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Matičné plesanie - Fiľakovo, 31.01.2015

Mesačník samosprávy

Len nedávno sme uzavreli minulý rok, popriali si všetko
dobré do nového a už je tu čas plesov a zábav. Ples taký, či
onaký a medzi nimi už tradične i matičný. Vyzdobená sála,
sviatočné stoly, hudba naladená i súboristi nastúpení v
kroji, to všetko dalo tušiť, že po roku sa opäť koná Matičný
ples vo Fiľakove. Na úvod večera očarilo vystúpenie
tanečných párov z tanečnej školy Dance Attak v Lučenci, k
tomu pútavé a neodmysliteľné pásmo FS Jánošík i prípitok
a pozvanie do tanca. To všetko bolo pripravené pre
matičiarov a ich priateľov zo širokého okolia. Zabávajúci
sa si plným priehrštím užívali dobrú náladu a produkciu
hudobnej skupiny Diamont. Prúd tanca prerušilo iba
losovanie tomboly a šťastné výkriky výhercov cien. Pri
stoloch veselý smiech a na parkete tanec a dobrá zábava až
do rána, tak taký bol ten matičný ples tohoročný!
Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej

Inventarizácia
majetku mesta za rok 2014
Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci
kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými
financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a
organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy,
Základná umelecká škola, 2 materské školy, Centrum
voľného času IUVENES, Mestské kultúrne stredisko,
Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby mesta,
Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o.
(podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2014 s
hmotným majetkom v celkovej hodnote 20 665 632,43
EUR. Táto hodnota prevyšuje o 184 486,03 EUR (0,9%)
majetok evidovaný v roku 2013, pričom do tohto navýšenia
nemohla byť započítaná podľa účtovných pravidiel
všeobecná hodnota súboru nehnuteľností bývalého
Daňového úradu vo Fiľakove v sume 227 000,00 EUR, ale
iba jeho obstarávacia kúpna cena vo výške 11 350,00 EUR.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v
hodnote 3 341 889,83 EUR, nehmotný investičný majetok v
sume 110 586,34 EUR, finančné investície vo forme
majetkových cenných papierov v celkovej hodnote 2 230
608,77 EUR, finančné investície vo forme majetkového
vkladu v obchodnej spoločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v
sume 581 889,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny na
účtoch a pokladniciach vo výške 397 961,75 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2014
pohľadávky v celkovej výške 290 105,38 EUR a celkový
rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 330 137,75 EUR. V
priebehu roka 2014 boli znížené daňové pohľadávky za
obdobie 1997-2013 v celkovej výške 46 039,55 EUR.
Mestom a ním zriadenými organizáciami dosiahnuté
výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie vyjadrené
číselnými hodnotami, sú jednoznačnými dôkazmi o
efektívnom, účelnom a hospodárnom využití všetkých
dostupných verejných finančných prostriedkov počas
celého roka 2014.

