MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

Tento rok sa vo Fiľakove nesie v znamení osláv
770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta. Samospráva v rámci toho vyhlásila
niekoľko súťaží, ktoré budú participovať na pripravovaných augustových oslavách, mesto navštívia aj významní rodáci.
„Vyhlásili sme súťaž na vytvorenie grafického
návrhu loga tohto jubilejného roka. Prihlásiť sa
mohli amatérski i profesionálni grafici z celého
regiónu,“ priblížil Attila Agócs, primátor mesta.
Hlasovanie o najlepšie logo prebiehalo na sociálnej sieti a samospráva autora víťazného loga
plánuje odmeniť. „Súťaž je pre nás dôležitá, lebo logo chceme použiť na propagačných materiáloch, slávnostných obálkach a podujatia na oslavách by tiež mali bežať pod týmto logom.“
Ďalšou súťažou, ktorú mesto v blízkej dobe plánuje vyhlásiť, je súťaž vo vytvorení propagačného videa. „Projekt zatiaľ nesie pracovný názov
Cool Fiľakovo, čo vystihuje účel projektu.
Chceme poukázať na to, prečo je dobré žiť vo Fiľakove.“ Súťaž je zameraná najmä na žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. „Záznam môže byť úplne amatérsky,
natočený aj na mobilný telefón. Nejde nám tak o
technickú kvalitu, ako o posolstvo videí.“ Najlepšie videá samospráva plánuje zverejniť na
svojej webovej stránke, či využiť v rámci mar-

Mesto Fiľakovo sa v rámci dňa
Zeme obrátilo na firmy, organizácie, združenia, školy, škôlky a verejnosť s výzvou na zapojenie sa do aktivity na
zvýšenie počtu drevín výsadbou okrasných drevín a krov. Snahou mesta je zlepšovať a skrášľovať životné prostredie, v ktorom žijeme. V súčasnosti kvalita ovzdušia mesta je často
nevyhovujúca z dôvodu jeho zaťaženia znečisťujúcimi látkami. Na verejných priestranstvách mesta hrozí starnutie existujúcej vegetácie, ktorú treba postupne nahradiť z dôvodu
zvýšenia kvality životného prostredia.
Do akcie ku dňu Zeme sa zapojili všetky školy
vo svojich areáloch. Pri výsadbe stromov na verejných priestranstvách sa aktívne zúčastnili aj
triedy zo Základnej školy Štefana Koháriho II.
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ketingu a propagácie mesta. Súťaž začne v máji
alebo júni, víťazi súťaže budú odmenení.
Pred koncom školského roka bude vyhlásená i
výtvarná súťaž určená pre deti v mladšom veku.
Súťaž by sa mala niesť v duchu „Minulosť a
súčasnosť mesta“.
Hlavné oslavy výročia prebehnú v auguste počas Palóckych dní, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci so samosprávou. Neobvyklou súčasťou osláv bude i
stretnutie významných fiľakovských rodákov.
Pozvaní budú umelci, herci, operní speváci, vedci i ľudia úspešní v iných oblastiach. „V takomto
rozsahu sa to u nás naposledy konalo pred 20 rokmi pri oslavách 750. výročia.“
Zaujímavosťou osláv budú i karty výhod pre Fiľakovčanov, ktorí platia pravidelne dane a nemajú dlžoby voči mestu. „V nasledujúcich rokoch by sme takéto karty chceli zaviesť do praxe, oslavy budú akousi skúšobnou verziou.
Chceme tým zvýhodniť čestne platiacich obyvateľov nášho mesta a poskytnúť im takto akýsi bonus.“ Ako primátor priblížil, Fiľakovčania nezadĺžení voči mestu, budú mať na niektoré z hlavných podujatí osláv, ako sú koncerty, vstup zadarmo.
Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

s VJM a z Gymnázia. Príležitosť zapojiť sa do
výsadby drevín ku Dňu Zeme využili aj firmy
(Ekoltech spol.s.r.o. a Dometic Slovakia s.r.o.),
občianske združenia (IN-NOVA, Spoločnosť
PRO FUTURO), spoločnosť mesta (Filbyt
s.r.o.), mestská príspevková organizácia (Ve-

rejnoprospešné služby mesta Fiľakovo), v neposlednom rade mestský úrad a Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo formou polievania
drevín. Vďaka aktivitám spomenutých účastníkov pribudlo celkovo 65 ks nových okrasných
drevín na území mesta, ktoré boli vysadené najmä v mestskom parku, v zelenom páse na Námestí Slobody (pred MSKS), na ulici Vajanského, na ul. Školská pri novovytvorenom parkovisku a na ihrisku ul. Mládežnícka. Celková
hodnota drevín, ktoré boli na území mesta vysadené, dosahuje výšku 2 500 €. Verejné priestranstvá nášho mesta budú odteraz skrášľovať
okrasné dreviny, napríklad jarabiny, javory, okrasná slivka, okrasná hruška, višňa chlpkatá, okrasná jabloň, gaštany, platan a ďalšie.
Mestu bude aj naďalej záležať na starostlivosti
o naše životné prostredie a nie len v rámci dňa
Zeme, ale aj počas roka.
Ing. Gréta Medeová,
referentka životného prostredia MsÚ

apríl 2016
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Na Veľkonočný pondelok, čiže 28. marca
2016, sa už po 11. krát uskutočnilo podujatie
pod názvom Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade. Po predchádzajúcich organizátoroch sa nové desaťročie histórie tohto festivalu začína pod záštitou Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, ku ktorému sa ako
spoluorganizátori pridali Hradné múzeum vo
Fiľakove, MO Csemadok, VPS Fiľakovo a
Matica slovenská vo Fiľakove. Pre viac ako
tisíc návštevníkov podujatia organizátori pripravili naozaj bohatý program. V rámci remeselných dielní si mohli vyskúšať maľovanie
kraslíc, pletenie veľkonočných korbáčov, výrobu šúpolienok a ľudových hudobných nástrojov, kým pre najmenších bola zábava zabezpečená rôznymi súťažnými hrami, dobovým kolotočom, maľovaním na tvár, lukostreleckou súťažou a jazdou na koni. Pre náročnejších návštevníkov, túžiacich po kulinárskych dobrotách, tu bolo pripravené pečenie
zemiakových placiek a medovníkov, ako aj ochutnávka palóckych jedál. V histórii podujatia už zvyčajná súťaž veľkonočných riekaniek
bola doplnená tradičnou oblievačkou zásluhou tanečníkov MFS Rakonca. V uličkách
pod hradným kopcom bol výkladový jarmok a
na javisku hradného nádvoria prebiehal kultúrny program folklórnych súborov. Vystúpili
FS Jánošík z Fiľakova s ľudovou hudbou Ďatelinka z Detvy, FS Palóc zo Szécsényu, ľudový hudobník Alexander Agócs a hosť tohtoročnej Palóckej veľkej noci, Fonó Zenekar z
Budapešti.
Mgr. Norbert Varga, MsKS
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Samospráva
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FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

