3. časť
V záverečnej časti mojej bilancie roka 2015 Vám
chcem predstaviť štyri kratšie, avšak nie menej
dôležité programové body.
6. PARTNERSTVÁ V ZÁUJME OBČANOV
Všetci vieme, že jedným najpálčivejším problémom nášho mesta je opätovné vybudovanie
röntgenového pracoviska, v rámci ktorého by boli umiestnené aj ďalšie diagnostické zariadenia.
Žiaľ, keďže VÚC v uplynulých rokoch predal
starú aj novú polikliniku, lekári premiestnili svoje ambulancie do štyroch menších súkromných
centier. Táto situácia nie je najvýhodnejšia z hľadiska potrebných zariadení. Podľa predbežných
informácií síce bude možné podávať projekty v
rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu na miestne zdravotnícke strediská s
potrebnými zariadeniami, k podaniu projektu sa
však musí samosprávna sféra spojiť s miestnymi
lekármi. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa to
môže veľmi citlivo dotknúť vzťahov medzi exi-

stujúcimi strediskami, ukazuje sa to však ako jediná možnosť. Sám som o tejto tematike už viackrát rokoval s projektovými manažérmi, lekármi
a politikmi, ale podľa viacerých z nich, riešenie
bude ovplyvnené vývinom po tohtoročných parlamentných voľbách. Sieť družobných miest Fiľakova sa nám podarilo v roku 2015 rozšíriť o
ďalšie partnerstvá a naša delegácia, ktorá mala v
každom prípade inú zostavu, počas projektu realizovaného spolu s Občianskym združením Info
Rom v rámci programu „Európa pre občanov“
precestovala približne 3500 kilometrov, aby navštívila aj miesta realizácie projektu v Poľsku,
Rumunsku a Maďarsku.
7. PORIADOK A VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ
Činnosť Mestskej polície bola v roku 2015 popri
výkone jej všeobecných úloh sústredená predovšetkým na likvidáciu nelegálnych skládok a zisťovanie neplatičov dane za psa. Aj keď kontrola
parkovacích lístkov či kariet a dopravných priestupkov patrila u nich naďalej medzi hlavné úlohy, v prípade odhalených priestupkov ich prácu
charakterizovalo skôr nabádanie občanov na dodržiavanie pravidiel než udeľovanie pokút, čo

Základnú umeleckú školu vo Fiľakove čakajú tento rok výrazné zmeny. Po päťdesiatich rokoch sa presťahuje do nových priestorov a dlhoročný riaditeľ
František Mráz odchádza do dôchodku. Nový riaditeľ sa funkcie ujme v marci.
Samospráva plánuje presťahovať umeleckú školu do priestorov bývalého daňového úradu, ktoré odkúpila v roku 2014 od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky za 5 percent všeobecnej hodnoty (227-tisíc eur) budovy – t.j. za
11 350 eur. Odvtedy bola nevyužívaná. „Keďže budova v minulosti slúžila na
iný účel, je potrebné ju čiastočne zrekonštruovať. Z bezpečnostného a hygienického hľadiska je v súčasnom stave nevyhovujúca,“ priblížil Attila Agócs,
primátor mesta.

Bývalá budova Daňového úradu a nová budova Základnej umeleckej školy

V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce, ktoré realizuje firma Costruo,
spol. s.r.o. a samospráva za ne zo svojho rozpočtu zaplatí takmer 58-tisíc eur.
Práce zahŕňajú adaptáciu kancelárií na učebne, výmenu a osadenie nových
zábradlí, vytvorenie nových sociálnych zariadení, protišmykové nátery na
podlahy či opravu fasády.
Rekonštrukcia by mala potrvať do druhej polovice marca a žiaci by do nových
lavíc mohli zasadnúť už po Veľkej noci. Primátor sa vyjadril, že súčasné priestory sú nevyhovujúce z organizačného hľadiska – triedy boli roztrúsené v niekoľkých budovách. „Hlavná budova je zároveň zavlhnutá, omietky opadané a
tvoria sa tam plesne. V novej budove budú mať žiaci neporovnateľne väčší
komfort.“
Súčasné budovy na Koháryho námestí má samospráva v pláne využívať naďalej. Počas tohto roka by sa ako prví mali do hlavnej budovy presťahovať
mestskí policajti, ktorí sú kvôli rekonštrukcii prízemia mestského úradu dočasne presťahovaní do Novohradského turisticko-informačného centra. Priestory koncertnej sály budú naďalej využívané a v tretej budove chcú zriadiť
mestskú tržnicu. „Na jej projektovú dokumentáciu, rovnako ako na odizolovanie jednej časti hlavnej budovy, sme vyčlenili peniaze z tohtoročného rozpočtu,“ dodal primátor mesta.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Foto: Archív Mestského úradu

potvrdzujú aj štatistiky. Ich výstroj sme rozšírili
o dve fotopasce, ktoré využívajú najmä na odhalenie osôb, ktoré sa opakovane dopúšťajú priestupkov na rôznych miestach mesta. Rómska občianska hliadka pôsobila na základe staršieho
projektu 8 členmi do konca septembra 2015. Momentálne čakáme na zverejnenie novej výzvy. V
prechodnom období mestské inštitúcie zamestnávajú 5 členov občianskej hliadky prostredníctvom úradu práce.