- msú-zv -

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s VJM na
ulici Mládežníckej - „Investícia do vašej
budúcnosti“
Primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. dňa
02.02.2015 podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vo výške 504 484,14 EUR na realizáciu
aktivít úspešného projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť
a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s
VJM – ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“. Cieľom projektu je
komplexná rekonštrukcia a modernizácia striech, výplňových
konštrukcií (okien, dverí) a osvetlenia Základnej školy Štefana
Koháriho II. s VJM.
Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky – www.ropka.sk
Začiatok realizácie projektu: 10.02.2015
Skončenie realizácie projektu: 30.11.2015
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, vo výške
85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ing.arch. Erika Anderková, projektová manažérka
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Spravme si mesto krajšie
O projekte na zlepšenie situácie s likvidáciou tuhého
komunálneho odpadu sme vás informovali ešte vlani v
septembri, momentálne prebiehajú výberové konania
na dodávku novej techniky, vybavenie a rozšírenie
stanovíšť na triedenie odpadu. Dlhé zimné obdobie
využili pracovníci VPS mesta aj za pomoci občanov,
zúčastňujúcich sa na aktivačných prácach, na čistenie
čiernych skládok, ktorých je bohužiaľ v našom meste
stále príliš veľa. Napriek tomu, že poplatok za odvoz
komunálneho odpadu Mesto Fiľakovo udržiava už
niekoľko rokov v prijateľnej výške – necelých 20 eur,
resp. so zľavou ani nie 10 eur na osobu a rok – stále sa
nájde dosť rodín, či občanov, ktorí si odpad z domu
vyvezú kam sa im zapáči. Ešte stále sa nájdu
domácnosti, kde vôbec nemajú nádobu na komunálny
odpad – kuka nádobu, alebo také, kde tvrdia, že oni
žiadny odpad nemajú. Polemizovanie o príčinách je tu
zbytočné a dalo by sa ním popísať aj niekoľko strán,
skôr je potrebné hľadať spôsoby, ako tieto javy úplne
odstrániť. Zakročiť voči týmto previnilcom je niekedy
zložité, lebo nie sú priame dôkazy, alebo ako sa bežne
hovorí, nie sú prichytení pri čine. Ak sa aj dokáže
niektoré prípady odhaliť, ťažko sa od nich „vymáha“
náhrada škody alebo peňažné tresty, lebo zväčša ide o
tzv. sociálne prípady. Na to, aby sme mali mesto krajšie
a čistejšie je dôležitá spolupráca všetkých jeho
obyvateľov. Musíme sa naučiť viac triediť všetko, čo
vyhadzujeme, využívať rôzne samostatné zbery –
nebezpečný odpad, elektroodpad, zberné suroviny s
rôznymi komoditami, viac si všímať svoje okolie a nebáť
sa osloviť tých, čo tak nerobia. Častým a nelichotivým
fenoménom je lenivosť pri vynášaní smetí. Či už je to
preto, že kontajner je plný a druhý je o pár desiatok
metrov ďalej, alebo sa ťažko otvára, alebo pošleme so
smeťami deti, ktoré doňho nedočiahnu. Najmä koncom
týždňa sú stanovištia s kontajnermi na komunálny
odpad na našich sídliskách doslova obkolesené
rôznymi vrecami, škatuľami, kusmi nábytku a
n e p o t r e b n ý c h p r í s t r o j o v, n o p r e d o v š e t k ý m
neskutočným smetiskom.

Nové iniciatívy na odstránenie tohto stavu zavádza aj
vedenie mesta. Je naplánované intenzívne čistenie
verejných priestranstiev na území mesta, ktoré sa už za
pomoci pracovníkov na aktivačnej činnosti a menších
obecných službách naplno rozbehlo. Likvidáciu čiernych
skládok zintenzívnili aj v podniku VPS a momentálne sú
naplánované oblasti, kde budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery a predpokladá sa, že takto bude odstránené
okolo 15 ton odpadu.
V priebehu marca sa budú čistiť ulice Jilemnického,
Baštová, Švermova, Farská lúka, Družstevná (Ratkarsky
kopec), Daxnerova ulica až po ČOV, Železničná ulica až po
zberňu surovín, J. Bottu, B.S.Timravy (pod Vereškou) a
ul.1.Mája (pri garážach Halastó). Celkové náklady na toto
čistenie, odvoz a uloženie na skládku bude mesto, a teda aj
nás všetkých, stáť asi 1.000 eur. Mesto Fiľakovo vyzýva
občanov, vlastníkov a správcov pozemkov, aby v rámci
jarného upratovania vyčistili aj svoje pozemky.
Členmi mestskej polície a občianskej hliadky budú prísne
kontrolované povinnosti občanov, vlastníkov a správcov
nehnuteľností na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo
zákona o odpadoch a všeobecne záväzných nariadení
mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a o všeobecnej
čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného
poriadku na území mesta. V rámci svojich kompetencií
bude pri odhalení porušenia týchto noriem mesto
postupovať ako pri riešení priestupkov a správnych
deliktov. Napr. za ukladanie odpadu mimo zbernej nádoby
aj uložením peňažného trestu vo výške 33 eur.
Význam triedenia komunálneho odpadu a potrebu
udržiavania čistého a zdravého životného prostredia a
svojho okolia sa učia už naše deti v školách, dokonca i v
škôlkach. My všetci im musíme ukázať, že je to jednoduché
a dôležité a že nám na tom, či budeme mať krajšie a
čistejšie mesto záleží.
- ic -