V tomto roku si Fiľakovčania pripomínajú osemdesiate výročie miestneho robotníckeho štrajku. Pri
tejto príležitosti by chcela samospráva zrevitalizovať pomník, ktorý v roku 1961 postavili na počesť
štrajku. Je národnou kultúrnou pamiatkou.
Pomník štrajku robotníkov stojí na vrchu Červená skala, miestnym známy ako Vereška či Vöröskő.
Samospráva sa oň nemôže starať ani ho obnoviť, pretože leží na súkromných pozemkoch. „V mene
mesta sme napísali listy všetkým osemnástim majiteľom pozemkov, na ktorých sa nachádza pomník
a prístupová cesta k nemu. Žiadame v ňom o povolenie na vstup na ich pozemky, aby sme okolie
pomníka mohli vyčistiť a vrátiť mu dôstojnosť,“ hovorí Attila Agócs, primátor mesta.
Ak by sa im to podarilo, v rámci pripomienky výročia by chceli zorganizovať aj menšiu pietnu
slávnosť. „V tomto stave sa tam vôbec nedá dostať, celé okolie je zarastené a nedostupné.“ Pamätník
na Červenej skale je posledným pomníkom, ktorý pripomína veľký štrajk. Robotnícky štrajk z júla
roku 1936 je dodnes považovaný za jeden z najväčších mzdových bojov v histórii krajiny. „Do
štrajku sa zapojilo 1800 robotníkov smaltovne Sfinx, neskôr známej ako Kovosmalt, pretože správa
fabriky odmietla ich požiadavku na zvýšenie miezd,“ priblížila Viktória Tittonová, riaditeľka
Hradného múzea vo Fiľakove. Spočiatku štrajkujúci nechceli opustiť závod, napokon ich vyhnali a
usadili sa na vrchu Červená skala-Vöröskő a na miestnom futbalovom ihrisku.
„Takmer mesiac na týchto miestach spoločne bývali v stanoch a poľnohospodári z okolia im
poskytovali stravu,“ informovala riaditeľka. Bol proti nim zorganizovaný aj policajný zásah, štrajk
sa však skončil v auguste víťazstvom robotníkov. „Vedenie im napokon zvýšilo mzdy o 10 percent a
štrajkujúci dokonca dostali 100-tisíc Kč navyše,“ dodala.
Samospráva by si chcela okrem robotníkov uctiť i Viliama Hulitu, vtedajšieho riaditeľa závodu,
vďaka ktorému sa podľa primátora stalo Fiľakovo opäť mestom a prosperovalo. „Robotnícky štrajk
bol zameraný práve proti Hulitovi. Treba si ale uvedomiť kontext doby. Bolo po veľkej hospodárskej
kríze, ťažko sa dalo platiť veľké mzdy. Hulitovi sa napriek tomu nedá uprieť, že vďaka nemu sa závod
stal takým úspešným, akým bol. Preberal ho s približne 800 zamestnancami a odovzdával s 4400
robotníkmi. Preto by sme na jeho počesť chceli dať vyrobiť bustu a odhaliť ju počas Dní mesta, v
približne rovnakom čase, ako by prebehla pieta pri pamätníku štrajku,“ zakončil primátor.
Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

zá pis: od 27. apríla
do 31. mája

denne od 7:00 do 16:00 h

Deň otvorený ch dverı:́
27. apríl, 8:00–16:00

(program pre deti od 9:00 do 11:00)

Info: 047 43 81 315

www.daxnerova.webnode.sk

zá pis: od 2. do 31. mája
denne od 8:30 do 16:00 h
v kancelárii riaditeľky MŠ

Skô lkarské popoludnia:
od 2. do 6. mája

denne od 15:00 do 16:30

Bliž šie informá cie Vá m poskytne
riaditeľka MS pri zá pise dieťaťa.

Geopark Novohrad-Nógrád – bez štátnej finančnej podpory
Geopark Novohrad-Nógrád je jediným geoparkom na Slovensku,
ktorý získal členstvo vo Svetovej sieti geoparkov UNESCO združujúcej územia s výnimočným geologickým a prírodným dedičstvom.
Geopark vznikol v roku 2008 ako územie s unikátnymi a rôznorodými
geologickými hodnotami. Zakladateľmi boli v tom období mesto
Fiľakovo a mikroregión Obručná.
„Na našom území sa nachádzajú rozličné geologické útvary z rôznych dôb vývoja
Zeme. Za geopark sa uznáva jedine územie s unikátnou rôznorodosťou geologických a prírodných javov, čo my spĺňame ako jediní na Slovensku,“ povedala Erika
Anderková, predsedníčka združenia, ktoré manažuje geopark. Ako ďalej priblížila, Novohrad- Nógrád geopark sa rozprestiera na území nášho regiónu, ako aj
regiónu Nógrád v Maďarsku, čo pridáva na jeho unikátnosti. „Nikde na svete sa
geopark nerozprestiera na území dvoch susediacich krajín tak odlišných kultúrou
či jazykom, ako u nás.“
Jeho hranicu tvoria zo severu mesto Fiľakovo, na východe obec Petrovce, na západe Kalonda a na juhu siaha až po maďarskú obec Hollókő. Dokopy je členom
geoparku viac ako 100 obcí, na čakacej listine sú ďalšie štyri. Okrem vulkanických
útvarov sa v geoparku nachádzajú aj pozostatky mora spred 23 miliónov rokov. „V
čakanovskom profile sú v pieskovci skameneliny z dôb, kedy sa na danom území
nachádzalo more. Okrem toho je u nás zastúpený bazalt, andezit či zvyšky
vulkánov.“
Hoci sa ako geopark spomína aj územie okolo Banskej Štiavnice, či Banskej Bystrice, medzinárodne uznaný je iba novohradský. „Iba náš geopark spĺňa prísne
medzinárodné kritériá. Sme v medzinárodnej Globálnej sieti geoparkov
UNESCO, ktorá zahŕňa 120 území s výnimočným geologickým dedičstvom z
celého sveta,“ povedal Attila Agócs, primátor Fiľakova.
Napriek tomu štát geopark doteraz finančne nepodporil. „Jediné peniaze, ktoré
geopark kedy získal, boli z cezhraničnej spolupráce, vďaka šikovnosti medzinárodného manažmentu,“ priblížil Agócs. Maďarská časť geoparku podľa neho dostáva štedrú finančnú podporu od štátu, vďaka čomu postavili v okolí Salgótarjánu
tri centrá návštevnosti. „My sme zatiaľ vedeli maximálne zorganizovať nejakú
konferenciu či vytlačiť brožúry a propagačné materiály. To ale na progres nestačí,“
podotkol primátor.
Anderková priblížila, že aj keď slovenská strana geoparku chce vstúpiť do nejakého projektu, nemá na to vlastné prostriedky. „Aj minulý rok, keď sme podávali projekt, museli sme si požičať peniaze na jeho predfinancovanie od mesta Fiľakovo. A
to nebolo prvýkrát.“
Napriek tomu sa zástupcovia geoparku nenechali znechutiť a organizujú rôzne aktivity, pracujú s deťmi a mládežou. Veľkej popularite sa tešia vedené túry so
sprievodcom po lokalitách geoparku organizované šesť až sedemkrát do roka,