Strecha na telocvični pri Základnej škole Lajosa Mocsáryho vo
Fiľakove bola roky v havarijnom stave. Samospráva získala na
jeho odstránenie dotáciu od ministerstva financií vo výške 10-tisíc
eur v roku 2014 pod podmienkou, že stav odstránia v priebehu
dvoch rokov. S prácami začali v polovici novembra minulého roka.
„Rozsah prác, ktorý sme urobili, je oveľa väčší, ako bolo
predpokladané v pôvodnom zámere,“ hovorí Attila Agócs,
primátor mesta. V prvom projekte sa rátalo s odstránením izolácie
a opravou plochej strechy. „Usúdili sme, že ponechanie plochej
strechy by bolo zdrojom problémov aj v budúcnosti. Preto sme sa
rozhodli, že to dáme preprojektovať,“ priblížil primátor.
Na budove najväčšej telocvične v meste od konca roka stojí nová
sedlová strecha. Jej výmena stála takmer 60-tisíc eur, z toho 50tisíc mesto investovalo z vlastného rozpočtu. Nakoľko strecha
pretekala približne desať rokov, značne sa poškodili aj parkety.
„Rozhodli sme sa zainvestovať aj do odstránenia tohto problému.
Telocvičňa je využívaná okrem žiakov dvoch základných škôl aj
klubmi FTC a na florbal, futsal i stolný tenis. Na tak poškodených
parketách s tým bol problém.“
Samospráva z vlastných zdrojov za opravu parkiet zaplatila 7700
eur, odhadovaná cena bola 10-tisíc eur. „Cena zahŕňa brúsenie,
trojnásobné lakovanie lakom, ktorý je certifikovaný aj v NBA či
namaľovanie čiar.“ Z celkovej plochy 600 metrov štvorcových
bolo potrebné 10 z nich vymeniť úplne.
Keďže na čiastočnú opravu telocviční ďalších dvoch základných
škôl vo Fiľakove už samospráva čerpala financie z prostriedkov
Európskej únie, ich rekonštrukcia sa v blízkej dobe nechystá. „Z
aktuálnej výzvy ministerstva školstva by bolo možné v meste
jedine pokračovať v rekonštrukcii telocvične na Farskej lúke, v
ktorej vyše päť rokov čakajú na obnovu aj sociálne zariadenia a
sprchy.“
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Konštrukcia novej strechy telocvične na Farskej lúke
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8. INTEGRÁCIA RÓMOV
Začiatkom uplynulého roka sa uskutočnilo položenie základného kameňa bytového domu pre
občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, následne v jeseni bola z podpory Európskej
únie v hodnote vyše 600.000 eur budova dokončená. So sťahovaním 12 rodín, ktoré boli vybrané z približne 50 záujemcov, sa začalo počas vianočných sviatkov. Ako neformálny poradenský
zbor sme založili Rómsky sociálny okrúhly stôl,
do ktorého sme zapojili okrem členov komisií
pri mestskom zastupiteľstve rómskeho pôvodu
aj vedúcich občianskych združení rómskej komunity. Jeho prevádzkovanie neskoršie prevzalo na seba medzičasom vytvorené Komunitné
centrum pôsobiace v Mestskom kultúrnom stredisku. V spolupráci so zamestnancami oddelenia výstavby a koordinátormi sa nám podarilo
zefektívniť činnosť občanov zamestnaných v
rámci aktivačnej činnosti a menších obecných
služieb. Prvé viditeľné výsledky sa ukázali po
vyčistení ovocného sadu v parku a likvidácii nelegálnej skládky na Farskej lúke, ale občania zapojení do verejných prác sa zúčastnili aj terénnych úprav nového detského ihriska. Z našich
družobných miest v Maďarsku sme absolvovali
exkurziu za účelom získavania skúseností s
programom „Verejné práce zamerané na tvorbu

hodnôt“ v mestách Bátonyterenye a Nagyecsed.
Tento program som v záujme jeho prípadnej adaptácie na Slovensku predstavil v Rade Združenia miest a obcí Slovenska a taktiež v časopise
združenia. V budúcnosti by sme chceli realizovať podobný program aj v našom meste.
9. ENVIRONMENTÁLNE ZMÝŠĽAJÚCE MESTO
V posledných dňoch roka sme dokončili budovanie zberného dvora pre selektívny odpad. Z dotácie prevyšujúcej 1 milión eur mesto zakúpilo
nové zberné vozidlo, traktory a tiež kontajnery.
V budúcom roku by sme chceli realizovať druhú
etapu projektu, ktorá by vyriešila tak domáce
kompostovanie, ako aj spracovanie biologického odpadu vzniknutého na verejných priestranstvách. V roku 2015 sme mali najväčšie problémy s ukladaním drobného stavebného odpadu. V
záujme dlhodobého riešenia problému sme uzatvorili zmluvu s urbárskou spoločnosťou, v
zmysle ktorej v roku 2016 vybudujeme v bývalom kameňolome na kopci pri Ratke skládku
inertného odpadu. Jej projektovanie už bolo dokončené a ku koncu sa blíži aj povoľovací proces. Do protipovodňových prác sme od jari zapojili pomocou štátnej dotácie na rozličných miestach mesta 8-10 nezamestnaných občanov. Pri
čistení potoka sme vybudovali v ulici I. Madácha