ŠPORT - Volebná konferencia OZ FTC
V zmysle stanov OZ FTC Fiľakovo a po uplynutí štvorročného
funkčného obdobia vedenia OZ FTC sa dňa 30.01.2015 na
mestskom úrade vo Fiľakove konala volebná konferencia OZ
FTC. Zúčastnil sa na nej aj primátor mesta Mgr. Attila Agócs.
Po procedurálnom úvode a otvorení schôdze podali predstavitelia
všetkých oddelení FTC Fiľakovo správu o činnosti jednotlivých
oddielov v uplynulom volebnom období. Prezident FTC
predniesol správu o činnosti FTC. K všetkým prítomným sa
prihovoril aj pán primátor a potešil ich plánom vedenia mesta
naďalej podporovať šport v o Fiľakove.
Jedným z hlavných bodov volebnej konferencie bola voľba
prezidenta FTC Fiľakovo na ďalšie funkčné obdobie a taktiež aj
voľba novej správnej rady. Nakoľko volebnou konferenciou bol
navrhnutý len jeden kandidát na funkciu prezidenta FTC, bol
jednohlasne zvolený do ďalšieho štvorročného funkčného
obdobia. Prezidentom FTC Fiľakovo ostáva na ďalšie funkčné
obdobie Mgr. Attila Visnyai. Za členov novej správnej rady FTC
Fiľakovo boli zvolení nasledovní zástupcovia - Ing. Kerekes
Lászlo – za vedenie mesta, Ing. Mák Dávid – iné športy, Ladislav
Flachbart – kolky, Sáfrányi Peter – futbal.
Záverom sa chcem poďakovať JUDr. Jaromírovi Kaličiakovi,
ktorý podporoval činnosť športu v meste a tiež prispel k novým
zmenám v rámci fungovania celého systému financovania športu
v meste. Novému vedeniu mesta na čele s pánom primátorom
Mgr. Attilom Agócsom sľubujem, že vynaložím maximálne
úsilie pri reprezentácii nášho mesta vo všetkých odvetviach
športu. Fiľakovský šport budem na všetkých športových akciách
zastupovať s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov.
Mgr. Attila Visnyai
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Dekoratérka a dizajnérka
Zuzana Bratinková
Zuzana Bratinková sa narodila 20. marca 1985 v Lučenci. Po
skončení základnej školy vyštudovala odbor textil - ručné tkanie
na Ľudovo-umeleckej priemyselnej strednej škole a gymnáziu vo
Fóte v Maďarsku. Širšie znalosti v remesle síce získala v
Maďarsku, ale háčkovanie, vyšívanie, šitie a pletenie sa naučila
od svojej mamy a starej mamy. Zručnosť a láska k umeleckým
remeslám jej od detstva predurčili budúcnosť. V Budapešti, kde
žila 12 rokov, vyštudovala aj dizajnérstvo a dekoratérstvo a
vyskúšala niekoľko zaujímavých pracovných pozícií šitých na
mieru jej osobnosti. Pred návratom do rodného Fiľakova získala
cenné skúsenosti maľovaním na textílie, inštalovaním výkladov a
tiež ako učiteľka v špecializovanej umeleckej škôlke s názvom
Varázsműhely (v prekl. - čarovná dielňa). V súčasnosti zúročuje
svoje znalosti ako súkromná podnikateľka. V prvom rade sa
venuje dekorovaniu rôznych spoločenských podujatí, z ktorých
má najradšej svadby. Zuzana, podľa vlastných slov, neustále
tvorí, vymýšľa nové nápady, nakoľko je pre ňu práca zároveň aj
koníčkom. Vo voľnom čase maľuje na textil, vyrába šperky a
dekoratívne predmety, ale v budúcnosti by vyskúšala aj výrobu
mydiel a techniku soutache. Záujemcom rada predstaví svoje
práce a poskytne bližšie informácie o organizovaní
spoločenských podujatí.