Spomienka
Z príležitosti 100.výročia narodenia si s úctou a vďačnosťou pripomíname farára p. Onódy Karola – otca Alberta,
ktorý vyše 50 rokov poskytoval služby vo viere fiľakovským katolíckym veriacim. Bol aj držiteľom Ceny mesta. Nech odpočíva v pokoji ! Zostáva navždy v pamäti fiľakovských veriacich.

prednášky, výtvarné súťaže, vedomostné kvízy pre školákov, letný
tábor geoparku, Medvešský fotomaratón a mnoho ďalších.
Nakoľko štát túto myšlienku reálne nijako nepodporil, geopark funguje z členských poplatkov začlenených obcí, čo podľa predsedníčky
zaťažuje obce. Keďže je geopark uznaný medzinárodne, jeho zástupcovia majú každoročne povinnosť zúčastňovať sa medzinárodných
konferencií. „Keďže nás štát finančne nepodporuje, nevieme sa ich
zúčastňovať. Čo je hanba, pretože by sme nezastupovali geopark, ale
celú Slovenskú republiku,“ povedala Anderková.
Ako dodala, okrem financií na reprezentáciu krajiny, by potrebovali
prostriedky aj na zriadenie fungujúcej kancelárie a investovať do služieb. Hoci pravidelne posielajú listy na ministerstvá, kde zdôrazňujú
potenciál geoparku v súvislosti s rozvojom regiónu a žiadajú štátne
dotácie, doteraz ich nikto nepodporil. „Keď sme poslali žiadosť na ministerstvo životného prostredia, odmietli nás. Poslali sme žiadosť na
ministerstvo zahraničných vecí, to nás odmietlo tiež a odporučilo späť
na ministerstvo životného prostredia. Je to začarovaný kruh a hoci sme
dostali doteraz mnoho prísľubov, že sa to začne riešiť, nič také sa
nestalo,“ zakončil Agócs.
Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

Zber oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok v meste Fiľakovo
Termín zberu: 28. 5.2016 ( Sobota )
ULICA
Mlynská 65
Farská lúka 3
kpt. Nálepku 13
Družstevná 19
1. mája 50
Jánošíkova
Štúrova

UMIESTNENIE ZASTÁVKY
križovatka ul. Mlynská a Viničná
pred areálom VPS
pred Hostincom PEPITA
križovatka ul. Družstevná a Kvetná
pred budovou Filbyt
križovatka ul. Jánošíkova a Kalajová
križovatka ul. Vajanského a Štúrovej
(pri garážach)
Sládkovičova križovatka ul. Sládkovičova a Parková
Termín ďalšieho zberu: jeseň 2016

ČAS
8.30 –9.00
9.05–9.35
9.40–10.00
10.30–10.50
10.55–11.15
11.20–11.50
12.20–12.50
12.55 -13.30

Každý občan má možnosť bezpečne sa zbaviť nasledovných nebezpečných látok: autobatérie, nikkel – kadmiové batérie, farby, lieky a pesticídy
po záručnej dobe, opotrebovaný motorový olej, olejové filtre, nádoby od
oleja, skazené jedlé oleje a tuky, poškodené ortuťové teplomery, zvyšky
chemických látok, chemicky znečistené textílie, žiarivky.

Mobilný zber sa uskutoční na ôsmych vyhradených zberných
miestach, na ktorých zberné vozidlo sa zdržiava 20-30 minút.
Informácie:
VPS Fiľakovo
DETOX s.r.o.
tel.: 047 / 438 10 03
tel.: 048 / 471 25 11

Rozhovor

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

Rozhovor s gymnaziá lnym uč iteľom, RNDr. Ró bertom Tomolyom, PhD.
mu sa teším. Moji bývalí žiaci sú roztrúsení na
mnohých miestach po celom svete od Londýna až
po Čínu, ale každé dva až tri roky ich pozvem, aby
porozprávali o svojich životných skúsenostiach a
pracovných úspechoch mojim terajším žiakom v
gymnáziu a oni pozvanie radi príjmu. Z týchto
rozhovorov sa veľa naučím aj ja. Študenti prijímajú informácie od človeka čo prišiel z ďaleka, ale predtým sedel v lavici, kde teraz sedia oni, inak
ako od vlastných učiteľov a rodičov, ktorí sa ich
snažia zásobiť dobrými radami deň čo deň.

Fotó: Schnelczer Zoltán

Môže sa pýšiť učiteľským diplomom z troch odborov, doktorskými dizertačnými prácami, nespočetným množstvom osvedčení, viacerými oceneniami
a uznaniami. Prednedávnom si mohol od vedenia
mesta, ako uznanie za svoju pedagogickú prácu,
prevziať ďakovnú plaketu J.A. Komenského.
Po slávnostnom odovzdávaní cien na Deň učiteľov, sa viacero tvojich kolegov vyjadrilo v
tom zmysle, že si pre ocenených v budúcich rokoch položil latku veľmi vysoko, ktorú nebude
ľahké dosiahnuť.
V svojom odbore môže vynikajúci výkon podať
každý. Kto robí viacero vecí, bude len priemerný,
kto sa zaoberá len pár vecami, bude vynikajúci.
Sú veci, ktoré sa dajú vyjadriť číslami, ale sú aj výsledky, ktoré sa nedajú merať. Taká je aj pedagogika: dajú sa posúdiť fakty, výsledky testov a súťaží, ale spätná väzba od žiakov a rodičov sa k
nám nedostane v každom prípade.
Si známy pedagóg a uznávaný odborník v celej
krajine, ba čo viac aj za hranicami. Aký máš
pocit? Bol si ním aj vo Fiľakove, alebo cítiš uznanie len teraz, po tom ako si dostal toto ocenenie?
Doma nikto nie je prorokom. Mnoho mojich činností vo Fiľakove nebolo všeobecne známych: že
učím na univerzitách, že vediem kurzy pre dospelých od Bratislavy až po Košice a mohol by som
ešte menovať. Aj preto bolo toto ocenenie od mesta veľmi príjemným prekvapením. Znamená to,
že to čo robím, si všímajú aj v mojom úzkom regióne: moju mnohoročnú činnosť vo Zväze maďarských pedagógov na Slovensku, v Združení
učiteľov informatiky, v Združení Rákóczi, v
minulosti v Nadácii Petra Pázmánya. Toto o mne
nebolo známe, hoc aj pravidelne publikujem,
moje články sú odborného charakteru – v témy
matematika a informatika. Nemanažujem sa na
sociálnej sieti, čo môže znamenať aj nevýhodu v
spojitosti s komunikáciou s rodičmi a žiakmi.
Táto cena môže byť aj správa smerovaná k nim.
Od Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku si dostal cenu za starostlivosť o talenty, ale
aj bez toho mnohí vedeli, že pomáhanie talentom bola vždy tvoja srdcová záležitosť. Založil
si organizáciu e-Talentum, ktorá sa zaoberá
starostlivosťou o talenty. Pre najúspešnejších
žiakov gymnázia si zas vytvoril Cenu Talentum. Sleduješ osud svojich úspešných žiakov
aj po ukončení gymnázia?
Vždy ma zaujímalo, čo sa stane s mojimi žiakmi
po tom, ako opustia svoju alma mater. Našťastie
sa počas svojho štúdia na univerzite vracajú, čo-

