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Radujme sa!
09. december, 16:00

Miesto: Gymnázium Fiľakovo

Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo

Vianočná hviezda10. december, 14:00

Miesto: Mestské kultúrne stredisko

Organizátor: DMS vo Fiľakove

Vianočný koncert ZUŠ12. december, 16:00

Miesto: Mestské kultúrne stredisko

 Organizátor: ZUŠ Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo

XII. Vianočný
 koncert

16. december, 16:00

Miesto: Mestské kultúrne stredisko

 Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia;

Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko

O chvíľu je za nami ďalší rok a my sa znovu nachádzame v adventnom období, ktoré by malo byť prípravou na najkrajšie sviatky roka. 
Napriek tomu, že žijeme v uponáhľanej a nervóznej dobe, chceli by sme Vám popriať, aby tých pár týždňov do Vianoc nenechalo v 
srdciach a mysliach Vás i Vašich najbližších žiadne stopy smútku, hnevu, závisti a sklamania. Obrňte sa trpezlivosťou a tolerantnosťou, 
nastavte svoje priania tak, aby boli splniteľné a splnené, alebo ich nahraďte niečím, čo sa nedá chytiť do rúk a ani nikde kúpiť. Strávte čo 
najviac času so svojimi blízkymi, venujte im pozornosť, vymeňte čas strávený behaním po obchodoch za spoločné chvíle na 
prechádzkach, pri čaji alebo káve, zahrajte si staré dobré spoločenské hry, choďte spolu do kina, divadla, do cukrárne, či na rôzne 
predvianočné podujatia. Majte pekné dni plné pohody a dobrej nálady, tešte sa na sviatky a majte radosť aj z radostí iných. 

Príjemné prežitie adventu a krásne Vianoce Vám všetkým želá redakcia Fiľakovských zvestí!

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa už trbliece.
A keď druhá, tretia zhorí,
v izbách nám už stromček stojí.
Potom štvrtá horí jasne, 

v našich srdciach sviatok zažne,
Dni nám šťastím presvieti,
Radosť pozrieť na deti...
Veľa zdravia, šťastia, lásky,
Prajeme Vám krásne sviatky !

Advent k nám pozýva VianoceAdvent k nám pozýva Vianoce
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Prihláška predajcu na účasť počas 
Fiľakovského vianočného jarmoku 2017

Meno a priezvisko (Obch. názov): ……………………………………………………………

Adresa (Sídlo): …………………………………………………………………………………

IČO: …………………  telefón: …………………  e-mail ……………………………………

DIČ: ……………………………………     IČ DPH: …………………………………………

Sortiment predaja: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Požiadavky: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………    Predávam vlastný výrobok: áno – nie

Veľkosť predajnej plochy: ………………………………Deň predaja: ………………………

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Fiľakovskom 
vianočnom jarmoku a súhlasím s nimi.

V …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          podpis a pečiatka 

Jarmok bude prebiehať na Námestí slobody pri 
MsKS vo Fiľakove denne od 10.00 hod. do 
19.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúr-
nym programom.  Usporiadatelia srdečne pozý-
vajú najmä predajcov s gastro stánkami s via-
nočnými špecialitami a lahôdkami (napr. varené 
víno, grog, medovina, vianočný punč, pečenie 
donutiek, pečenie trdelníkov) a predajcov darče-
kov, ľudových a remeselníckych výrobkov 
najmä s vianočnou tematikou. Od predajcov sa 
vyberá poplatok za trhové miesto 2 €/ m2.

Vianočný jarmok je organizovaný formou pri-
hlášok. Záujemcovia svoju účasť na jarmoku 
musia vopred avizovať usporiadateľom najne-
skôr do 11.12.2017 na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

(msks@filakovo.sk, tel.: +421 950 689 610.)
Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné 
možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov 
jarmoku.

Účastníkmi na Vianočnom  jarmoku môžu byť 
fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné o-
právnenie na vykonávanie obchodnej činnosti a-
lebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické o-
soby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia 
podmienky  podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a dopl-
není zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. 
z.“)  a organizačného poriadku.

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
usporiada

v dňoch 14. – 15. decembra 2017 

FIĽAKOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK.FIĽAKOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK.

Začiatok novembra sa na Slovensku niesol v 
znamení volieb do Vyšších územných celkov 
(VÚC). Oči celej republiky sa upierali práve na 
náš, Banskobystrický kraj. Účasť na voľbách 
bola v našom kraji neobvykle vysoká, k urnám 
prišlo viac ako 40% voličov. Mariána Kotlebu 
na kresle župana vystrieda Ján Lunter, ktorý 
získal viac ako 48,5% hlasov. Lučenecký okres 

budú v krajskom parlamente zastupovať Pavol 
Baculík (4962 hlasov), Branislav Hámorník 
(4069 hlasov), Pavel Greksa (4063 hlasov), 
Juraj Pelč (3988 hlasov) a Attila Agócs (3921 
hlasov). Vo Fiľakove sa župných volieb 
zúčastnilo 2012 voličov, čo predstavuje účasť 
25%. V hlasovaní za župana odovzdali 1973 
platných hlasov, poslancom dali 1887 platných 
hlasov.

KK

Kandidát za predsedu Poč. hl.
1. Viliam Baňák odvolaný
2. Miroslav Gálik 27
3. Pavel Greksa 46
4. Martin Juhaniak 94
5. Michal Kantor 6
6. Igor Kašper 139
7. Martin Klus vzdal sa
8. Vojtech Kökény 60
9. Marian Kotleba 293
10. Ján Lunter 1051
11. Stanislav Mičev vzdal sa
12. Zdenek Očovan odvolaný
13. Alena Pivovarčiová 5
14. Ivan Saktor vzdal sa
15. Jozef Sásik 0
16. Jozef Šimko vzdal sa
17. Milan Urbáni 21

Kandidát za poslanca Poč. hl.
1. Attila Agócs 1335
2. Milan Alberti 19
3. Pavol Baculík 165
4. Zoltán Balov 210
5. Jozef Bari 83
6. Matej Bella 25
7. Péter Czúsz 644
8. Lukáš Čavoj 14
9. Radoslav Čičmanec 32
10. Július Čipčala 26
11. Ondrej Drugda 26
12. Karol Ferencz 112
13. Pavel Greksa 127
14. Péter György 468
15. Jana Haláková 47
16. Branislav Hámorník 178
17. Marek Hudec 38
18. Radoslav Jánošík 69
19. Lucia Kašiarová 28
20. František Kelemen 18
21. László Kerekes 701
22. Štefan Kertész 64

