno prestížne medzinárodné ocene
nie, získanie Ceny za rozvoj Novohradu, a dva
krát Ceny primátora mesta Fiľakovo. Rakonca
však pre samotných tanečníkov znamená omnoho viac. Keď skrsol nápad, aby sa progra
mu zúčastnili aj bývalí tanečníci, nezaváhali
sme. Nácviky počas sobôt (pre niekoho po noč
nej smene), stretnutie dávno nevidených kama
rátov, spomínanie na niekdajšie časy. Okrem
lásky k tancu a súboru nás navždy bude spájať
nevysloviteľné množstvo spoločných zážitkov

a spomienok, na ktoré azda nikdy nezabudne
me. Aj to pre nás znamenali prípravy na pro
gram k 20. výročiu nášho súboru, na ktorý sa mi
nuli lístky už pár dní pred predstavením, ale
vďaka vedeniu mesta si ho na kanáli Tv LocAll
mohli pozrieť všetci záujemcovia. Po prípra
vách prišiel očakávaný deň, 21. november
2015, kedy sa v usporiadaní Spoločnosti Ra
konca a MsKS, s finančnou podporou Úradu
vlády a Banskobystrického samosprávneho kra
ja, uskutočnil program, kde sanajavisku stretlo
okolo 100 tanečníkov od najmenšieho, až po ot
ca dvoch detí. Dojemné príhovory našich „dru

ho, väčšinou rómskeho prostredia a má pridru
žené aj iné poruchy. Okrem žiakov z Fiľakova na
vštevujú školu aj žiaci z okolitých obcí i iných
okresov. Výchovno-vzdelávací proces momen
tálne zabezpečuje 18 učiteľov, 7 vychovávate
ľov a 2 asistenti učiteľa. O prevádzku školy sa
stará 12 nepedagogických zamestnancov školy.
Poslaním našej školy je všestranne rozvíjať osobnosť žiaka s mentálnym postihnutím a jeho
vzťah k okolitému svetu. Žiakovi umožňujeme
získať základné poznatky, zručnosti a schopnos
ti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spo
ločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie
na úrovni, ktorá je preňho osobne dosiahnuteľ
ná. Všetky učebné činnosti prispôsobujeme in

dividuálnym potrebám a možnostiam žiaka. V
príjemnej učebnej atmosfére v triedach kladie
me dôraz na kladné sociálne vzťahy v kolektí
voch detí; podporujeme žiakovu aktivitu, tvori
vosť; rozvíjame jeho sebapoznanie a sebahodnotenie. Žiakovi poskytujeme i možnosť týž
denného ubytovania v internáte školy, kde má za
bezpečenú celodennú stravu a výchovnú starost
livosť. Denne dochádzajúci žiak má možnosť na
vštevovať školský klub, kde si pod vedením vy
chovávateliek môže uspokojiť svoje individuál
ne záujmy a potreby. K dispozícii je aj rôznorodá
záujmová činnosť (krúžky) pre všetkých žiakov
pod vedením učiteľov a vychovávateľov. Verí
me, že výsledky našej práce, ktoré prezentujeme
i na našej webovej stránke www.szsifilakovo.sk,
svedčia o oddanosti našich zamestnancov svojej
práci a že i naďalej, napriek politickým snahám
o zrušenie škôl nášho typu, budeme môcť doka
zovať, že existencia našej školyje opodstatnená.
ŠZ ŠI
hých rodičov”, Lii a Norbiho, nás rozplakali už
na začiatku programu. Po odznení prvých
dvoch taktov sme sa však preniesli v čase. Všet
ci spolu, znovu naj avisku, rozrastení o nové ge
nerácie. Blažený pocit, ktorý nás úplne opantal.
Tento deň nás mnohých nabil na dlhé obdobie a
určite ho priradíme k tým, čo nás vytrhli zo ste
reotypu všedných dní. Neostáva nič iné ako vy
jadriť vďaku všetkým tým, čo s nami spoločne
oslavovali a v mene všetkých tanečníkov vyslo
viť nesmiernu vďaku Lii a Norbimu, ktorí to na
priek početným prekážkam a ťažkostiam ne
vzdali a vytrvali pri svojej „druhej rodine”.
Lucia Szokeová,
bývalá tanečníčka FS Rakonca