Bol si už vyučujúcim na univerzite, vysokej
škole, učíš aj dospelých, ale najviac času tráviš
so stredoškolákmi. Ktorá veková skupina ti je
najbližšia, koho učíš najradšej?
Učiť na univerzite bolo fantastické. Prednášať
pre dvesto študentov, alebo pracovať s menšími
skupinkami, skúšať ich. Súčasne je veľmi dobrý
aj gymnaziálny vek, lebo to, čo sa naučili na základnej škole, sa dá na gymnáziu prehĺbiť, tu sa
dá prísť na koreň veci. Aj so žiakmi vo veku 15 –
19 rokov sa dá zaoberať kreatívne. Je veľmi vzrušujúce, aký vývoj sa s nimi dá urobiť za štyri roky.
To, že vyhrávajú ešte aj súťaže je bonus.
Čo ťa poháňa, aby si sa venoval toľkým veciam a to vo všetkom na maxium?
Zaoberám sa s niečím preto, lebo ma to zaujíma.
Na druhej strane si myslím, že maďarský pedagóg na Slovensku sa musí neustále vzdelávať.
Musí sa domácky pohybovať nielen vo svojom
odbore, ale aj v oblasti politiky a verejného života. 8 rokov som bol poslancom v meste Fiľakovo
a z toho 4 roky aj členom rady. Štyri roky som viedol aj komisiu pre školstvo. Ak sa pozriem na svo-
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je odborné predmety, o matematike zvyknem povedať, že sa mení každých sto rokov, ale informatika každých sto dní. Rozvíja sa v závratnom tempe a núti človeka neustále sa zdokonaľovať. Profesionalite môže pomôcť ak sa spája s činnosťou
vo verejnom živote, alebo v občianskych združeniach. Nie je to kvôli funkciám, ale napríklad preto, aby sme si písaním projektov pomohli zabezpečiť technické podmienky. Takto sa mi podarilo
napríklad získať prvé interaktívne tabule do
gymnázia.
Si dôsledný – podľa niektorých prísny – učiteľ, na druhej strane počas tvojich vyučovacích hodín počuť z tried na chodbu uvoľnený
smiech študentov. Sú rodičia – od Šiah až po
Tornaľu – ktorí svoje dieťa zapíšu do Gymnázia Fiľakovo vyslovene kvôli tebe. Na základe
akých pedagogických zásad učíš?
Najdôležitejšia zásada je môj cit pre spravodlivosť. Vymyslel som bodový systém, aby sa nikto
nedostal do nevýhody. Chcel som vylúčiť subjektívne tvorenie súdov. Bodovým systémom je každý komplexne hodnotiteľný. Na druhej strane
som otvorený, aby sme sa porozprávali, keď ma
moji žiaci na niečo upozornia, dám im za pravdu.
Humor je potrebný preto, lebo terajšia generácia
Y je schopná dávať pozor dvadsať minút, takže sa
buď týmto, alebo príkladmi zo života – nie len z
oblasti matematiky a informatiky – snažím hodinu spraviť príjemnejšou. Za prísneho sa nepovažujem, som skôr dôsledný.
Učíš inak teraz ako na začiatku svojej kariéry?
Áno, na začiatku svojej kariéry som bol skutočne
prísnejší. Teraz deti už pozitívne diskriminujem.
Človek starne, stane sa zhovievavejší a mení sa aj
spoločnosť, hlavne deti. Vidím na nich to, že vedia z matematiky menej, ale aj čo sa týka verejného života. Zároveň sú vystavené mnohým vnemom. Kvôli množstvu informácií je všetko povrchnejšie – dávnejšie bol čas cez všetko sa prehrýzť.
Človek, čo žije taký aktívny život si neustále
udáva ciele. Aké máš plány ty?
Chcel by som pokračovať v starostlivosti o talenty. Čo sa týka odbornej stránky vidím, že veľký
prelom v informatike bude v nasledujúcich rokoch mobilná technológia a vývoj aplikácií. Na
mobilnej platforme sa pokúsime presadiť aj vyučujúce technológie, aby sme preberanú látku podali zaujímavou formou. To je nová výzva. Rád
by som sa ďalej vzdelával. Z mojich, doteraz 52
rokov, som sa okrem prvých šiestich neustále
vzdelával: ak som sa nevenoval ďalšej aprobácií,
či doktorskej dizertácií, tak som chodil na kurzy,
aby som tam získané vedomosti aplikoval vo výučbe. Chcem držať krok s dobou....
Mgr. Andrea Illés Kósik

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v máji 2016
„Hrady v Gemeri – Malohonte a v Novohrade“
Výstava „Očami Maďarov v Karpatskej kotline“
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža; Organizátor: HMF
do 12.05. Výstava „Veterány“ − výstava modelov automobilov
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum; Organizátor: HMF
do 12.05. Výstava Kláry Hanulovej Telekovej s názvom
„Zo sna skutočnosť“ – 35 rokov – 35 obrazov
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: HMF
05.05. Kurz grafológie – Vedúca kurzu Mgr. Eva Jambrichová
16:30 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: HMF
14.05. „Mazsola a Tádé“ – predstavenie bábkové divadla z Budapešti
16:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: Bábkové divadlo Ametist; MsKS
15.05. Vedená pešia túra
9:00
Miesto: Územie Geoparku Novohrad-Nógrád
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC
21.05. Deň biodiverzity
14:00 Miesto: hrad Fiľakovo; Organizátor: HMF, CHKO Cerová vrchovina
21.05. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
18:00– Výber z tvorby akademického maliara Alfréda Balázsa“
23:00 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum; Vernisáž výstavy: 18:00
Spriev. prog.: Premietanie archívnych filmov na nádvorí múzea
Archeologická výstava „Grécko na úsvite dejín“
Výstava z modernej keramickej tvorby „Včerajšok dnes“
Miesto: hrad – Bebekova veža; Vernisáž výstav: 19:00

Sprievodný program: ochutnávka gréckych špecialít, vystúpenie
tanečného súboru Iliosz a kapely Mydros, výučba gréckych tancov,
večerný koncert, špeciálne osvetlenie hradu a iné prekvapenia!

do 07.05. Výstava

21.05.
19:00
23.05.–
05.06.
27.05.
17:00
28.05.
9:00
28.05.
16:00
03.06.
19:00
04.06.
10:00