14 občanov so slovenskou štátnou príslušnosťou, s trvalým pobytom vo Fiľakove, hlasuje na tohtoročných parlamentných voľbách zo zahraničia. Fiľakovčania zdržujúci sa v zahraničí využijú možnosť,
a bez toho, aby sa na čas volieb domov osobne dostavili, pošlú do Fiľakova svoje hlasy z rôznych kútov
Európy. „O hlasovanie zo zahraničia museli požiadať elektronickou formou do 15. januára. Následne
im boli poštou zaslané hlasovacie lístky a obálka,
ktoré majú na Mestský úrad Fiľakovo poštovne doručiť do 4. marca“ – informovala Dáša Paszkiewiczová, vedúca sekretariátu primátora mesta. Väčšinou sa jedná o hlasy Fiľakovčanov pod 40 rokov, žijúcich okrem Maďarska a Čiech, v Írsku, Veľkej Británii, Nemecku, Švédsku a Španielsku.
Mgr. Andrea Illés Kósik

približne 30 metrov dlhú protipovodňovú
zábranu. Do týchto prác sa zapojila aj jedna skupina občanov zapojených do verejných prác a taktiež aj Verejnoprospešné služby (VPS). Pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta sa podarilo získať
od Ministerstva vnútra okrem zrenovovaného požiarnického auta Tatra aj protipovodňový vozík,
ktorý obsahuje tri rozličné typy čerpadiel veľmi
užitočných pre prácu dobrovoľných hasičov.

Stavba protipovodňovej zábrany v ulici I. Madácha

Kým rok 2015 bol rokom dokončovania veľkých projektov, čiže rokom výstavby a reforiem
na úseku kultúry, rok 2016 sa ukazuje predovšetkým ako rok prípravy projektových dokumentácií. Pritom sa uskutoční aj funkčná zmena medzi
existujúcimi budovami, ako aj zrevidovanie financovania školstva.
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Oznámenie mesta Fiľakovo o vydávaní hlasovacích preukazov pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (5.3.2016)
Mesto Fiľakovo oznamuje oprávneným voličom, ktorý majú trvalý pobyt v meste Fiľakovo
a v deň konania volieb nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname sú
zapísaní, že od 15. februára 2016 môžu už len osobne požiadať mesto Fiľakovo o
vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, zápis však platí len na čas
vykonania voľby. Mesto bude vydávať hlasovacie preukazy vždy v úradných hodinách
mestského úradu, t. j. v pondelok až vo štvrtok od 07:30 do 16:00 hod. a v piatok od 07:30 do
13:30 hod. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, resp.
prostredníctvom poverenej osoby najneskôr dňa 4. marca 2016 v úradných hodinách, t.j.
len do 13,30 hod. na adrese: Mesto Fiľakovo – Mestský úrad, Radničná 25, prízemie,
kancelária č. 2, referát evidencie obyvateľstva. Poverenie musí byť písomné, avšak nemusí
byť úradne overené. Poverená osoba v evidencii vydaných hlasovacích preukazov podpíše
prevzatie hlasovacieho preukazu.
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Oznam pre členov urbárskeho spoločenstva
Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového spoločenstva Fiľakovo zvoláva na deň 10.03.2016
o 17.00 hod. zhromaždenie členov spoločenstva do Mestského kultúrneho strediska na Nám.
slobody 30 vo Fiľakove.

Inventarizácie majetku mesta
za rok 2015
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, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby
mesta, Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. (podnikateľský inkubátor) disponovali k
31.12.2015 s hmotným majetkom v celkovej hodnote 20 365 854,19 EUR. Táto hodnota je síce nižšia oproti hodnote HM evidovaného ku koncu roku 2014 v sume 20 665 632,43 EUR o 299 778,24
EUR (1,01%) predovšetkým kvôli oprávkam, avšak nedokončené hmotné investície na rozvojových programoch predstavujú 2 672 440,79 EUR,
ktoré budú zaradené do majetku mesta v priebehu
roka 2016.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 2 691 395,30 EUR, nehmotný
investičný majetok v sume 112 499,36 EUR, finančné investície vo forme majetkových cenných