Foto:Zoltán Schnelczer
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PREHĽAP TOHTOROČNEJ PONUKY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
Z áujem co v ia n ašli m edzi program am i
MsKS tradičné podujatia aj v roku 2015 rockový festival, humorný kabaret, súťaž
krásy, divadelný festival spojený s výsta
vou, ako aj kultúrny festival s ľudovým tan
com a koncertmi populárnej hudby. Ako spoluorganizátor pomáhal na podujatiach Csemadoku, Klubu dôchodcov, občianskeho
združenia Koháry, a svoj podiel si vybral aj
z mestského D ňa detí organizovaným via
cerými mestskými inštitúciami a organizá
ciami.
Najlepší herec roku 2015, Tamás Gál vystú
pil v MsKS až trikrát - v predstaveniach di
vadla Thália a Divadla Csavar Színház.
Medzi koncertmi populárnej hudby, si v rám 
ci Palóckych dní, prišli na svoje rôzne veko
vé kategórie a milovníci viacerých štýlov:
veľký úspech zožala skupina, teraz už
rocková legenda Karthágo, popri miestnych
hudobníkoch vystúpila vďaka podpore Ú ra
du vlády Slovenskej republiky skupina Eszpé s pamätným koncertom Pála Szécsiho a
hviezda letných festivalov, skupina BudapestBár.
Tento rok nechýbali ani novinky. Obnovili
sa Fiľakovské zvesti, ktoré pripravujú pra
covníci M estského kultúrneho strediska,
Mestského úradu a Hradného múzea vo Fi
ľakove. M esačník sa rozšíril o dve strany v
oboch jazykoch, rubriky sa stali prehľadnej
šie, rozšírili sa o interview a celé noviny sa

obliekli do nového šatu.
O d jesene sa kultúrne stredisko obohatilo o
nové programy, činnosti a partnerov. Cent
rum voľného času Iuvenes sa zlúčilo s
M sKS, čím sa činnosť folklórnych súborov
Rakonca a M alá Rakonca premiestnila sem,
takže od septem bra fungujú ako telesá
MsKS. V novembri sa začali hodiny baletu
pre deti. Skupina tanečnej školy M ona Deja-vu a MsKS m á za sebou už aj prvé vystú
penie: malé baleríny otvorili Vianočný kon
cert ženského speváckeho zboru Melódia.
Tanečná škola Dance Attack sa v MsKS
predstavila v septembri, od vtedy sa začali
už aj hodiny tanca. O d decembra je tu pre
dámy salsa a latino fitness, za veľmi krátky
čas sa vytvorila aj tanečná skupina pre deti.
V tanečnej skupine Dance Attack aM sK S sa
deti učia športový tanec. V poslednej tretine
roka sa - popri dospelých - začalo v MsKS s
ľudovým tancom, baletom a športovým
tancom týždenne zaoberať spolu 100 detí.
Rad partnerov a spoluorganizátorov MsKS
sa rozšíril o občianske združenie In-Nova,
do ktorého programu LiteraTúra, podporo
vanom Úradom vlády, sa zapojilo aj MsKS.
Koncom roka - sa taktiež za podpory Úradu
vlády - pre záujemcov pripravil vianočný
jarm ok okorenený hudobným festivalom s
názvom H u d b a-n áš spoločný jazyk. N apodujatí pred MsKS sa predstavili predovšet
kým miestni umelci: škôlky, základné a

stredné školy, sľubné slovenské, maďarské
a rómske talenty zo základnej umeleckej
školy, ale vystúpil aj mužský spevácky zbor
Pro Kultúra, folklórne súbory Rakonca a Já
nošík, Irén Sz. Danyi, René Krága, Génya
Ferenc and The Band, a bratislavská For
You Acapella. Rad podujatí MsKS uzatvára
tradičná silvestrovská zábava.
MsKS sa bude snažiť aj ďalej rozširovať,
spestrovať výber programov a činností, a
dvíhať úroveň svojich služieb. Srdečne Vás
očakávame na našich podujatiach v roku
2016.
Prajeme pokojné vianočné sviatky a šťastný
novýrok!
Kolektív M sKS

FS Jánošík sa už pripravuje
na Dslavy 20. výročia
Členovia FS Jánošík Fiľakovo pri DMS sa rok
pred oslavami 20 výročia obnovenia činnosti
FS Jánošík začali intenzívne pripravovať na
ich dôstojné oslavy. Prvý októbrový víkend
2.-4.10. 2015 absolvovali sústredenie na
Dolnej Strehovej, kde pilovali spolu s novými
členmi staré tance a zdokonaľovali sa v novej
choreografii Čardášového tanca, ktorej
autorom je Ondrej Remeň - súčasný pedagóg
tanca a nádejný choreograf. Dievčatá pilovali
tiež nový Šatkový tanec z Ocovej, ktorý je z
autorskej dielne Veroniky Dobrockej a kolek
tívu dievčat. Tanečníci začali cvičiť aj novú
choreografiu, ktorou sa predĺži pôvodný tanec
z Detvy upravenej choreografii Viliama Slo
váka. Tri dni prešli ako voda, najmä keď spe
vácka skupina si v sobotu odskočila zo sústre
denia na vystúpenie s ľudovou hudbou Ďate
linka na Homohradský klobásový festival do
Kmej. Večer sme sa všetci družne zabávali pri
harmonike a utužovali kolektív, čo je určite
tiež dôležité pre dobré fungovanie folklórne
ho kolektívu. Na záver by sme sa chceli poďa
kovať mestu Fiľakovo a jeho primátorovi
Mgr. Attilovi Agócsovi, PhD za finančnú pod
poru, bez ktorej by sa sústredenie nemohlo
zrealizovať.
Jozef Sulek, FS Jánošík Fiľakovo