Výstavy budú sprístupnené do 31. júla
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
VII. Kresťanský majáles
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Organizátor: Rímsko-katolícka cirkev vo Fiľakove
Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád Geoparku
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, HMF
Prednáška terapeutky Anikó Náfrádi o rozprávkach a terapii
rozprávkami – prednáška prebehne v maďarskom jazyku.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: HMF
Vedená pešia túra
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC
IV. Rockový majáles
Miesto: Hradný areál vo Fiľakove; Organizátor: MsKS
Klub 2016 – Live Music Night – Hudba: The Angels
Miesto: MsKS vo Fiľakove; Organizátor: MsKS
Deň detí
Miesto: Mestský park; Organizátor: Mesto Fiľakovo, MsKS, HMF
Spoluorganizátori: školské inštitúcie a civilné organizácie
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Školstvo

„Mamuta sme ulovili a v jaskyni nakreslili,
nad ohníkom opekali, dobre sme si pochutili.
Muta – uta – tá – tá – tá!“
Týmito slovami oslavného tanca žiaci Základnej školy na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove, ako

6. A trieda (Foto: Pavel Kecskes)

mladí neandertálci, putovali v dejinách obdobím
praveku. Záujem o dávnu minulosť v nás podnietilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach, ktoré vyhlásilo 6. ročník súťaže pre základné školy. Stretnutiu mladých neandertálcov
predchádzala zodpovedná príprava. V školských kluboch detí sa uskutočnili tvorivé dielne.
Pripravovala sa výzdoba priestorov (jaskynné
maľby, obraz neandertálca v životnej veľkosti,
model chlpatého mamuta, ohnisko), vyrábali sa
primitívne hudobné nástroje ako aj nástroje potrebné k uloveniu mamuta. Na vyučovaní sme si
so žiakmi prostredníctvom krátkych obrazových prezentácií priblížili život neandertálcov.
V menších skupinách si žiaci vymýšľali bojový
tanec so sprievodom zhotovených nástrojov, pri
ktorom sa úžasne bavili. Tvorili pokrik k zvolávaniu členov kmeňa na lov mamuta. K vytvoreniu autentickej pravekej atmosféry prispeli svojou kreativitou rodičia detí. Spoločne s nimi zhotovili nápadité kostýmy. Aby členovia tlupy nezostali hladní, zapojili sa do lovu rýb a tímovou
prácou ulovili obrovského chlpatého mamuta.
Veríme, že príjemne prežitým dňom plným zábavy naše putovanie do praveku ešte nekončí.
Sme plní očakávania, či sa nám podarí získať
„praveký“ zájazd do Múzea praveku Slovenska
v Bojniciach.
Mgr. Katarína Vargová

Klaviristi hudobného odboru ZUŠ vo Fiľakove
úspešne reprezentovali školu na VIII. Stretnutí
Mladých klaviristov Novohradu 24. februára
2016. Zo stretnutia na Základnej umeleckej ško-

Foto: Gášpárová Katarína

le Gyulu Vácziho v Šalgotárjáne si žiaci pani učiteľky Tóthovej, Petra Olšiaková a Barbara Botošová, odniesli hlavnú cenu v I. a III. kategórii. Aj
žiak pani učiteľky Bodorovej, Tomáš Balog, získal hlavnú cenu v I. kategórii. Prémiovú cenu získala Adrienn Csépe v III. kategórii pod vedením pani učiteľky Gášpárovej, ako aj Zoltán Simon v V. kategórii pod vedením pani učiteľky
Tóthovej. Aj pedagógovia, Angelika Bodorová
a Agnesa Tóthová, dostali zvláštnu cenu pedagóga za prípravu svojich žiakov. Porota ocenila
odbornú prácu a vyzdvihla dobrú spoluprácu
medzi dvomi školami.

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Súperenie
Úspechy na najťažších
olympiádach geodetických škôl
Nadaní žiaci našej ZŠ na Školskej ulici sa každoročne s obľubou zapájajú do rôznych súťaží
a olympiád, v ktorých môžu preukázať svoje
vedomosti, zručnosti a talent. Ako jediná škola vo Fiľakove sa zúčastňujeme okresného kola GEOGRAFICKEJ olympiády. Tento rok
nás reprezentovalo až osem žiakov 5. – 9. ročníka so záujmom o geografiu. Ich svedomitá
príprava pod vedením p. učiteliek A. Burisovej a A. Szikorovej priniesla svoje ovocie.
Žiak 6.B triedy Bruno Mitter dosiahol vo svojej kategórii krásne 1. miesto a zabezpečil si
postup na krajské kolo. Obhájil tým svoje prvenstvo z minulého školského roka, kedy bol
zároveň aj najúspešnejším riešiteľom v okrese! Na peknom 5. mieste sa vo svojej kategórii
umiestnila aj Nina Korimová z 5.A triedy. V
okresnom kole CHEMICKEJ olympiády sa
zas darilo deviatakom. Na 2. a 3. priečke sa umiestnili Adela Oroszová z 9.A a Roland Koronczi z 9.B, ktorí postupujú do krajského kola. Pripravovala ich p. učiteľka M. Bábelová.
Všetkým našim žiakom aj touto cestou ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na
krajských kolách v Banskej Bystrici! O ďalších úspešných žiakoch sa dočítate na webovej stránke našej školy.
Mgr. Aneta Burisová, Mgr. Diana Szabová

Na úspešnom reprezentovaní školy sa podpísali
aj žiaci výtvarného odboru pozoruhodným počtom ocenení. Základná umelecká škola Myjava
organizovala súťaž s názvom: „Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici“. Žiaci pani učiteľky
Bialovej získali 3 ocenenia. Emma Fehérová dostala 1. cenu v I. kategórii, Sofia Farkašová získala taktiež 1. cenu v II. kategórii a Michaela
Krnáčová získala 2. cenu v III. kategórii.
Bránu „Ríše Fantázie“ otvárala Súkromná umelecká škola v Lučenci v spolupráci s Maticou slovenskou už po štvrtý krát. Do tejto medzinárodnej súťaže sa zapojilo 94 škôl zo Slovenska, Maďarska a Česka. Témou tohto ročníka boli :
„Fantastické hrady, zámky a ich obyvatelia“. Z
obrovského počtu výtvarných prác putovalo až
11 ocenení do Fiľakova k žiakom pani učiteľky
Bialovej . Kitty Benčíková a Emma Fehérová
dostali cenu v I. kategórii. Sabina Farkašová bola ocenená v II. kategórii, rovnako v tejto kategórii získali čestné uznania Kristína Trnáčová a
Mária Kúdelová. V III. kategórii sa čestného
uznania dočkali Eszter Kelemen, Karina Alexandra Kaszová a Adam Ander. Zuzana Spodniaková dostala ocenenie vo IV. kategórii, Zoltán Simon a Sonja Sauerová získali čestné uznania v tejto kategórii. Vyučovanie sa však nezastavilo a ďalšie ocenenia sú už nablízku!
Mgr. Beáta Véghová