papierov v celkovej hodnote 2 214 258,77 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
365 287,42 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.
12.2015 pohľadávky v celkovej výške 229 892,57
EUR (oproti roku 2014 v sume 290 105,38 EUR
menej o 60 212,81 EUR) a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 677 088,16 EUR (oproti
roku 2014 v sume 1 330 137,75 EUR je to z objektívnych dôvodov viac o 346 950,41 EUR – financovanie projektov z úverov).
V priebehu roka 2015 boli znížené daňové pohľadávky za obdobie 1998-2014 v celkovej výške
50 569,74 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 2015.
Ing. Zoltán Varga,
oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Koncom minulého roka vyčíňal v našom meste
prevažne na sídlisku Farská lúka „pivničný
fantóm“, ktorý sa vlámal a následne vykrádal
rôzne veci z pivníc obyvateľov bytových
domov. V prvé dni tohto roka bol zadržaný
priamo pri čine. Príslušníci Obvodného
oddelenia PZ vo Fiľakove a kriminálneho
oddelenia PZ v Lučenci v spolupráci s
príslušníkmi Mestskej polície vo Fiľakove
pripravili na zlodeja, ktorým bol 28 ročný
Róbert D., trvale bytom Fiľakovo, pascu v
takom čase, s ktorým on nepočítal a strážili
všetky vchody bytoviek na uvedenom sídlisku.
Zlodeja už predbežne sledovali a tak sa im
podarilo chytiť ho, keď sa snažil nasilu otvoriť
vchodové dvere do jednej z bytoviek. Následne
mu bolo dokázané, že vykonal vlámania
minimálne do 10 vchodov, v ktorých vylomil
viacero pivníc a časť odcudzených vecí sa u
neho doma našla a bola zaistená. Zistilo sa, že
vykradnutých pivníc bolo viac ako 40, pretože
nie všetci poškodení krádeže nahlásili. Zlodej
bral rôzne náradia, staršiu elektroniku, bicykle,
ako aj potraviny a hrnce. Krádeže vykonával
sám, spravidla vo večerných hodinách, kedy
vchody ešte neboli uzamknuté na kľúč. Za svoje
konanie bol Okresným súdom v Lučenci vzatý
do vyšetrovacej väzby a hrozí mu trest odňatia
slobody v trvaní od 3-10 rokov.
Iveta Cíferová

Rozhovor
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Rozhovor s básnikom
Attilom Mizserom
Už na krste jeho prvej básnickej zbierky vo Fiľakove sme ho považovali za známeho a uznávaného básnika. Od vtedy uzrelo svetlo sveta už viac
jeho zbierok, má za sebou niekoľko literárnych
uznaní a ocenení, dizertačnú prácu a takmer
desať rokov praxe šéfredaktora. Attila Mizser –
ďalší Fiľakovčan, na ktorého môžeme byť hrdí.
Zdá sa, že písať si začal skoro, veď od devätnástich už publikuješ, čo nie je maličkosť.
Pre mňa je písanie prirodzené. Keď som ako
násťročný začal, ani som nepomyslel na to, že píšem, že je to začiatok nejakého procesu. Pri práci šéfredaktora literárneho periodika Palócföld
sa to zmenilo. Čítať diela iných, denne sa zaoberať textami, malo vplyv na vývoj mojich vlastných textov, ostalo menej času na „písanie z radosti“. Bolo treba vyhovieť požiadavkám, organizovať konferencie, v spojitosti s mojou dizertačnou prácou vznikali skôr štúdie o súčasnej a
modernej maďarskej próze, čiže som tvoril
menej literárnych diel.
Poznáme ťa v prvom rade ako básnika, poézia ti je bližšia, ale pokúšal si sa napísať aj román. Bol to len výlet, alebo máš plány ešte
týmto smerom?
Môj román s názvom Szöktetés egy zsúfolt területre bol toho času výletom. Otriasajúcim výletom, jeho prijatie bolo zaujímavé, dostal dobré
aj zlé. Z jednej strany bolo dobre, že mal taký rozvratný vplyv, ale aj ma to zmorilo, nebol som na
to pripravený. Z jednej jeho časti sa urobila aj
filmová adaptácia, preložili ho do taliančiny a z
mojich doterajších textov, básnických zbierok
sa mu ušlo najviac publicity. Možno sa ešte o písanie románu pokúsim. Na jeseň sa však pravdepodobne prihlásim znovu básňami.
Osem rokov si bol šéfredaktorom literárneho
periodika Palócföld, sídliaceho v Šalgotarjáne. Ako sa spätne pozeráš na toto obdobie?
Bola to dobrá škola. Chcel som trendy súčasný
časopis o literatúre, umení a verejnom živote,
ktorý reprezentuje túto oblasť, ale nepočítal som

s tým, že v našom rodnom kraji budú také boje,
nemyslel som si, že bude tak ťažké presadiť, aby
sa to akceptovalo. Dobré je to, že koncom siedmeho a začiatkom ôsmeho roka, sa stalo periodikum takým, aké som si predstavoval. Teraz prišlo obdobie, keď sa dá zo stoličky postaviť s hrdosťou.