Kandidát za poslanca Poč. hl.
23. Michal Kováč 39
24. Monika Kováčová 25
25. Jozef Kramec 17
26. Pavol Križo 74
27. Zaher Mahmoud 146
28. Zoltán Marcinkó 357
29. Istán Mázik 274
30. Ján Mičuda 66
31. Denisa Nincová 380
32. Peter Pánik 10
33. Vojtech Papp 50
34. Juraj Pelč 176
35. Veronika Poznánová 10
36. Rudolf Slivka 137
37. Milan Spodniak 431
38. Patrik Svediak 12
39. Ján Svoreň 40
40. Zsuzsanna Szvorák 910
41. Marian Šulek 14
42. Tibor Tóth 88
43. Jozef Týnus 34
44. Anna Václavíková 48

Župné voľby 2017

Voľby do VÚC vo Fiľakove

Hoci prvé mrazy ešte naplno neudreli, Fiľakovo 
zima neprekvapí. Verejnoprospešné služby Fi-
ľakova (VPS), ktoré zabezpečujú zimnú údržbu 
v meste, sú už v pohotovosti. Majú pripravený 
plán údržby miestnych komunikácií a vozový 
park je plne vybavený. 
Počas nadchádzajúcej zimy budú do údržby 
ciest zaradené dva traktory, jeden malotraktor, 
dve snehové frézy, tri nákladné sklápacie vozid-
lá a jeden nakladač. V areáli VPS je tiež nachys-
taných 15 ton inertného posypového materiálu a 
1,5 tony posypovej soli. V pohotovosti budú po-
čas zimy vždy minimálne štyria pracovníci.

„Na prichádzajúcu zimu sme pripravení. Urobi-
li sme všetko preto, aby nás sneh neprekvapil,“ 
potvrdil Tibor Tóth, riaditeľ VPS. Ako však upo-
zornil, pracovníci VPS sa budú musieť držať o-
peračného plánu, v rámci ktorého sú miestne ces-
ty rozdelené podľa dôležitosti do štyroch kate-
górií. Prvé sa budú odhŕňať najvýznamnejšie 
komunikácie v meste. Paria k nim prístupové 
cesty k železničnej a autobusovej stanici, cesty 
ku školám, cesty nachádzajúce sa v kopcovitom 
teréne, križovatky či oblasti s vysokou koncent-
ráciou obyvateľstva. Medzi najfrekventovanej-
šie ulice v meste patria Hlavná a Biskupická 
ulica či Lučenská cesta. Tie sú však štátnymi ces-
tami, preto ich údržba pod správu VPS nespadá.
Cesty slúžiace na zásobovanie, poskytovanie 
služieb a cesty pri sídliskách a rodinných do-
moch, budú pracovníci VPS odhŕňať ako druhé 
v poradí. V tretej kategórii sa nachádzajú ostatné 
ulice so spevneným povrchom, vo štvrtej sú ces-
ty s nespevneným povrchom. „Samozrejme, kaž-
dý by bol najradšej, keby sa v prvom rade odhŕ-
ňalo pred ich domom. My však musíme dodržia-
vať túto postupnosť. Netreba tiež zabúdať, že ma-
jitelia rodinných domov či prevádzok sú na dru-
hej strane zodpovední za údržbu svojich častí 
chodníkov,“ dodal riaditeľ.

Okrem bežnej zimnej údržby sú však vo VPS pri-
pravení aj na kalamitné situácie. Monitorovanie 
stavu ciest a počasia má na starosti operačný 
štáb zimnej údržby, ktorý je zložený z riaditeľa, 
vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov 
VPS a technického dozoru. Operačný štáb na 
základe aktuálneho počasia rozhodne o počte 
pracovníkov, použitej technike a riešení kala-
mitných situácií. „Počas nich vieme zmobilizo-
vať aj 20 pracovníkov a celú situáciu skoordino-
vať s mestskou políciou a dobrovoľným hasič-
ským zborom,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Od začiatku júla tohto roka sedí v kresle riadite-
ľa Verejnoprospešných služieb Fiľakova (VPS) 
Tibor Tóth. Počas prvých mesiacov pôsobenia 
vo funkcii už stihol zaviesť niekoľko zmien. VPS 
začali dostávať nové externé zákazky a riaditeľ 
má ďalšie smelé plány. Prinášame vám roz-
hovor, v ktorom prezradí viac.
Riaditeľom VPS ste od začiatku júla. Kde ste 
pôsobili dovtedy? 
Pôvodným povolaním som stavebný inžinier. 
Do konca júna som pôsobil ako projektant v ob-
lasti pozemných stavieb. Túto činnosť som ako 
samostatne zárobkovo činná osoba vykonával 
15 rokov nepretržite od ukončenia štúdia na 
STU v Bratislave.
Prečo ste sa rozhodli uchádzať o kreslo riadi-
teľa VPS?
Moje rozhodnutie zúčastniť sa výberového 
konania spočívalo najmä v snahe zúročiť moje 
nadobudnuté skúsenosti v oblasti urbanizmu, 
stavebníctva a enviromentálneho inžinierstva.
VPS vediete piaty mesiac. Aké sú vaše 
doterajšie dojmy?
Sú kladné. Pozitívne hodnotím konštruktívny 

prístup všetkých pracovníkov, či už k novým 
výzvam, alebo k prospešnému fungovaniu orga-
nizácie. 

Stihli ste už napriek tomu zaviesť aj nejaké 
zmeny? 
Áno, zaviedli sme opatrenia najmä vnútropodni-
kového charakteru. Spočívajú v prísnejších 

kontrolách úloh a prispievajú k lepšej komuni-
kácii medzi jednotlivými strediskami VPS. Pos-
tupne sa nám darí získavať aj nové externé zá-
kazky v stavebnej činnosti. Na cintoríne sme za-
viedli čiastočnú separáciu zeleného odpadu, čo 
budeme v budúcnosti ešte rozširovať. Sprístup-
nili sme tiež toaletu pre návštevníkov a osadili 
nové informačné tabule. Z dôvodu lepšej identi-
fikácie vozidiel VPS, aj zo strany obyvateľov, je 
vozový park označený novým firemným logom.
V čom ešte vidíte priestor na zlepšenie VPS?
Vidím ho najmä v získavaní externých finanč-
ných zdrojov, najmä zo stavebnej činnosti, aby 
sme mohli neustále obnovovať vozový park or-
ganizácie a vytvárať lepšie platové pomery pre 
svojich zamestnancov, prípadne vytvoriť  nové 
pracovné miesta. K dosiahnutiu prospešnosti je 
potrebná aj racionalizácia výdavkov a výkonov.
Stanovili ste si aj nejaký konkrétny cieľ, kto-
rý by ste chceli dosiahnuť?
Mojím cieľom je jednoznačne krajšie Fiľakovo 
a spokojnosť obyvateľov a všetkých zamestnan-
cov VPS. 