Veselý február na ZŠ Školskej
Napriek tomu, že február je najkratším mesiacom roka, poskytli
sme opäť našim žiakom možnosť spoznávať, zabaviť sa a
zašportovať si aj mimo vyučovania. V utorok 3.februára sme
navštívili s p. učiteľkami Farkašovou a Bodorovou zážitkové
vedecko-zábavné centrum ATLANTIS SCIENCE CENTER v
Bratislave. Oboznámili sme sa s predstavením fyzikálnych
zákonov a prírodných javov hravou a inšpiratívnou formou.
Zaujal nás bublinkový svet, kde sme vytvárali obrovské farebné
bubliny. V dňoch 9.-13. februára 2015 sa milovníci zimných
športov zúčastnili LYŽIARSKEHO VÝCVIKU v prekrásnom
prostredí Tatier (Ždiar -Strednica). Zažili výbornú lyžovačku,
navštívili unikátnu výstavu ľadových sôch a majú kopu veselých
zážitkov! Vďaka za to všetko patrí p. učiteľkám Szikorovej,
Dedinskej a p. učiteľovi Murínovi. Dobrá nálada vládla v sobotu
na Valentína - uskutočnil sa VEĽKÝ CIRKUSOVÝ
KARNEVAL. Šašovia, bojovníci, princezné, rozprávkové
postavy a iné nápadité masky sa prišli ukázať do našej telocvične.
Dobre sme si zatancovali , zasúťažili, pochutnali na šiškách s
džemom a mnohí si odniesli pekné ceny z karnevalovej tomboly.
Program sme ponúkli našim deťom aj cez jarné prázdniny.
Navštívili sme fiľakovskú KOLKÁREŇ, kde sme si zahrali
kolky, hrali sme sa v školskom klube a opekali špekačky.
Absolvovali sme celodennú turistiku na Belinské skaly aj s
tabletmi, do ktorých sme počas túry zaznamenávali informácie.
Keďže nám počasie prialo, máme z našich aktivít krásne
fotografie a veľa nových skúseností, poznatkov a zážitkov.
Diana Szabová

OZNAM o zápise detí do MŠ
Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda Štúrova 1 vo
Fiľakove oznamuje širokej rodičovskej verejnosti,
že zápis detí do MŠ na školský rok 2015/2016 bude
prebiehať od 2.3.2015 do 31.3.2015 v kancelárii
riaditeľky MŠ denne od 8,30 – 16,00 hod.
a zároveň Vás pozýva na „ŠKÔLKÁRSKE
POPOLUDNIA V MATERSKEJ ŠKOLE „
od 2.marca do 6.marca
denne od 15,00 do 16,30 hod.
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa
prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Bližšie informácie o zameraní a aktivitách MŠ, o
možnosti adaptačného pobytu v MŠ Vám poskytne
riaditeľkaMŠ pri zápise dieťaťa do materskej školy.
Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ - Óvoda

Ocenenie pre MŠ – Óvoda na Daxnerovej ul. vo
Fiľakove
Dňa 09.02.2015 si MŠ prevzala v Spišskej Novej Vsi
ocenenie od prezidenta Slovenského olympijského výboru
p. Františka Chmelára za aktívnu prácu v oblasti športu a
olympizmu za rok 2014. Ocenených bolo celkom 5
materských škôl, 5 základných škôl, 5 stredných škôl a
významní športovci z celej SR. Ocenenie si veľmi vážime a
naďalej sa budeme snažiť naše deti viesť k aktívnym
športovým činnostiam a výkonom.
Mgr. Danica Vargová – riad. MŠ
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Kultúrne podujatia v mesiaci marec
05.03.2015
16:00 hod.

Žiacky koncert
Miesto: koncertná sála ZUŠ, organizátor: ZUŠ

07.03.2015
15:00 hod.

Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

15.03.2015
15:00 hod.

Oslavy výročia revolúcie 1848
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MO Csemadok

28.03.2015
18:00 hod.

Divadelné predstavenie Divadelného súboru TIMRAVA
s názvom: TEST-AMENAdaptácia čiernej komédie Ivana Holuba „Pohreb“
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS

Hradné múzeum Fiľakovo - Mestské múzeum a mestská knižnica
13.03.2015 -

„Hrad svetov VII. – Medzinárodná fotografická výstava“,

10.05.2015

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – Galéria, Bebekova veža,
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

9.03.2015

Recitačná súťaž – pre deti MŠ Daxnerova vo Fiľakove,
Miesto: Mestská knižnica
Organizátor: MŠ-Óvoda Daxnerova Fiľakovo

20.03.2015

Noc s Andersenom – večerný program pre deti ZŠ s VJM
Miesto: Mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

27.03.2015

Týždeň slovenských knižníc – Noc s Andersenom
večerný program pre deti ZŠ vo Fiľakove