Na čele literárneho časopisu si stál do 29. februára. Hoc si býval vo Fiľakove, tvoja práca
ťa viazala inam, takto sme ťa vo Fiľakove videli zriedkavejšie. Vystupuje v tvojich ďalších plánoch aj Fiľakovo?
Zaujímavé je, že som sa cítil najviac Fiľakovčanom vtedy, keď som sa ujal vedenia periodika Palócföld. Bol som nesmierne pyšný, keď som tú
ponuku dostal, nie kvôli kariére, ale že som tú ponuku dostal ako Fiľakovčan. Ako šéfredaktor
som sa držal dvoch hlavných priorít: v prvom rade dať možnosť mladým publikovať, ujať sa ich,
starať sa o talenty a v druhom bolo rozvíjanie cezhraničných vzťahov, spojenie dvoch strán No-

Kde sa vzal, tu sa vzal, opäť je tu KARNEVAL. Hádaj, kto je princezná, indián či kráľ? Naša škola na
Školskej ulici aj tento rok
zorganizovala tradičný
karneval pre deti. Vo veselo vyzdobenej telocvični
Fiľakovský koncert svetoznámej
sme sa zabávali, tancovali
rockovej kapely KISS
a súťažili v indiánskom duchu. Rozmanitých masiek prišlo veľa, na promenáde ste mohli vidieť krásne princezné, tanečnice, zvieratká, kovbojov, pirátov, indiánov, bojovníkov aj policajtov... Nechýbala ani bohatá tombola,
karnevalová torta a sladká odmena pre všetkých.
Tento rok sme sa však rozhodli pokračovať v zábave a dať možnosť
aj dospelým stať sa na jeden večer niekým iným. MAŠKARÁDA bola ako stvorená na túto príležitosť! O skvelý program sa postarali organizátorky Ildikó Ciriaková a Ivana Treláková, do tanca hrala až do
rána hudobná skupina Zoliho Kelemena. Stretnúť ste mohli Shreka s
Fionou, záchranárov, doktora Blažeja so sestričkou, policajtov, anjela, bosorku, Batmana, Pipi, hradnú pani, vešticu, ba aj rockovú kapelu KISS, ktorá zaslúžene vyhrala súťaž o najlepšiu masku. Boli to
skvelé masky a možno to boli práve vaši susedia! A kým by ste chceli
byť vy? Inšpirujte sa na www.zsskolfi.edupage.org.
Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo
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vohradu aspoň po kultúrnej stránke. Čo sa týka
Fiľakova, snažil som sa vyhovieť každému pozvaniu. Ak ma volali, šiel som. A ak sa pýtaš na
plány, bolo by veľmi dobré, ak by som, čo sa odbornej stránky týka, mohol byť v nasledujúcom
období užšie spojený s mestom.
Máš silné fiľakovské korene...
Natoľko, že si nemyslím, že ich obzvlášť musím
upresňovať. V budove terajšej Anna Villy som
trávil svoje detstvo (ktorá bola ešte vtedy Évavilla), odtiaľ sme sa presťahovali na Záhradnícku ulicu. Cez príbeh mojej rodiny sa dajú veľmi
dobre opísať zmeny po druhej svetovej vojne,
keďže jedna časť našej rodiny bola odtrhnutá do
Maďarska. Môj otec bol rodený Fiľakovčan, moja mama sa sem vydala. Moje detstvo silne ovplyvnila tunajšia základná škola, ale aj s gymnáziom som bol spojený z viacerých smerov, napriek tomu, že som tam nikdy nechodil. S mojimi kamarátmi z gymnázia sme vždy niečo vymysleli, založili sme si napríklad kapelu, robili
divadelné predstavenia. K divadelníctvu vo Fiľakove sa viazal aj môj otec spolu s mamou, ešte
pred vznikom divadla Zsákszínház, ale neskôr
vystúpil aj vo viacerých jeho predstaveniach. Ja
som sa do divadelného života taktiež neustále
pripletal, priplietam,...
Ako aj poslednú dobu, cez divadelný súbor
Apropó, vďaka čomu si bol ocenený cenou
„Za kultúrny rozvoj Novohradu“.
Divadelný súbor Apropó ma oslovil ako spisovateľa. Spôsob videnia tohto súboru bol vždy
blízky môjmu srdcu, je veľmi veľká radosť s nimi spolupracovať. To bola pre mňa v uplynulých
ôsmich rokoch radosť z písania. Kým práca spisovateľa je veľmi osamelá, odozvy sú zriedkavé, zatiaľ pri divadelnom predstavení je spätná
väzba okamžitá. Z tohto hľadiska je to veľmi
vďačná práca. Aj mňa už v mladom veku zamestnávala myšlienka, ako sa vyjadriť. V tých
časoch bola ešte v rámci recitačnej súťaže kategória vlastná tvorba, kam som sa každoročne prihlásil. Teraz ma to isté zaujíma z hľadiska, ako
funguje sebavyjadrenie v rámci skupiny. Bolo
by dobré, v tom dobrom zmysle, nechať stopu
vo fiľakovskom divadelníctve, v oblasti múzických umení.
Mgr. Andrea Illés Kósik