Klaudia Kovácsová

VPS	majú	nového	riaditeľa.	Tibor	Tóth	zavádza	zmenyVPS	majú	nového	riaditeľa.	Tibor	Tóth	zavádza	zmeny

Na viacerých miestach vo Fiľakove pribudnú v 
budúcom roku lavičky a smetné koše. Samo-
správa sa rozhodla, že takmer stovku lavičiek a 
niekoľko košov nachádzajúcich sa v parku, pre-
rozdelí do ostatných lokalít mesta. Vďaka tomu 
budú Fiľakovčanom slúžiť na námestí, pri ve-
rejných inštitúciách i niektorých bytových do-
moch.
Revitalizácia mestského parku prebiehala v ro-
koch 2010 a 2011. V rámci nej vtedy osadili v 
parku 268 nových lavičiek a 134 smetných ko-
šov. Žiaľ,  niektoré lavičky boli odvtedy poško-
dené vandalmi alebo ich odcudzili. Napriek to-
mu čas ukázal, že ich je v parku stále priveľa a 
nie sú dostatočne využívané. Takmer stovku z 
nich spolu s niekoľkými smetnými košmi preto 
mesto presunie do iných lokalít. Na nových 

miestach by sa mohli objaviť už na jar budúce-
ho roka, po uplynutí monitorovacieho obdobia 
(5 rokov od skončenia projektu), počas ktorých 
museli ostať na svojom mieste. „Mnohé lavičky 
sú v neprístupných častiach parku a od začiatku 
zívajú prázdnotou. Problémom je tiež ich uspo-
riadanie. Všetky lavičky sú spájané chrbtami do 
páru. To sa chystáme reorganizovať. Ostanú len 
po dve oproti sebe, niektoré premiestnime po-
zdĺž chodníka. Nepotrebné lavičky a koše od-
montujeme tak, aby nebol viditeľný žiadny zá-
sah, poškodené kusy podľa možnosti opraví-
me,“ priblížil Tibor Tóth, riaditeľ Verejnopro-
spešných služieb Fiľakova.
Časť z nich nahradí staré lavičky na námestí. 
Ďalšia časť poputuje pred verejné inštitúcie, na-
príklad pred základnú umeleckú školu. „Zvyšok 

by sme chceli rozmiestniť na naše sídliská, pred 
niektoré bytové domy. O tom, kde presne to bu-
de, rozhodnú samotní obyvatelia,“ doplnil. Pod-
ľa riaditeľa vyvesia na webovú stránku verejno-
prospešných služieb žiadosť, prostredníctvom 
ktorej sa obyvatelia jednotlivých bytoviek budú 
môcť o lavičky uchádzať. „Musia sa však naj-
prv dohodnúť a odsúhlasiť si to na bytových 
schôdzach. Až potom budú môcť u nás žiadosť o-
dovzdať. Je to preto, aby nevznikali konflikty o 
tom, že jeden sused lavičku chce a druhému bu-
de vadiť,“ vysvetlil riaditeľ. O podrobnostiach 
k žiadostiam budú obyvateľov v budúcom roku 
informovať jednotliví správcovia bytových 
domov.

Klaudia Kovácsová

Takmer stovku lavičiek z parku presťahujú. Objavia sa aj pred bytovkami

V posledný októbrový piatok zavítala na fiľa-
kovský mestský úrad ministerka spravodli-
vosti SR Lucia Žitňanská. Spolu so Štefanom 
Vavrekom, riaditeľom odboru regionálnej ko-
ordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity a primátorom mesta Atti-
lom Agócsom, viedli besedu o problematike 
exekúcií, ktorá vo veľkej miere trápi aj obyva-
teľov nášho mesta a širšieho regiónu. Besedy 
sa zúčastnili aj terénni sociálni pracovníci, ko-
ordinátori a zamestnanci Centra právnej po-
moci (CPP) či zástupcovia komunitných cen-
tier z celého regiónu.

Zamestnanci s exekúciami
Primátor Agócs potvrdil, že exekúcie predsta-
vujú vážny problém aj pre Fiľakovo. Zamest-
návateľom začínajú brániť v získavaní no-
vých pracovných síl. „V našej najväčšej fabri-
ke v meste, kde pracuje 1200 až 1300 ľudí, má 
400 ľudí, to znamená každý tretí zamestnanec, 
na krku exekúcie. V súčasnosti už zamestná-

vateľom bráni v ďalšom zamestnávaní ľudí 
práve to, že tí ľudia sú v exekučnej pasci a sú 
tak zadlžení, že vlastne sa im akoby neoplatí 
ísť pracovať, lebo exekútori im aj tak všetko zo-
berú,“ povedal primátor s tým, že nával exe-
kúcií registrujú aj na mestskom úrade. 
„Približne 15 % došlej pošty na našom úrade 
nejako súvisí s touto agendou.“  Situáciu pod-
ľa neho musí štát rázne riešiť, najmä v otázke 
starých exekúcií.
Jedným z nástrojov na to, aby sa ľudia zaťaže-
ní exekúciami dostali zo sociálnej pasce, by 
mal byť inštitút osobného bankrotu. Platnosť 
nadobudol pred približne polrokom. Podľa mi-
nisterky už teraz vidieť jeho prvé výsledky. 
„Na celom Slovensku mesačne dáva CPP oko-
lo 800 návrhov na oddlženie prostredníctvom 
osobného bankrotu. To znamená mesačne rie-
šenie situácie 800 ľudí, ergo 800 rodín,“ u-
viedla ministerka s tým, že očakávania, že o o-
sobný bankrot ročne prejaví záujem okolo 10-
tisíc ľudí, sa napĺňajú. „Ja verím, že postupne 
pomôžeme každému, komu budeme vedieť 
pomôcť,“ dodala.