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara
Winklera v Lučenci hostila v dňoch od 15-17.
apríla 2016 Medzinárodný geodetický päťboj,
súťaž pre stredné geodetické školy. XI. ročníka
pretekov sa zúčastnilo viac ako 100 žiakov a
učiteľov z 15-ich miest Slovenska, Maďarska a
Česka.
Po registrácii si účastníci mohli vypočuť odbornú prednášku o geoinformatických aplikáciach.
Po otvorení súťaže domáci prekvapili svojich
hostí novinkou, mini súťažou, ktorej cieľom bolo vytvoriť tzv. storymap v uliciach Fiľakova, v
sídle ubytovania. Za najlepšiu, najvtipnejšiu príhodu obohatenú o fotografie z ulíc Fiľakova vyhodnotil zástupca firmy Esri, ktorá vyvinula mobilnú aplikáciu na tento účel, príhodu družstva z
Miškovca.
V sobotu skoro ráno vyštartoval autobus so súťažiacimi na palube do maďarskej obce Ipolytarnóc. Spred hlavnej budovy prírodnej rezervácie pravekých pozostatkov vyštartovali trojčlenné zmiešané družstvá, aby zdolali zhruba 15 kilometrovú trasu v teréne a došli do cieľa v Pleši.
Aby pretek nemal charakter iba cezpoľného behu, žiaci mali trafiť pomocou GPS súradníc na 5
stanovíšť, kde riešili rôzne, hlavne praktické úlohy. V tomto ročníku súťaže bolo možné vyriešiť
aj dve extra úlohy so slepou mapou za bonusové
body.
Mnohí aj tento rok so sklamaním museli skonštatovať, že sa ešte z geodézie majú čo učiť. Väčšina zúčastnených škôl ale právom môže byť
hrdá na svojich žiakov. Najviac hrdí môžu byť
učitelia víťazných tímov:
Kategória A: 1. Lučenec – družstvo B
2. Lučenec – družstvo A
3. Letohrad (z Česka) – družstvo A
Kategória B: 1. Lučenec – družstvo A
2. Lučenec – družstvo B
3. Letohrad (z Česka) – družstvo A
Veríme, že aj v budúcom roku sa nám podarí
zorganizovať túto jedinečnú súťaž pre stredné
školy s geodetickým zameraním.
Csaba Bóna, zástupca riaditeľa, SPŠS O.W.

Dňa 17.4.2016. na všetkých čakala vo farbách
dúhy vyzdobená divadelná sála MsKS vo Fiľakove. Deti z Materskej školy na Daxnerovej
ulici pripravili pre rodičov, známych a širokú
verejnosť slávnostný program pod názvom
„Krúť sa kolo, krúť“. Túto akciu pripravuje materská škola už pravidelne každý druhý rok. Deti so svojimi pani učiteľkami svedomito nacvičovali rôzne tance a tešili sa, že ich predvedú
publiku. Divadelná sála bola naplnená do praskania zvedavými rodičmi, starými rodičmi a
záujemcami. Svojou prítomnosťou nás potešili aj predstavitelia mesta. Deti s napätím čakali za oponou, kým sa dostali na rad. Všetky
mali rozžiarené očká plné očakávania a radosti. Diváci ich zakaždým odmenili búrlivým
potleskom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podujali na tom, aby táto akcia bola úspešná.
MŠ Daxnerova

Foto: Zoltán Schnelczer
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už 20 rokov s nami
Na našej škole sa Dňu narcisov každoročne darí. Dobrovoľníkov pribúda a my
môžeme s hrdosťou povedať, že „sme narcismi“. Platí to však LEN tento jediný konkrétny
deň v roku. Tento rok to bolo v piatok 15. apríla
2016. Až 32 žiakov a 5 pedagógov (p. uč. Bystrianska a Nagy, p. vych. Molnárová, Ivaničová,
Šuhajová) vyrazilo v tento krásny slnečný deň
do ulíc Fiľakova a zbierali sa peniaze pre onkologicky chorých pacientov. Keďže sa naša základná škola do tejto akcie zapája už 13-ty rok,
prišla k nám aj TV LocALL natočiť zábery z tejto krásnej akcie. V súčasnosti sme jedinou školou, ktorá v meste Fiľakovo organizuje Deň narcisov, preto chceme poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli a ocenili nielen
naše úsilie, ale aj úsilie Ligy proti rakovine, ktorá túto akciu organizuje. Dobrovoľníci z našej
školy vyzbierali sumu: 1.191,03 €. Ďakujeme !
Mgr. Zuzana Molnárová, koordinátorka
zbierky vo Fiľakove, ZŠ Farská lúka

Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne pozýva
všetkých záujemcov na IX. ročník celovečerného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční 21. mája 2016. Program zaháji vernisáž výstavy z výberu tvorby akademického maliara Alfréda Balázsa v Mestskom vlastivednom múzeu o
18:00 hodine. Po vernisáži sa uskutoční premietanie výberu archívnych filmov niekdajšieho Filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom klube vo Fiľakove, zdigitalizovaných v roku 2015.
V Bebekovej bašte Fiľakovského hradu sa o
19:00 hodine otvára výstava s názvom „Grécko
na úsvite dejín“, ktorá záujemcom predstaví zabudnutú, niekoľko tisíc rokov starú vyspelú civilizáciu Egejského sveta. Pozoruhodná zbierka
cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka návštevníkom priblíži rozmanitosť a vysokú umeleckú
kvalitu starovekých nálezov v podobe vierohodných replík, ktoré dávajú výstave mimoriadnu

Dom Matice slovenskej
vo Fiľakove má novú
riaditeľku
Dom Matice slovenskej vo Fiľakove oslávi 14.
septembra tohto roku svoje 20.výročie založenia.
Za tie dve desaťročia mal DMS dve riaditeľky,
vyše 17 rokov sa o jeho chod a množstvo rôznych
akcií, stretnutí, výstav a súťaží starala Mgr. Alica
Pisárová, ktorá je v súčasnosti predsedkyňou
Miestneho odboru MS. Po jej odchode zverilo
Ústredie MS jeho riadenie Ing. Alene Rezkovej,
súčasne aj s jej Domom MS v Lučenci. Vyriešiť
náročné spravovanie dvoch matičných domov
bolo aj jej zámerom a tak sa napokon podarilo
presvedčiť ústredie v Martine, že fiľakovský
stánok tunajších matičiarov potrebuje vlastné
vedenie. Od 15.apríla tak do tejto funkcie
nastúpila Miroslava Podhorová, ktorá je aj vedúcou detského folklórneho súboru Jánošík. Jej
oficiálne vymenovanie sa teda spojilo s otvorením zaujímavej výstavy Krojovaných bábik z
horného Gemeru, na ktorom sa zúčastnili aj dôležití hostia. Primátor mesta Mgr. Attila Agócs,
PhD., riaditeľka MsKS Mgr. Andrea Illés Kósik,