Priestory školského klubu detí na Základnej škole Farská Lúka s vyuč. jazykom slovenským sa premenili na čajovňu. Tri oddelenia detí zažili príjemné popoludnie pri čaji, ktoré im pripravili pani vychovávateľky.
Oboznámili sa s históriou čaju prostredníctvom legendy o čínskom cisárovi, ktorému spadol list z čajovníka do prevarenej vody, spoznali 5000 rokov staré príbehy o tom, ako sa čaj dostal do Európy. Počas prezentácie na
interaktívnej tabuli sme im predstavili čajové plantáže, druhy čajov ich
triedenie, vlastnosti čajov, akým spôsobom sa sušia, pripravujú. Taktiež
sme im priblížili odlišnosti a pôsobenie rôznych druhov čajov na ľudský organizmus.
Zdravotné benefity čaju už deti poznali, zoznámili sa však s odbornými pomenovaniami napríklad látok obsiahnutých v čaji. Zabavili sa aj na pôvodnom názve čaju-čcha, ktorý pochádza z Číny a potvrdili pravdivosť príslovia „radšej tri dni bez soli, než jediný deň bez čaju“. Najviac ich zaujal proces lúhovania kvitnúceho čaju, nechýbala prehliadka pomôcok potrebných
na prípravu čaju, degustácia rôznych druhov čajov, sladké keksíky a maškrty. Deti si nakreslili svoje najobľúbenejšie hrnčeky, z ktorých čaj najčastejšie pijú a nalepili
ich na baliaci papier ako
spomienku na toto príjemné popoludnie.
Klubom sa šírila príjemná vôňa čajov ale aj výborná nálada a spokojnosť detí z pekne prežitého popoludnia.
Judita Ivaničová,
ZŠ Farská lúka „Radšej tri dni bez soli, než jediný deň bez čaju“

2
4

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Mnohí na to čakali – hudobníci, milovníci hudby,
mladí aj tí skôr narodení,
priatelia, známi, Fiľakovčania. Chýbalo miesto,
kde sa dá stretnúť, porozprávať, počúvať živú hudbu,
spievať spolu s kapelou, tancovať či len
tlieskať... Chýbalo miesto, kde sa môžu
predstaviť miestni hudobníci, získať si fanúšikov, spoločne hrať pre radosť.
Mnohí na to čakali – koncom februára sa
začal Klub 2016 – Live Music Night, kde
čaká záujemcov v Mestskom kultúrnom
stredisku, zhruba raz mesačne hudba a
dobrá nálada. 26. februára odštartovala
najnovšiu iniciatívu MsKS, miestnych
hudobníkov a milovníkov hudby kapela
MUSÍ BYŤ z Fiľakova. Ďalšou skupinou
bude nová formácia BIG BAND, zložená
zo skúsených hudobníkov. Na koho sa v
tohtoročnej sérií podujatí Live Music
Night ešte publikum môže tešiť, alebo čo
pre nás KLUB 2016 pripravuje, nech ostane tajomstvom. V každom prípade sa
usporiadatelia zaručene postarajú o
dobrých hudobníkov a dobrú hudbu, o miestny bar s nápojmi a niečím na zahryznutie – ostatné už
závisí od obecenstva...
Mgr. Andrea Illés Kósik, MsKS

Foto: Gábor Illés

V organizácii Hradného múzea vo Fiľakove sa v Mestskej knižnici zišli milovníci miestnej
histórie a literatúry. PhDr. Jozef Drenko tu predstavil svoju novú knihu „Hriešni ľudia
Novohradu“, v ktorej sa zaoberá hriešnymi ľuďmi v troch kapitolách. V prvej dostali hlavnú
úlohu muži (ktorá je mimochodom najrozsiahlejšia), v ďalšej hriešne ženy a nakoniec
hriešne lásky. Knižka vznikla na základe rôznych výskumov v miestnych archívoch a
múzeách. Podľa výpovede autora: „Keďže sa v jednej z mojich publikácií venujem svätcom
z oblasti Novohradu, chcel som preskúmať aj opačnú stránku života v tomto regióne.“ Vo
svojej prednáške priblížil najvzrušujúcejšie príbehy, proces vzniku ako aj zaujímavé fakty z
tejto nevšednej publikácie. Okrem iného sme mohli spoznať mená bosoriek, zlodejov a
iných hriešnikov, ako aj fakt, že najdlhšia zaznamenaná nadávka pochádza práve z
Novohradu. Príjemného stretnutia sa zúčastnilo okolo 30 záujemcov. Hradné múzeum Vás
srdečne očakáva na ďalšie podujatia v Mestskej knižnici.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