Zimné sústredenie FTC „A“
Fiľakovské „A“ mužstvo absolvovalo zimné sústredenie v
rekreačnej oblasti Látky od 5.2. do 8.2.2015. Trénerovi
Csabovi Tóthovi sa hlásilo pred odchodom 21 hráčov.
Kvôli chorobe necestovali s mužstvom Lelák D. a Farkas
P..Od príchodu až do ukončenia sa išlo podľa pripraveného
plánu. Po celú dobu pobytu sa trénovalo v snehu, ale za
pekných slnečných dní. Nikto sa nezranil a všetkých 8
tréningov absolvovali všetci hráči okrem Urbančoka E.,
ktorý v sobotu cestoval domov kvôli chorobe.
Príchod do horskej oblasti Látky bol bezproblémový, hráči
sa rýchlo ubytovali a pustili sa do prvej etapy tréningu.
Plán tréningov na piatok a sobotu bol rovnaký. Ranná
rozcvička s výklusom začala o 7:30 hodine. Po jej
absolvovaní sa chlapi naraňajkovali a po minimálnom
oddychu ich tréner Tóth čakal na druhom tréningu. V tejto
fáze dňa sa zameral na posilnenie nôh pomocou prekážok a
krátkych behov. Po druhom tréningu mali hráči
prichystaný obed a o 15:30 ďalší tréning, ktorý bol
rozdelený do 3 jednotiek (rozcvička s loptou, šprinty na
krátku vzdialenosť a na záver futbal). Večera bola
naplánovaná na 18:00 hodinu a wellnes od 19:00 do 21:00.
S disciplínou a poriadkom neboli žiadne problémy. Každý
jeden hráč plnil príkazy a plány trénera na 100%. Tréning
na posledný deň bol naplánovaný až po raňajkách, keďže
poobede nás čakal zápas s Veľkým Krtíšom na umelej
tráve v Lučenci s výkopom o 15:00 hodine. Po tréningu
mali hráči čas na pobalenie si vecí, na obed a na vypočutie
inštrukcie trénera na zápas.

Touto cestou sa chceme poďakovať
spol. Thorma s.r.o. za perfektné
podmienky, ktoré pre nás pripravili.
Jedlo bolo výborné, chutné a bolo ho
dostatok. K tomu, aby sa takéto
sústredenie uskutočnilo patrí veľké
ďakujem aj mestu Fiľakovo a
prezidentovi klubu FTC Fiľakovo
Mgr. Attilovi Visnyaimu. Bez ich
pomoci by nebolo možné toto
sústredenie zrealizovať.
Trénerovi Csabovi Tóthovi boli k
dispozícií okrem 21 hráčov aj člen
vedenia FTC Ing. Dávid Mák a masér
Gyula Gál. Hráči, ktorí tu zostali po
jesennej časti sezóny (základ a kmeň
mužstva): Kornél Telek – kapitán
mužstva, Gergely Varga, Attila Botoš,
Eugen Bari, Juraj Lipták, Richard
Kasza, Tomáš Tóth, Zsolt Rapi, Erik
Urbančok, Rafael Ponestke a Karol
Árvay. Na zozname hosťujúcich
hráčov a odchovancov môžeme nájsť
aj nové, ale futbalovej verejnosti
známe mená. Sú to Dominik Lelák,
Oto Szókis, Angelino Miguel. Z
nových tvárí môžeme spomenúť
zahraničné posily Gergő Pál,
Krisztián Nyerges, Milán Tarlósi.
Medzi nové tváre patria Pavel Iskra,
Róbert Rácz, Pavel Štengl, Patrik
Farkas a z dorastu bol povolaný
Patrik Keresztes a Radovan Demuth.

Tréner Tóth: „ S odvedenou prácou som nadmieru spokojný,
každý jeden hráč ukázal, že vie ísť aj na dno svojich síl, za čo
im ďakujem. Niektorí hráči mali síce problémy s kondíciou, čo
som aj predpokladal, no snažili sa to prekonať, z čoho som mal
aj ja dobrý pocit. Tiež som veľmi rád tomu, že sa stretol super
kolektív. Starší a mladší sa navzájom rešpektovali. Cieľ, s
ktorým som sem prišiel, sa podarilo splniť do bodky. Chcel by
som poďakovať každému, kto sa podieľal na tom, aby sme sa
mohli zúčastniť tohto sústredenia a pevne verím, že sa to
preukáže v priebehu sezóny.
Ftc Fiľakovo – Veľký Krtíš 4:1 (2:0)
Hráči predviedli pekný výkon aj po náročných dňoch a zo
strany Fiľakova sme mohli vidieť pekný útočný futbal so
šancami iba na jednej strane. Aj v budúcnosti vám budeme
prinášať správy z nášho futbalu veľmi radi častejšie.
Ing. Dávid Mák