Dvojjazyčné letáky
Besedy dávajú ministerke podľa vlastných 
slov spätnú väzbu a dostáva vďaka nim dôle-
žité podnety. Vo Fiľakove boli témou aj letáky 
s informáciami o právnej pomoci, ktoré sa za-
tiaľ v maďarčine nevydávajú. „Budem o tom 
hovoriť s riaditeľkou CPP. Myslím si, že na 
tomto dvojjazyčnom území je legitímne mať le-
táky aj v maďarčine, informovanosť tým bude 
lepšia,“ zakončila ministerka.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Exekúcie sa stali brzdou
zamestnávania. Pomôcť má
inštitút osobného bankrotu

Exekúcie sa stali brzdou
zamestnávania. Pomôcť má
inštitút osobného bankrotu

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti
s primátorom mesta (Foto: Klaudia Kovácsová)

Fiľakovo je na zimu pripravenéFiľakovo je na zimu pripravené

Samospráva

II. svetová vojna vo FiľakoveII. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA!

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva obča-
nov na spoluprácu. Pokiaľ vlastníte fotogra-
fiu, dokument, výstrižok z novín, alebo máte 
užitočnú informáciu o miestnom dianí z ob-
dobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás 
o ich sprístupnenie múzeu. Získané informá-
cie inštitúcia využije pri príprave novej spo-
mienkovej výstavy v roku 2018 s tematikou 2. 
svetovej vojny.

Kultúra

Ilustračné foto: Marian MesiarikIlustračné foto: Marian Mesiarik
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Prihláška predajcu na účasť počas 
Fiľakovského vianočného jarmoku 2017

Meno a priezvisko (Obch. názov): ……………………………………………………………

Adresa (Sídlo): …………………………………………………………………………………

IČO: …………………  telefón: …………………  e-mail ……………………………………

DIČ: ……………………………………     IČ DPH: …………………………………………

Sortiment predaja: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Požiadavky: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………    Predávam vlastný výrobok: áno – nie

Veľkosť predajnej plochy: ………………………………Deň predaja: ………………………

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Fiľakovskom 
vianočnom jarmoku a súhlasím s nimi.

V …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          podpis a pečiatka 

Jarmok bude prebiehať na Námestí slobody pri 
MsKS vo Fiľakove denne od 10.00 hod. do 
19.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúr-
nym programom.  Usporiadatelia srdečne pozý-
vajú najmä predajcov s gastro stánkami s via-
nočnými špecialitami a lahôdkami (napr. varené 
víno, grog, medovina, vianočný punč, pečenie 
donutiek, pečenie trdelníkov) a predajcov darče-
kov, ľudových a remeselníckych výrobkov 
najmä s vianočnou tematikou. Od predajcov sa 
vyberá poplatok za trhové miesto 2 €/ m2.

Vianočný jarmok je organizovaný formou pri-
hlášok. Záujemcovia svoju účasť na jarmoku 
musia vopred avizovať usporiadateľom najne-
skôr do 11.12.2017 na adresu:
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

(msks@filakovo.sk, tel.: +421 950 689 610.)
Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné 
možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov 
jarmoku.

Účastníkmi na Vianočnom  jarmoku môžu byť 
fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné o-
právnenie na vykonávanie obchodnej činnosti a-
lebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické o-
soby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia 
podmienky  podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a dopl-
není zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. 
z.“)  a organizačného poriadku.

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
usporiada

v dňoch 14. – 15. decembra 2017 

FIĽAKOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK.FIĽAKOVSKÝ VIANOČNÝ JARMOK.

Začiatok novembra sa na Slovensku niesol v 
znamení volieb do Vyšších územných celkov 
(VÚC). Oči celej republiky sa upierali práve na 
náš, Banskobystrický kraj. Účasť na voľbách 
bola v našom kraji neobvykle vysoká, k urnám 
prišlo viac ako 40% voličov. Mariána Kotlebu 
na kresle župana vystrieda Ján Lunter, ktorý 
získal viac ako 48,5% hlasov. Lučenecký okres 

budú v krajskom parlamente zastupovať Pavol 
Baculík (4962 hlasov), Branislav Hámorník 
(4069 hlasov), Pavel Greksa (4063 hlasov), 
Juraj Pelč (3988 hlasov) a Attila Agócs (3921 
hlasov). Vo Fiľakove sa župných volieb 
zúčastnilo 2012 voličov, čo predstavuje účasť 
25%. V hlasovaní za župana odovzdali 1973 
platných hlasov, poslancom dali 1887 platných 
hlasov.

KK

Kandidát za predsedu Poč. hl.
1. Viliam Baňák odvolaný
2. Miroslav Gálik 27
3. Pavel Greksa 46
4. Martin Juhaniak 94
5. Michal Kantor 6
6. Igor Kašper 139
7. Martin Klus vzdal sa
8. Vojtech Kökény 60
9. Marian Kotleba 293
10. Ján Lunter 1051
11. Stanislav Mičev vzdal sa
12. Zdenek Očovan odvolaný
13. Alena Pivovarčiová 5
14. Ivan Saktor vzdal sa
15. Jozef Sásik 0
16. Jozef Šimko vzdal sa
17. Milan Urbáni 21

Kandidát za poslanca Poč. hl.
1. Attila Agócs 1335
2. Milan Alberti 19
3. Pavol Baculík 165
4. Zoltán Balov 210
5. Jozef Bari 83
6. Matej Bella 25
7. Péter Czúsz 644
8. Lukáš Čavoj 14
9. Radoslav Čičmanec 32
10. Július Čipčala 26
11. Ondrej Drugda 26
12. Karol Ferencz 112
13. Pavel Greksa 127
14. Péter György 468
15. Jana Haláková 47
16. Branislav Hámorník 178
17. Marek Hudec 38
18. Radoslav Jánošík 69
19. Lucia Kašiarová 28
20. František Kelemen 18
21. László Kerekes 701
22. Štefan Kertész 64

Kandidát za poslanca Poč. hl.
23. Michal Kováč 39
24. Monika Kováčová 25
25. Jozef Kramec 17
26. Pavol Križo 74
27. Zaher Mahmoud 146
28. Zoltán Marcinkó 357
29. Istán Mázik 274
30. Ján Mičuda 66
31. Denisa Nincová 380
32. Peter Pánik 10
33. Vojtech Papp 50
34. Juraj Pelč 176
35. Veronika Poznánová 10
36. Rudolf Slivka 137
37. Milan Spodniak 431
38. Patrik Svediak 12
39. Ján Svoreň 40
40. Zsuzsanna Szvorák 910
41. Marian Šulek 14
42. Tibor Tóth 88
43. Jozef Týnus 34
44. Anna Václavíková 48