28. marca sa zo začiatkom o 10-tej hodine, uskutoční po 11. krát Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade. Po predchádzajúcich
hostiteľoch podujatia (Tvorivá dielňa Motolla, OZ Rodná zem, OZ Pro Gaudio, Hradné múzeum) sa nové desaťročie histórie Palóckej
Veľkej noci začína v organizácii Mestského kultúrneho strediska. Návštevníci sa nebudú nudiť ani tohto roku, keďže ich čaká bohatý
program. V rámci remeselných dielní si budú môcť vyskúšať maľovanie kraslíc, pletenie veľkonočných korbáčov, ochutnať palócke
jedlá, spoločne oživiť veľkonočné tradície, zúčastniť sa oblievačiek a súťaže vo veľkonočných vinšovačkách. Na mieste podujatia bude
výkladový jarmok, na javisku pod holým nebom budú mať vystúpenia folklórne súbory. Vystúpia: Fonó Zenekar z Budapešti a FS Palóc
zo Sečian, bude rozprávkové divadlo a veľa ďalších zaujímavostí. V prípade zlého počasia sa podujatie presúva do budovy MsKS
(klub).
Mestské kultúrne stredisko
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Zenský spevácky zbor Melódia koncertoval v Prahe
Ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova má za sebou ďalší úspešný rok, keďže
aj v roku 2015 úspešne účinkoval na rôznych domácich a zahraničných podujatiach. Zbor s radosťou prijal pozvanie na
Adventné stretnutie speváckych zborov v
Prahe, ktoré sa uskutočnilo medzi 26.-29.
novembrom 2015.
Stretnutie speváckych zborov je jedno z
najobľúbenejších predvianočných podujatí zborového umenia v Prahe, s najväčším počtom účastníkov, na ktorom tento
rok vystúpilo v kostoloch Starého mesta
17 speváckych zborov z jedenástich krajín. Zbory boli požiadané o dve 30 minútové, samostatné vystúpenia a o jedno spoločné s ostatnými súbormi. Prvý koncert
Ženského speváckeho zboru Melódia sa
konal 27. novembra v Kostole svätého Mikuláša, kde sme vďaka 12 vystupujúcim
speváckym zborom, z rôznych krajín Európy, mali mimoriadny pohľad a zážitok.
Druhý koncert sme mali 28. novembra
doobeda, v Kostole svätého Martina, ktorý
mal vďaka svojej histórii, veľký vplyv na
členky nášho speváckeho zboru. Nezabudnuteľným zážitkom bolo poobedňajšie
vystúpenie na koncerte Priateľstva, na ktorom 5 skladieb spoločne zaspievalo 380
členov, asi sedemnástich speváckych zborov v Kostole svätého Salvatora. Vďaka
krásnym skladbám, ktoré nás naladili na
obdobie adventu a Vianoc, sa stalo spoloč-

Marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihami. V rámci mesiaca
knihy a súčasne aj celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, pripravilo
Hradné múzeum pre Fiľakovčanov zaujímavé podujatie. 3. marca 2016, o 16:30
hod., každého srdečne očakávame do Mestskej knižnice, na otvorenie výstavy miniatúrnych kníh spojenú s besedou so zberateľom Ing. Gejzom Szamosom. Výroba mini-

03. marec
16,30 hod.

11. marec
16,30 hod.

né spievanie ešte dojemnejším.
Okrem dojemných koncertov bolo pre nás
obrovským zážitkom vidieť Prahu v
adventnom období a na obhliadke mesta si
pozrieť historické pamiatky a najdôleži-

Turistická sezóna na hrade sa už tradične
otvára v polovici marca. Hradné múzeum
vo Fiľakove pripravilo v rámci ôsmeho
ročníka podujatia Hrad svetov, dve zaujímavé krátkodobé výstavy. Prvá, s názvom „Hrady v Gemeri-Malohonte a v Novohrade“, sa zameriava na históriu, stavebný vývoj a súčasný stav hradov v uvedených regiónoch. Okrem fotografií sa
návštevníkom predstaví aj výber pravekých a stredovekých nálezov pochádzajúcich z archeologických výskumov, medzi nimi aj súbor nálezov z fiľakovského
dolného hradu. Vernisáž otvorí kurátor
výstavy, PhDr. Alexander Botoš, archeológ Gemersko-Malohontské-ho múzea v
Rimavskej Sobote. Fotografická výstava
s názvom „Očami Maďarov v Karpatskej
kotline“, je pokračovaním, resp. odozvou
na minuloročnú výstavu s tematikou ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Tentokrát sa predstaví druhá
strana mince, čiže ľudová kultúra a život
zahraničnej maďarskej menšiny, prostredníctvom tvorby profesionálnych fotografov. Expozíciu otvorí riaditeľ Maďarskej telegrafickej kancelárie, dr. Gazsó L. Ferenc. Na vernisáže oboch výstav
každého srdečne očakávame 11. marca o
16:30 do Bebekovej bašty fiľakovského
hradu.