Činnosť Hradného múzea vo Fiľakove v roku 2015
V nasledujúcom článku Vám ponúkame stručný
prehľad podujatí Hradného múzea vo Fiľakove
a jeho oddelení - Mestského vlastivedného mú
zea, Novohradského turisticko-informačného
centra a Mestskej knižnice vo Fiľakove.
V Bebekovej veži hradu sa návštevníci, okrem
stálej expozície, mohli tešiť z fotografií medzi
národnej fotografickej výstavy s názvom Hrad
svetov VII., z krásnych krojov aprezentácie zvy
kov Slovákov žijúcich v Maďarsku, prostred
níctvom výstavy Naša budúcnosť v našej minu
losti, ktorú vymenila expozícia Smaltované ume
nie. V galérií Mestského vlastivedného múzea
mohli záuj emcovia navštíviť rôzne tematické vý
stavy. V rámci podujatia Hrad svetov VII. sa
predstavili traja fotografi s výstavami Očami
inak, Pohoria Grécka a Moje svety. Nasledovala
expozícia Kamenári a kamenné kvety, ktorá
predstavila históriu novohradských kamenárov
a kameňopriemyslu. Výstavu vystriedalo Ume
nie remesiel s výrobkami remeselníkov z Fiľa
kova a okolia a výber z tvorby miestnej maliarky
Tímey Mihalidesovej s názvom Momenty zo ži
vota. Aktuálna výstava s vianočnou tematikou,

ktorá nesie názov Vianoce s betlehemom, bude
sprístupnená do konca februára budúceho roka.
K významným podujatiam Hradného múzea
patrila Palócka Veľká noc, Deň detí vo Fiľakove
a Noc múzeí a galérií, do ktorého sme sa zapojili
už ôsmykrát. Tohto roku padol tento „sviatok“
na 16. mája, kedy Mestské vlastivedné múzeum
navštívilo 350 a hrad až 1250 záujemcov. Počas
turistickej sezóny, ktorá trvala od 15.3.2015 do
15.11.2015 sa na fiľakovskom hrade otočilo tak
mer 16000 platiacich návštevníkov. Okrem kul
túrnych podujatí, sa pre milovníkov prírody or
ganizovali pravidelné túry po okolí v spolupráci
Novohradského turisticko-informačného centra
a GeoparkuNovohrad-Nógrád.
V mestskej knižnici sa uzatvoril rok plný pre
zentácií kníh a zaujímavých prednášok. O mig
račnej vlne kamenárov z Talianska, Balkánu a
od Dunajského oblúka prednášal Mgr. Attila Agócs, PhD. Odzneli aj prednášky historika PhDr.
Jozefa Drenka ml., grafologičky Mgr. Evy
Jambrichovej a špeciálnej pedagogičky Barbary
Lakatos. Boli predstavené knihy viacerých vý
znamných autorov: monografia Zoltána Komjá-

tiho, PhD. o fiľakovskom hrade v čase hlavného
kapitána Štefana Koháriho II., a tiež trojjazyčná
publikácia Márie Adamovej aRNDr. Jozefa Puntigána o Lučenci. Uviedli sa aj beletristické die
la, ako napríklad prvá zbierka Róberta Labodu s
názvom Krajnosti, zbierka úvah o etike a duchu
futbalu od Józsefa Gazdaga s názvom Z denníka
futbalového fanatika, zbierka absurdných no
viel pod názvom Z Večnej krajiny a iné príbehy
od Zorána Ardamicu, nový román Zoltána Szásziho s názvom Na zvyčajnom mieste, o šiestej a
v neposlednom rade musíme spomenúť predsta
venie Šlabikárov šťastia Pavla „Hiraxa“ Baričáka a fotoknihy Guida Andreu Longhitana s náz
vom Hasiči. Hodné zmienky sú aj podujatia pre
deti: rozprávkový večer Od rozprávky k roz
právke, celoslovenské podujatie Poď, budem ti
čítať! a kultúrny program spojený s odovzdaním
detského kútika.
Podobne pestrý a zauj ímavý program pripravuj e
Hradné múzeum aj na budúci rok, na ktorý sr
dečne očakávame všetkých záujemcov. Veselé a
pokojné sviatky, šťastný a úspešný nový rok
Vám želá:
Kolektív Hradného múzea vo Fiľakove
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Čarovní Vianoce prajú
deti a matičiari