poslanec BBSK a starosta obce Ratka Milan
Spodniak, riaditeľka DMS v Rožňave Zlatka Halková so svojimi kolegyňami z tamojšieho MO
MS (pozn. zároveň aj autorkami vystavených
bábik) a tiež členovia výboru MO MS vo Fiľakove. Im všetkým záleží na dobrej spolupráci s
matičným stánkom a novej riaditeľke prišli
osobne popriať veľa tvorivých úspechov a aktívnych rokov. Súčasne sa aj im tak naskytla možnosť obdivovať zmenšeniny hornogemerských
krojov na rôzne udalosti a príležitosti, ktoré tu
pobudnú dva týždne a budú ďalej putovať po
matičných domoch na juhu Slovenska. Asi
najviac si krásne bábiky obzerali tí najmenší
návštevníci, detí prítomných hostí, či malé
speváčky a tanečnice z DFS Jánošík, ktoré celé
podujatie otvorili krásnym programom. Ako sa v
závere vernisáže vyjadrila nová riaditeľka DMS,
tento post berie ako veľkú výzvu a poslanie, jej
zámerom je hlavne rozprúdiť a rozšíriť spektrum
činností matičného domu a očakáva všetkých
ľudí dobrej vôle, matičiarov i jej sympatizantov,
že si sem nájdu cestičku čoraz častejšie a privíta
každý dobrý nápad, pomoc a podporu.
Iveta Cíferová

pútavosť. Uvidíte tu umenie Kykladských ostrovov, Kréty a Pevninského Grécka od obdobia
neolitu až po obdobie rozpadu mykénskej civilizácie (7000 - 1200 pred n. l.). Protipólom tejto
zbierky bude výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou, prezentovaný v rámci druhej dočasnej výstavy s názvom „Včerajšok
dnes“. Diela umelcov Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo ukazujú
zaujímavý, svojský pohľad na históriu, zhmotnený v moderných tvaroch. Kurátorkou výstavy
je Andrea Németh Bozó, pracovníčka Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Výstavy, ktoré budú sprístupnené do 31. 7. 2016,
sprevádza ochutnávka gréckych špecialít a hudobno-tanečný program na strednom hrade v prevedení gréckej kapely Mydros a tanečného súboru Iliosz z Budapešti. Nenechajte si ujsť ani bubenícku show Tambores a malé prekvapenie, kto-

ré čaká na každého návštevníka! Jedinečnú atmosféru večera dotvára aj špeciálne farebné osvetlenie Fiľakovského hradu, ktorý bude v deň
podujatia otvorený do 23:00 hodiny.
VSTUP NA VŠETKY PROGRAMY PODUJATIA JE VOĽNÝ!
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF

Cieľom Hradného múzea vo Fiľakove je pripraviť pre
svojich návštevníkov čo najpestrejšie programy a výstavy.
Druhý aprílový týždeň sa v galérií Mestského vlastivedného
múzea uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Veterány“.
Okrem modelov automobilov mohli záujemcovia vidieť aj

Foto: Marian Mesiarik

reklamné tabule s firemnými značkami, plechové kanistre,
ročenky magazínu Autó-motor a iné predmety tejto tematiky.
Artefakty zapožičali súkromní zberatelia: Jaroslav Balčík,
Richard Mede, Norbert Jakab a Matej Fehér. Nádvorie
Mestského vlastivedného múzea pripomínalo výklad
autosalónu z minulého storočia, keďže sa tu na čas otvorenia
výstavy zhromaždilo vyše desať veteránov. Zúčastnili sa aj
členovia Veterán Klubu Lučenec. O dobrú náladu sa postarali
aj dobre známe retro melódie a pekné počasie. Citujem
jedného z mnohých spokojných návštevníkov: „Je to veľmi
príjemné podujatie. Na výstave sa mi páčili reklamné tabule a
staré ročenky, ale svojho obľúbenca som si našiel aj medzi
modelmi. Krásne sú aj veterány životnej veľkosti. Najviac
ma zaujala asi Škoda MBX!“. Koniec koncov, vernisáže sa
zúčastnilo vyše 200 návštevníkov. Ten, kto si ju nechal ujsť,
si výstavu môže pozrieť do 12. mája 2016.
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Foto: Ladislav Kömiveš

Deň narcisov
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24. apríla 2016 sa v budove MsKS uskutočnila vernisáž výstavy výtvarného umelca Gergelya Földiho zo Šalgotarjánu. Výstavu pod názvom „Na ceste“ otvorila univerzitná učiteľka Csilla Nagy, ktorá sa o svojskom svete autorových obrazov vyjadrila nasledovne:
„Obrazy spravidla zobrazujú každodenné predmety, nástroje a dopravné prostriedky z
novej perspektívy, zasadené do určitej utopickej, alebo sakrálnej dimenzie. “ Na otvorenie zavítali okrem domáceho publika v hojnom počte aj návštevníci spoza hraníc. Záujemcovia o súčasné umenie si môžu výstavu v MsKS pozrieť do 31. mája. Po vernisáži
výstavy nesklamalo ani prvé tohtoročné predstavenie divadla Zsákszínház. Na programe bolo spracovanie komornej hry, od súčasného amerického
autora W. Mastrosimoneho, pod názvom
„Dievča v pulóvri“. V hlavnej úlohe hrali Andrea
Nagy a László Gulyás, hru režíroval PhDr. István
Mázik. Na predstavenie úspešnej veselohry boli
zvedaví mnohí. Vzhľadom na veľký záujem, divadlo Zsákszínház zopakuje predstavenia v priestoroch MsKS vo Fiľakove, 6. mája a 12. júna.
PhDr. István Mázik, MsKS
Foto: András Micsuda

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
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Šport

Aj mesto Fiľakovo sa zapojilo do druhého ročníka cyklistických pretekov pod názvom Jarná cena
mesta Rimavská Sobota, ktorý je naplánovaný na
nedeľu 15. mája 2016. Organizátori očakávajú
možno až dve stovky cyklistov z rôznych kútov
Slovenska ako aj okolitých štátov. Štartovať sa bude na ulici Malohontskej v Rimavskej Sobote o
10.30 h. Trasa vedie z Rimavskej Soboty cez
Hajnáčku, Fiľakovo, Buzitku a Husinú späť do
Rimavskej Soboty. Predpokladaný príjazd
pretekárov do mesta Fiľakovo je okolo 11,55 h.
Cyklisti budú jazdiť ulicami Mlynská, Hlavná,
Družstevná a odtiaľ pokračujú v smere na
Trebeľovce. V meste Fiľakovo čaká na cyklistov

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

veľmi populárna a atraktívna rýchlostná prémia.
Tá sa bude nachádzať na ulici Hlavnej pred
budovou Mestského múzea. Touto cestou
pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky zažiť
neopakovateľnú atmosféru pravých cyklistických pretekov vo svojom meste a zároveň povzbudiť na trati aj pretekárov reprezentujúcich
mesto Fiľakovo, ktorí sa zúčastnia týchto pretekov. Rýchlostná prémia sa koná pod záštitou
MsÚ Fiľakovo, ktorý aj pripravil trofej pre víťaza
RP. Príjazd prvých pretekárov do cieľa v Rimavskej Sobote je naplánovaný na 13,10 h.
Jozef Juhaniak; riaditeľ pretekov: 0905 550 202

Gejza, Miki.... extraliga je naša!