tejšie pamätihodnosti. Medzi inými Pražský hrad, Katedrálu svätého Víta, Karlov
most, Václavské námestie a Staromestské
námestie v plnej kráse.
Na každé vystúpenie sa svedomito a dôsledne pripravujeme, ale zahraničné vystúpenia sú vždy väčšou výzvou. Náš spevácky zbor mohol vďaka odbornému vedeniu reprezentovať naše mesto na úrovni.
Aj touto cestou, by sme rady poďakovali
našim sponzorom, Mestu Fiľakovo a Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
ako aj našim rodinným príslušníkom, bez
pomoci ktorých by sme sa nemohli zúčastniť Adventného koncertu v Prahe.
Mária Agócs, vedúca Ženského
speváckeho zboru Melódia

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., HMF

atúrnych kníh sa vo viacerých prameňoch
spomína od 14. storočia, existujú však dohady, podľa ktorých ich poznali už v antike.
Dnes sa miniatúrne knihy vyrábajú s rôznou tematikou, od kuchárskych kníh, až po
lexikóny. Ich produkcia je však veľmi
náročná, čím sa zo zbierania týchto miniatúr stáva drahý koníček. Gejzu Szamosa z
Fiľakova očarili miniatúrne knihy už v šiestich rokoch, kedy prvú zočil v kníhkupec-

Výstava miniatúrnych kníh a beseda so zberateľom,
Gejzom Szamosom
Beseda sa organizuje v rámci Týždňa slovenských knižníc
a bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Otvorenie turistickej sezóny na fiľakovskom hrade
Hrad svetov VIII. – vernisáže prvých výstav v roku 2016
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

od 11. marca „Hrady v Gemeri-Malohonte a v Novohrade“ –
do 8. mája
archeologická výstava
„Očami Maďarov v karpatskej kotline“ – fotografická výstava
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

tve vo Fiľakove. Ich zbieraním sa zaoberá
od začiatku sedemdesiatych rokov. Podľa
jeho slov: „Na vytvorenie zbierky je potrebných mnoho rokov, trpezlivosti, skúmania a pochopenia, hlavne od rodinných príslušníkov. Ja som rád, že som mal všetko k
dispozícii“. Jeho zbierka v súčasnosti pozostáva z takmer 500 kusov miniatúrnych
kníh, z ktorých si najkrajšie budete môcť
pozrieť práve v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Všetkých záujemcov srdečne očakávame!
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

11. marec
15,00 hod.

Deň žien – Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Jednota dôchodcov Fiľakovo

15. marec
15,00 hod.

Oslavy výročia revolúcie 1848
Miesto: Rímskokatolícky kostol
Organizátor: ZO Csemadok

18. marec
15,00 hod.

Deň pedagógov mesta
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mesto Fiľakovo, MsKS

28. marec
10,00 hod.

Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade
Miesto: Hradný areál;
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

1. apríl
Klub 2016 – Live Music Night – Hudba: Big Band
20,00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
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Volebné okrsky
utvorené na vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. marca 2016
Číslo okrsku a sídlo, č. telefónu

Názov ulíc a čísla domov patriacich do volebného okrsku

1. FTC štadión, Biskupická ul.49,
0915/352 358

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, Hviezdoslavova, Športová,
Kalajová, B. Němcovej, Biskupická párne orientačné čísla od 10 až do konca ulice a
nepárne od č. 17 až do konca ulice

2. ZŠ Školská 1, prístavba, 0905/405 019 Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, žel. stanica, Jána Bottu, Záhradnícka,
Parková čísla domov 1287/2-10 a 1541/9-13
3. Základná umelecká škola, Koháryho
nám.8, 0915/264 290

Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, Sládkovičova, Biskupická čísla domov
1215/2,1216/4,1259/1-5,1260/7-15

4. ZŠ Školská 1, prístavba, 0915/342 785 Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského
5. ZŠ Koháriho s VJM, Mládežnícka 7,
0915/264 235

Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Československej armády,
Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, B. Bartóka, Jókaiho, Smetanova

6. ZŠ Školská 1, prístavba, 0915/352 355 Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho námestie, Námestie padlých hrdinov, Rázusova,
Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického
7. Mestský úrad, Radničná 25, 0915/352
356

Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenská, I. Madácha,
Egreš, Moyzesova, B. S. Timravy, Bernolákova, Jesenského

8. ZŠ Mocsáryho s VJM, Farská lúka
64B, 0915/352 359

Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Daxnerova, Puškinova, Švermova, J.
Kalinčiaka, J. Kráľa, Odborárska, L.N. Tolstého

9. ZŠ Farská Lúka 64A, 0948/333 827

Sídlisko /bytové domy/ a rodinné domy na ul. Farská lúka

Élj úgy, mint Spongyabob!

Nevess egész nap ok nélkül, és idegesítsd
minden rosszakaródat azzal, hogy boldog vagy!

VYHRADENÉ PARKOVISKO

Mustang

Turbocharger