Kultóra

V duchu najkrajších sviatkov roka sa vždy nesú
posledné týždne v roku a v duchu „Čarovných
Vianoc“ sa niesol veľký kultúrny program detí z
oboch materských škôl, ZŠ na Školskej ulici i tej

5.12.2015 sa v telocvični FTC Fiľakovo
konal II. ročník medzinárodného turnaja
o pohár prezidenta FTC Fiľakovo v kate
górii U -18. Pozvanie prijalo mužstvo Jesenského a taktiež aj dve m užstvá z
Maďarska. Hralo sa systémom každý s
každým 2x15 min.
Celkové poradie turnaja:
1. miesto F K Jesenské
2. miesto F TC Fiľakovo
3. miesto NyékládházaSE
4. miesto M ályiSE

Fotky: Ivan Bábela

N ajlepším brankárom turnaja sa stal
b ra n k á r Je s e n s k é h o , T ib o r B u sa a
najlepším strelcom turnaja sa stal hráč
FTC Fiľakovo, Filip Bari.
pTr

Majstrovstvá sveta mládeže v šachu
V novembri sa konali Majstrovstvá sveta mládeže v ša
chu v Gréckom Chalkidiki. Zúčastnilo sa ich takmer
1600 šachistov z 93 krajín sveta, ktorí súťažili v 12 ka
tegóriách. Na tomto dvojtýždňovom šachovom mara
tóne v kategórii dievčat U8, reprezentovala Slovenskú
republiku a zároveň aj naše mesto a región len osem
ročná Lucia Kapičáková, hráčka FTC Fiľakovo,
majsterka Slovenska a 2. na majstrovstvách EU. V tejto
kategórii súťažilo 87 dievčat zo 49 krajín. Lucka v dl
hých 3-4 hodinových partiách zdolala majsterku Kana
dy, USA, Bulharska, Gruzínska, Estónska a Bielorus
ka. V konečnom poradí sa umiestnila na 34. mieste.
Veľká vďaka patrí jej osobnému trénerovi pánovi Ale
xandrovi Laurencsikovi za zodpovednú prípravu na
MS, vedeniu FTC Fiľakovo, podniku Ekoltech spol. s
r.o. Lučenec za finančnú pomoc, ktorá značne prispela
k jej účasti na MS a podniku Thorma Výroba k.s. za
sponzorský dar.
Peter Klein, FTC

na Farskej lúke, žiakov ZUS a drobizgu, či
mladých tanečníkov z DFS Jánošík vo Fiľakove.
Magická nedeľa na Luciu tu už tradične patrila
matičnému programu a slovenským tradíciám v
adventnom období. Všetci účinkujúci od troch až
do pätnásť rokov, pani učiteľky a učitelia spome
nutých škôl si dali naozaj záležať a celé nedeľné
popoludnie sa nieslo v slávnostnej atmosfére.
Plná sála MsKS vo Fiľakove sa tešila z množstva

pekných básničiek a vinšov, pesničiek a tancov,
biblických i ľudových pásiem a krásnej vianočnej
výzdoby. Matičiari z miestneho odboru a Dom Ma
tice slovenskej vo Fiľakove aj touto cestou prajú
nielen svojim členom, ale všetkým ľuďom dobrej
vôle krásne prežitie sviatkov v kruhu svojich
najbližších, veľa zdravia, rodinnej pohody a spo
kojnosti v celom budúcom roku.
Iveta Cíferová

®

fincentrum

/Yiábe svoje peniaze pod kontrolou! Potrebujete poradii?
Úvery, prefinancovania, poistenia, investície, dôchodky, PZP, kasko, II. pilier...
Bezplatné optimálne finančné poradenstvo v príjemnom a diskrétnom prostredí.

Ellenőrzés alatt tartja kiadásiat? Tanácsra van szüksége?
Kölcsönök, refinanszírozás, biztosítások, befektetések, nyugdíjpénztár, autó és kasko.
Díjmentes pénzügyi tanácsadás diszkrét környezetben! Használja ki tanácsainkat.

is'elfinvest
filafcovo

Kancelária: 986 0 1 Filakovo, Biskupická 42, (Falcon šport pri štadióne)
Ladislav Szakó, mobil: 0905 256 175, email: ladislav.szako@flncentrum.com
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