Občianske združenie Fiľakovský cross, Mesto Fiľakovo, FTC Fiľakovo a Občianske združenie beh.sk Vás pozývajú na IX. ročník
podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude
konať v sobotu 7. mája 2016 na štadióne FTC
od 12:00 hod. (začiatok prezentácií).
Štarty a detské kategórie od najmenších:
14:00 Drobizg: 0–6 rokov – 200 m
14:20 Prípravka: 6–8 rokov – 400 m /
14:40 mladší žiaci: 9–11 rokov – 1000 m /
15:00 starší žiaci: 12–15 rokov – 2000 m /
15:30 dorastenci: 16–18 rokov – cca 3000 m
spolu s fun run
16:00 beh na 13 km hromadný štart všetkých kategórií pre dospelých: A muži 16–39
rokov; B muži 40–49 rokov; C muži 50 r. a
starší; E ženy 16–34 rokov; F ženy 35 r. a staršie; X fun run, nesúťažný beh pre radosť bez
rozdielu veku – cca 3 km; Duatlon – štart spolu s bežcami o 16:00 (Po dobehnutí 13 km absolvujú to isté kolo na bicykli).

Fiľakovský kolkársky šport má nielen silnú tradíciu, ale aj pevné ciele, kvalitnú základňu a výborné podmienky. Ročník 2015/2016 v 1.lige –
východ bol napokon pre nás úspešný, ale aj nesmierne náročný. Už vlani na jeseň poznamenalo úvod sezóny zranenie jedného z kľúčových
hráčov Szabó Sándora (náš kmeňový hosťujúci
hráč z MR), ktoré sa s ním ťahalo vyše mesiaca.
Ďalšími boľačkami boli odchod hráča Alexandra Šimona za prácou do zahraničia uprostred ročníka a tiež zranenie Roberta Šmatlíka na začiatku jarnej časti. Psychicky nás mimoriadne zasiahli aj dve kruté rany pre náš kolkársky oddiel,
museli sme dať posledné zbohom dvom veľkým
osobnostiam v našom KO FTC. Ešte pred začiatkom sezóny, vlani v lete, nás opustil náš
skalný podporovateľ, „duša kolkárne“ a dvorný
fotograf Miki Márkuš, a potom v polovici ročníka prišiel nečakaný úder, keď nás dosť náhle opustil aj tréner nášho „A“-čka a nestor kolkárskeho športu vo Fiľakove Gejza Knapp starší. Jeho miesto a úlohu sa rozhodol za veľkej podpory
celého vedenia a základne naplniť syn Gejza a
nás všetkých hnala myšlienka úspešne zvládnuť
celý ročník 2015/2016, a to opätovným postupom do extraligy priamo z prvej priečky. Výkonnosť hráčov tomu nasvedčovala a napokon
sme náš cieľ dosiahli! Dokonca sme v posled-

nom zápase konečne zdolali aj nášho dlhoročného „strašiaka“ družstvo Jelšavy, ktoré skončilo
až v druhej polovici tabuľky. Všetci sme teda nesmierne šťastní, že budeme naďalej robiť dobré
meno nášmu mestu, nášmu FTC a samozrejme
aj Vám, Gejza a Miki ! Počas ročníka vypĺňali
súpisky nášho „A“ družstva nasledovní hráči:
Sándor Szabó, Alexander Šimon, Dušan Murín,
Gejza Knapp ml., Attila Baláž, Róbert Šmatlík,
Patrik a Ladislav Flachbartovci. S rovnakými
bodmi, rovnakým počtom výhier, remíz a
prehier, vlastne len o pol pomocného bodu, sme
zdolali našich tabuľkových prenasledovateľov
KK Tatran Sučany B, ktorý mal tak ako my 29
bodov a o jeden bod menej za nami skončili na
tretej priečke hráči TJ Slavoj Veľký Šariš B.
Naše „B“ síce obsadilo predposlednú, deviatu
priečku, ale mať v jednej ligovej súťaži dve
družstvá tiež nie je bežným javom. O pár dní náš
kolkársky oddiel čakajú súťaže Majstrovstiev
SR vo viacerých kategóriách, kde máme svoje
zastúpenie. Ďakujeme našim mentorom, mestu
Fiľakovo, FTC Fiľakovo a všetkým našim sponzorom za finančnú, materiálnu a mentálnu podporu v tomto ročníku, v neposlednom rade našim rodinám za tolerantnosť a psychickú pohodu a tešíme sa na účasť v extraligovej súťaži.
Ladislav Flachbart, FTC

Štartovné: 5 € dospelí, detské a mládežnícke
kategórie bez štartovného. Prví traja pretekári
v každej kategórii dostanú diplomy a vecné ceny. TOMBOLA je zabezpečená pre všetkých
zúčastnených pretekárov na 13 km aj v detských kategóriách. Každý štartujúci na 13 km
dostane v cieli občerstvenie. Uvítame ak sa
bežci vopred prihlásia na emailovej adrese uvedenej v kontaktoch. Registrácia s výberom
štartovného čísla, informácie a popis trate na:
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.
Ďalšie informácie a prihláška sponzorov:
František Földeš, riaditeľ podujatia:
tel.: 0944 166 502
email: frantisek.foldes@coremark.sk
Mesto Fiľakovo podporilo podujatie aj
finančne, začo vedeniu a všetkým ostatným
sponzorom už teraz v mene našich účastníkov
ďakujeme !

Turnaj nádejí

súťaže nazvanej Turnaj nádejí (t.j. deti narodené
v roku 2005 a mladšie), kde si schuti zahralo 6
družstiev zo štyroch miest o Pohár prezidenta
FTC. Fiľakovo postavilo dve družstvá, dve prišli aj z Rimavskej Soboty a po jednom z Lučenca
a z Hnúšte. Hrali sa krátke 18 – minútové zápasy
v dvoch skupinách, a potom vyraďovacím spôsobom o umiestnenie. Výbornú atmosféru vytvorili aj desiatky rodičov, domácich i hosťujú-

cich celkov, chlapcom sa páčil aj skvelý obed od
firmy H&M Catering a ceny, ktoré dostali všetky družstvá. Za pozornosť stojí, že za Fiľakovo
„A“ hrala aj malá futbalistka Ninka Korimová,
ako jediné dievča na turnaji. Konečné výsledky
uvádzame v tabuľke: 1. miesto: FTC Fiľakovo
„A“; 2. miesto: Iskra Hnúšťa; 3. miesto: MŠK
R.Sobota 1; 4. miesto: ŠK Novohrad; 5. miesto:
MŠK R.Sobota 2; 6. miesto: FTC Fiľakovo „B“

Fiľakovský futbal má aktívne družstvá už od najmenšieho možného veku, v kategórii prípravka
dokonca dva kompletné kádre, a tak sa vedenie
FTC rozhodlo umožniť už aj im zažiť chuť súťaží a turnajov aj na domácej pôde. 11.marca sa preto konal v telocvični ZŠ na Farskej lúke 1.ročník