Župné voľby 2017

Voľby do VÚC vo Fiľakove

Hoci prvé mrazy ešte naplno neudreli, Fiľakovo 
zima neprekvapí. Verejnoprospešné služby Fi-
ľakova (VPS), ktoré zabezpečujú zimnú údržbu 
v meste, sú už v pohotovosti. Majú pripravený 
plán údržby miestnych komunikácií a vozový 
park je plne vybavený. 
Počas nadchádzajúcej zimy budú do údržby 
ciest zaradené dva traktory, jeden malotraktor, 
dve snehové frézy, tri nákladné sklápacie vozid-
lá a jeden nakladač. V areáli VPS je tiež nachys-
taných 15 ton inertného posypového materiálu a 
1,5 tony posypovej soli. V pohotovosti budú po-
čas zimy vždy minimálne štyria pracovníci.

„Na prichádzajúcu zimu sme pripravení. Urobi-
li sme všetko preto, aby nás sneh neprekvapil,“ 
potvrdil Tibor Tóth, riaditeľ VPS. Ako však upo-
zornil, pracovníci VPS sa budú musieť držať o-
peračného plánu, v rámci ktorého sú miestne ces-
ty rozdelené podľa dôležitosti do štyroch kate-
górií. Prvé sa budú odhŕňať najvýznamnejšie 
komunikácie v meste. Paria k nim prístupové 
cesty k železničnej a autobusovej stanici, cesty 
ku školám, cesty nachádzajúce sa v kopcovitom 
teréne, križovatky či oblasti s vysokou koncent-
ráciou obyvateľstva. Medzi najfrekventovanej-
šie ulice v meste patria Hlavná a Biskupická 
ulica či Lučenská cesta. Tie sú však štátnymi ces-
tami, preto ich údržba pod správu VPS nespadá.
Cesty slúžiace na zásobovanie, poskytovanie 
služieb a cesty pri sídliskách a rodinných do-
moch, budú pracovníci VPS odhŕňať ako druhé 
v poradí. V tretej kategórii sa nachádzajú ostatné 
ulice so spevneným povrchom, vo štvrtej sú ces-
ty s nespevneným povrchom. „Samozrejme, kaž-
dý by bol najradšej, keby sa v prvom rade odhŕ-
ňalo pred ich domom. My však musíme dodržia-
vať túto postupnosť. Netreba tiež zabúdať, že ma-
jitelia rodinných domov či prevádzok sú na dru-
hej strane zodpovední za údržbu svojich častí 
chodníkov,“ dodal riaditeľ.

Okrem bežnej zimnej údržby sú však vo VPS pri-
pravení aj na kalamitné situácie. Monitorovanie 
stavu ciest a počasia má na starosti operačný 
štáb zimnej údržby, ktorý je zložený z riaditeľa, 
vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov 
VPS a technického dozoru. Operačný štáb na 
základe aktuálneho počasia rozhodne o počte 
pracovníkov, použitej technike a riešení kala-
mitných situácií. „Počas nich vieme zmobilizo-
vať aj 20 pracovníkov a celú situáciu skoordino-
vať s mestskou políciou a dobrovoľným hasič-
ským zborom,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Od začiatku júla tohto roka sedí v kresle riadite-
ľa Verejnoprospešných služieb Fiľakova (VPS) 
Tibor Tóth. Počas prvých mesiacov pôsobenia 
vo funkcii už stihol zaviesť niekoľko zmien. VPS 
začali dostávať nové externé zákazky a riaditeľ 
má ďalšie smelé plány. Prinášame vám roz-
hovor, v ktorom prezradí viac.
Riaditeľom VPS ste od začiatku júla. Kde ste 
pôsobili dovtedy? 
Pôvodným povolaním som stavebný inžinier. 
Do konca júna som pôsobil ako projektant v ob-
lasti pozemných stavieb. Túto činnosť som ako 
samostatne zárobkovo činná osoba vykonával 
15 rokov nepretržite od ukončenia štúdia na 
STU v Bratislave.
Prečo ste sa rozhodli uchádzať o kreslo riadi-
teľa VPS?
Moje rozhodnutie zúčastniť sa výberového 
konania spočívalo najmä v snahe zúročiť moje 
nadobudnuté skúsenosti v oblasti urbanizmu, 
stavebníctva a enviromentálneho inžinierstva.
VPS vediete piaty mesiac. Aké sú vaše 
doterajšie dojmy?
Sú kladné. Pozitívne hodnotím konštruktívny 

prístup všetkých pracovníkov, či už k novým 
výzvam, alebo k prospešnému fungovaniu orga-
nizácie. 

Stihli ste už napriek tomu zaviesť aj nejaké 
zmeny? 
Áno, zaviedli sme opatrenia najmä vnútropodni-
kového charakteru. Spočívajú v prísnejších 

kontrolách úloh a prispievajú k lepšej komuni-
kácii medzi jednotlivými strediskami VPS. Pos-
tupne sa nám darí získavať aj nové externé zá-
kazky v stavebnej činnosti. Na cintoríne sme za-
viedli čiastočnú separáciu zeleného odpadu, čo 
budeme v budúcnosti ešte rozširovať. Sprístup-
nili sme tiež toaletu pre návštevníkov a osadili 
nové informačné tabule. Z dôvodu lepšej identi-
fikácie vozidiel VPS, aj zo strany obyvateľov, je 
vozový park označený novým firemným logom.
V čom ešte vidíte priestor na zlepšenie VPS?
Vidím ho najmä v získavaní externých finanč-
ných zdrojov, najmä zo stavebnej činnosti, aby 
sme mohli neustále obnovovať vozový park or-
ganizácie a vytvárať lepšie platové pomery pre 
svojich zamestnancov, prípadne vytvoriť  nové 
pracovné miesta. K dosiahnutiu prospešnosti je 
potrebná aj racionalizácia výdavkov a výkonov.
Stanovili ste si aj nejaký konkrétny cieľ, kto-
rý by ste chceli dosiahnuť?
Mojím cieľom je jednoznačne krajšie Fiľakovo 
a spokojnosť obyvateľov a všetkých zamestnan-
cov VPS. 

Klaudia Kovácsová

VPS	majú	nového	riaditeľa.	Tibor	Tóth	zavádza	zmenyVPS	majú	nového	riaditeľa.	Tibor	Tóth	zavádza	zmeny

Na viacerých miestach vo Fiľakove pribudnú v 
budúcom roku lavičky a smetné koše. Samo-
správa sa rozhodla, že takmer stovku lavičiek a 
niekoľko košov nachádzajúcich sa v parku, pre-
rozdelí do ostatných lokalít mesta. Vďaka tomu 
budú Fiľakovčanom slúžiť na námestí, pri ve-
rejných inštitúciách i niektorých bytových do-
moch.
Revitalizácia mestského parku prebiehala v ro-
koch 2010 a 2011. V rámci nej vtedy osadili v 
parku 268 nových lavičiek a 134 smetných ko-
šov. Žiaľ,  niektoré lavičky boli odvtedy poško-
dené vandalmi alebo ich odcudzili. Napriek to-
mu čas ukázal, že ich je v parku stále priveľa a 
nie sú dostatočne využívané. Takmer stovku z 
nich spolu s niekoľkými smetnými košmi preto 
mesto presunie do iných lokalít. Na nových 

miestach by sa mohli objaviť už na jar budúce-
ho roka, po uplynutí monitorovacieho obdobia 
(5 rokov od skončenia projektu), počas ktorých 
museli ostať na svojom mieste. „Mnohé lavičky 
sú v neprístupných častiach parku a od začiatku 
zívajú prázdnotou. Problémom je tiež ich uspo-
riadanie. Všetky lavičky sú spájané chrbtami do 
páru. To sa chystáme reorganizovať. Ostanú len 
po dve oproti sebe, niektoré premiestnime po-
zdĺž chodníka. Nepotrebné lavičky a koše od-
montujeme tak, aby nebol viditeľný žiadny zá-
sah, poškodené kusy podľa možnosti opraví-
me,“ priblížil Tibor Tóth, riaditeľ Verejnopro-
spešných služieb Fiľakova.
Časť z nich nahradí staré lavičky na námestí. 
Ďalšia časť poputuje pred verejné inštitúcie, na-
príklad pred základnú umeleckú školu. „Zvyšok 

by sme chceli rozmiestniť na naše sídliská, pred 
niektoré bytové domy. O tom, kde presne to bu-
de, rozhodnú samotní obyvatelia,“ doplnil. Pod-
ľa riaditeľa vyvesia na webovú stránku verejno-
prospešných služieb žiadosť, prostredníctvom 
ktorej sa obyvatelia jednotlivých bytoviek budú 
môcť o lavičky uchádzať. „Musia sa však naj-
prv dohodnúť a odsúhlasiť si to na bytových 
schôdzach. Až potom budú môcť u nás žiadosť o-
dovzdať. Je to preto, aby nevznikali konflikty o 
tom, že jeden sused lavičku chce a druhému bu-
de vadiť,“ vysvetlil riaditeľ. O podrobnostiach 
k žiadostiam budú obyvateľov v budúcom roku 
informovať jednotliví správcovia bytových 
domov.

Klaudia Kovácsová

Takmer stovku lavičiek z parku presťahujú. Objavia sa aj pred bytovkami

V posledný októbrový piatok zavítala na fiľa-
kovský mestský úrad ministerka spravodli-
vosti SR Lucia Žitňanská. Spolu so Štefanom 
Vavrekom, riaditeľom odboru regionálnej ko-
ordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity a primátorom mesta Atti-
lom Agócsom, viedli besedu o problematike 
exekúcií, ktorá vo veľkej miere trápi aj obyva-
teľov nášho mesta a širšieho regiónu. Besedy 
sa zúčastnili aj terénni sociálni pracovníci, ko-
ordinátori a zamestnanci Centra právnej po-
moci (CPP) či zástupcovia komunitných cen-
tier z celého regiónu.

Zamestnanci s exekúciami
Primátor Agócs potvrdil, že exekúcie predsta-
vujú vážny problém aj pre Fiľakovo. Zamest-
návateľom začínajú brániť v získavaní no-
vých pracovných síl. „V našej najväčšej fabri-
ke v meste, kde pracuje 1200 až 1300 ľudí, má 
400 ľudí, to znamená každý tretí zamestnanec, 
na krku exekúcie. V súčasnosti už zamestná-

vateľom bráni v ďalšom zamestnávaní ľudí 
práve to, že tí ľudia sú v exekučnej pasci a sú 
tak zadlžení, že vlastne sa im akoby neoplatí 
ísť pracovať, lebo exekútori im aj tak všetko zo-
berú,“ povedal primátor s tým, že nával exe-
kúcií registrujú aj na mestskom úrade. 
„Približne 15 % došlej pošty na našom úrade 
nejako súvisí s touto agendou.“  Situáciu pod-
ľa neho musí štát rázne riešiť, najmä v otázke 
starých exekúcií.
Jedným z nástrojov na to, aby sa ľudia zaťaže-
ní exekúciami dostali zo sociálnej pasce, by 
mal byť inštitút osobného bankrotu. Platnosť 
nadobudol pred približne polrokom. Podľa mi-
nisterky už teraz vidieť jeho prvé výsledky. 
„Na celom Slovensku mesačne dáva CPP oko-
lo 800 návrhov na oddlženie prostredníctvom 
osobného bankrotu. To znamená mesačne rie-
šenie situácie 800 ľudí, ergo 800 rodín,“ u-
viedla ministerka s tým, že očakávania, že o o-
sobný bankrot ročne prejaví záujem okolo 10-
tisíc ľudí, sa napĺňajú. „Ja verím, že postupne 
pomôžeme každému, komu budeme vedieť 
pomôcť,“ dodala.

Dvojjazyčné letáky
Besedy dávajú ministerke podľa vlastných 
slov spätnú väzbu a dostáva vďaka nim dôle-
žité podnety. Vo Fiľakove boli témou aj letáky 
s informáciami o právnej pomoci, ktoré sa za-
tiaľ v maďarčine nevydávajú. „Budem o tom 
hovoriť s riaditeľkou CPP. Myslím si, že na 
tomto dvojjazyčnom území je legitímne mať le-
táky aj v maďarčine, informovanosť tým bude 
lepšia,“ zakončila ministerka.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Exekúcie sa stali brzdou
zamestnávania. Pomôcť má
inštitút osobného bankrotu

Exekúcie sa stali brzdou
zamestnávania. Pomôcť má
inštitút osobného bankrotu

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti
s primátorom mesta (Foto: Klaudia Kovácsová)

Fiľakovo je na zimu pripravenéFiľakovo je na zimu pripravené

Samospráva

II. svetová vojna vo FiľakoveII. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA!

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva obča-
nov na spoluprácu. Pokiaľ vlastníte fotogra-
fiu, dokument, výstrižok z novín, alebo máte 
užitočnú informáciu o miestnom dianí z ob-
dobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás 
o ich sprístupnenie múzeu. Získané informá-
cie inštitúcia využije pri príprave novej spo-
mienkovej výstavy v roku 2018 s tematikou 2. 
svetovej vojny.

Kultúra

Ilustračné foto: Marian MesiarikIlustračné foto: Marian Mesiarik
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do Výstava maliara Lászlóa Seresa 
12. dec. Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

01. dec. Netradičná hodina literatúry so spisovateľkou Krisztinou Tóth
11:30 Miesto: Aula fiľakovského gymnázia; Organizátor: Hradné múzeum
 Spoluorganizátor: Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

01. dec. Umelecká dielňa FOLT – Slam poetry workshop s Róbertom Labodom
13:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

01. dec. Dr. Imre Csernus: „Obavy a nedostatok sebadôvery”
18:00 Prednáška v maďarskom jazyku; Miesto: MsKS – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS Fiľakovo, OZ Authentica – Kultúra bez hraníc

02. dec. Vedená pešia túra – Miesto: Veľké Dravce – Veľký Bučeň – Fiľakovo
8:00 Organizátor: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a NTIC

02. dec. Mikulášsky večierok
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
 Organizátor: MO Jednota dôchodcov vo Fiľakove

03. dec. Zapaľovanie adventných sviečok – prvá adventná nedeľa
10. dec.  – druhá adventná nedeľa
17. dec.  – tretia adventná nedeľa
24. dec.  – štvrtá adventná nedeľa
11:30 Miesto: Pred budovou Gymnázia Fiľakovo;
 Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo

08. dec. „Krok za krokom za svojim cieľom“ – motivačno-vzdelávacia
10:00 beseda s profesionálnym futbalistom Patrikom Le Giangom a
16:00 coachom Matejom Halajom 
 Miesto:  ZŠ Farská lúka; Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
 Organizátor: Hradné múzeum; Spoluorganizátor: ZŠ Farská lúka
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

08. dec. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 Legendárni fiľakovskí hudobníci a kapela Poker
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

09. dec. Radujme sa! – sviatočný festival
16:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo

10. dec. Vianočná hviezda
14:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: DMS vo Fiľakove

11. dec. Umelecká dielňa FOLT – Filmový workshop s Bc. Gabrielom Vargom
13:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

12. dec. Žiacky koncert ZUŠ – MAI
9:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
10:30 Organizátor: ZUŠ – MAI Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS

12. dec. Vianočný koncert ZUŠ – MAI
16:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: ZUŠ – MAI Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS

14. –  Hudba, náš spoločný jazyk – dvojdňový hudobný festival
15. dec. Sprievodný program: Fiľakovský vianočný jarmok
15:00 Miesto: Námestie slobody; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

15. dec. „Taká som“ – fotografie Nikolety Strapkovej – vernisáž
16:30 Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

16. dec. XIII. Vianočný koncert
16:00 Miesto: MsKS; Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
 Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

18. dec. „Poďme aj my do Betlehema“ – adventné podujatie v maďarskom
10:15 jazyku so zamestnancami Domu tradícií v Budapešti
11:15 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v decembri 2017

FS Rakonca uzavrel najúspešnejší rok svojej éry
Uplynulý rok sa pre tanečníkov FS Rakonca nie-
sol v znamení festivalov a súťaží. Koncom mája, 
na 25. ročníku celoštátnej postupovej súťaže só-
listov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha 2017 – 
si v Dlhom Klčove sólisti súboru vytancovali 
dve ceny laureáta, tri umiestnenia v zlatom a jed-
no v striebornom pásme. V kategórii detí sa ta-
nečné páry Barnová Angeli-
ka – Varga Dániel a Csomo-
rová Bernadeta – Molnár Ni-
kolas umiestnili v zlatom pás-
me. Medzi dospelými dosta-
li taktiež zlato Györgyová 
Friderika – Krajcsa Márk, 
Gáspár Dániel získal ocene-
nie v striebornom pásme. Z 
troch udelených cien laureá-
ta festivalu dve poputovali 
do Fiľakova, zásluhou dvo-
jíc Barnová – Varga a Györ-
gyová – Krajcsa. Počas ďal-
ších piatich víkendov Ra-
konca reprezentovala mesto 
Fiľakovo na piatich význam-
ných celoštátnych festiva-
loch a súťažiach. 
Ako prví sa na cestu vybrali 
tanečníci DFS Malá Rakon-
ca, tentokrát do Liptovského 
Mikuláša, na Celoštátnu sú-
ťažnú prehliadku detských 
folklórnych súborov. Do sú-
ťaže sa zapojilo celkom 420 
súborov, do finále sa prebojovalo 14 kolektívov. 
Malá Rakonca, po úspešnom prvenstve na re-
gionálnom (Lučenec) a krajskom (Kokava nad 
Rimavicou) kole, spolu so zvolenskou Zornič-
kou a s rimavskosobotským Hájikom reprezen-
tovala Banskobystrický kraj. Podľa slov poroty 
bola úroveň súťaže na mimoriadne vysokej ú-
rovni, na našu najväčšiu radosť tanečníci opäť 
obhájili svoje minulé ohodnotenie, čiže umiest-
nenie v zlatom pásme.
Po krátkom oddychu nasledovali tri prestížne fes-
tivaly: 51. Celoštátny ľudovo-umelecký festival 
v Želiezovciach, 58. Medzinárodný folklórny 
festival – MYJAVA 2017 a 25. ročník festivalu 
pod názvom Horehronské dni spevu a tanca. 
Hodnotným ukončeným tejto festivalovej „šnú-
ry” bolo účinkovanie vo Východnej na 63. Folk-

lórnom festivale Východná 2017. Pozvanie do so-
botňajšieho galaprogramu súbor vnímal jednak 
ako uznanie dlhoročnej systematickej práce, a jed-
nak ako možnosť prezentácie tradičného tanečné-
ho folklóru Maďarov na Slovensku. Na tvorbe ga-
laprogramu odohrávajúcom sa na veľkej scéne sa 
podieľalo päť folklórnych kolektívov z rôznych 

kútov Slovenska, sledovalo 
ho takmer 6000 divákov, a 
Slovenská televízia ho vysie-
lala v priamom prenose. 
Príjemné prekvapenie sa pri-
družilo k domácemu poduja-
tiu 27. Palócke dni a Dni mes-
ta Fiľakovo, kde bol na sláv-
nostnom zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva FS Rakon-
ca ocenený Cenou mesta Fi-
ľakovo. Sériu svojich vystú-
pení súbor ukončil účasťou 
na 9. Medzinárodnom Folk-
lórnom Festivale „Ohrid 
sun“ v Macedónsku, v okúz-
ľujúcom meste Ohrid. Ok-
rem vystúpení a ďalších 
programov festivalu sa na-
šiel čas aj na spontánny ta-
nec na ulici, rekreáciu a 
stmelenie kolektívu, a tak ta-
nečníci s obnovenými silami 
očakávali ďalšie  výzvy. Jed-
nou z nich bola Celoštátna 
postupová súťažná prehliad-

ka choreografií folklórnych kolektívov. Krajská 
prehliadka tejto významnej súťaže sa tentokrát 
konala vo Zvolene, kde sa celkovo pretancovalo 
osem folklórnych kolektívov. Z udelených 
dvoch zlatých cien jedna poputovala do Banskej 
Bystrice a druhá do Fiľakova, a tak sa Rakonca 
mohla tešiť z účasti na celoštátnej prehliadke v 
Liptovskom Mikuláši. Scénickou tvorbou man-
želov Gálikovcov, pod názvom Stanica na vý-
chode, sa súbor umiestnil v striebornom pásme. 
Tanečníci sotva vystúpili z autobusu, už sa opäť 
chystali na scénu, aby sa predstavili domácemu 
publiku v rámci tradičného celovečerného prog-
ramu súboru. Ich tohtoročnými hosťami boli det-
ský folklórny súbor Szederinke, spevácka skupi-
na Galáris, talentovaný domáci folkloristi Máté 
Anderko a Danyi Erik a ľudová hudba Dobroda. 

Naplnenie horeuvedených aktivít by bolo ne-
mysliteľné bez finančnej podpory Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove, Úradu vlády 
SR a Banskobystrického samosprávneho kraja, 
ktorým chceme aj touto cestou vyjadriť naše po-
ďakovanie. V mene 60 tanečníkov súboru praje-
me príjemné prežitie vianočných sviatkov všet-
kým rodičom, bývalým tanečníkom a priazniv-
com folklóru.

Mgr. Varga Norbert, MsKS

FS Rakonca uzavrel najúspešnejší rok svojej éry

CELOŠTÁTNE POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
ŠAFFOVA OSTROHA 2017 – XXV. roč-
ník celoštátnej postupovej súťaže só-
listov tanečníkov v ľudovom tanci
ź krajská prehliadka, Zvolen: 

4 zlaté pásma
ź celoštátna prehliadka, Dlhé 

Klčovo: 2 ceny laureáta, 1 zlaté 
pásmo, 1 strieborné pásmo

POD LIKAVSKÝM HRADOM 2017 – 26. 
ročník celoštátnej súťažnej prehliad-
ky DFS
ź regionálna prehliadka, Lučenec: 

zlaté pásmo
ź krajská prehliadka, Kokava nad 

Rimavicou: zlaté pásmo
ź celoštátna prehliadka, Liptovský 

Mikuláš: zlaté pásmo
TANCUJ, TANCUJ 2017 – celoštátna sú-
ťažná prehliadka choreografií folklór-
nych kolektívov
ź krajská prehliadka, Zvolen:

zlaté pásmo
ź celoštátna prehliadka, Liptovský 

Mikuláš: strieborné pásmo

ź „Húsvétváró“ – Budapešť, 9.4.2017
ź 51. Celoštátny ľudovo-umelecký festival – 

Želiezovce, 8-11.6.2017
ź MYJAVA 2017 – 58. Medzinárodný folklórny 

festival – Myjava, 16-18.6.2017
ź Horehronské dni spevu a tanca, 25. ročník – 

Heľpa, 25.6.2017
ź 63. Folklórny festival Východná 2017 – 

Východná, 1-2.7.2017
ź XXVII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo – 

Fiľakovo, 11.8.2017
ź „Ohrid sun” – 9. Medzinárodný folklórny 

festival – Macedónsko, Ohrid, 23-29.8.2017
ź „Lábam termett a táncra” – Celovečerný 

program FS Rakonca a jeho hostí – Fiľakovo, 
12.11.2017

VÝZNAMNEJŠIE VYSTÚPENIA

European Day of LanguagesEuropean Day of Languages
Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname 
Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podporiť 
jazykové vzdelávanie a  osláviť jazykovú roz-
manitosť v Európe. V Európskej únii sa používa 
až 24 úradných jazykov a desiatky ďalších re-
gionálnych alebo menšinových.
Na našej ZŠ na Školskej ulici si pri tejto príleži-
tosti už tradične koncom septembra starší žiaci 
zmerali sily vo vedomostiach o európskych kra-
jinách v angličtine alebo nemčine. Cieľom bolo 
nielen zdokonaliť sa v cudzom jazyku, ale aj roz-
víjať multikulturalitu a spoznávať kultúru a zvy-
ky štátov Európy. Aktivity pripravili pani učiteľ-
ky Mgr. Andrea Reiszová, Mgr. Lilla Hegyi -
Leck a Mgr. Magdaléna Dedinská. Po ukončení 

príprav žiaci písali vedomostné testy o Francúz-
sku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. Ví-
ťazmi v anglickom jazyku sa stali: Rebeka Ele-
ková a Liliana Szabová zo 7.B, Bruno Mitter a 
Bianka Mihaliová z 8.B, Daniel Szabó z 9.B trie-
dy. V nemeckom jazyku vyhrali dvojice: Bianka 
Szabóová s Alexandrou Ambrúžovou z 8.A a Te-
reza Gladišová s Nikolett Kováčikovou z 9.B 
triedy. Všetkým zúčastneným žiakom ďakuje-
me a víťazom gratulujeme! Tešíme sa opäť o rok 
na ďalšie európske krajiny. Dovtedy sa budeme 
zdokonaľovať v anglickom a nemeckom jazyku 
na vyučovacích hodinách.

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo

Školský klub detí pri ZŠ Farská lúka Fiľakovo 
každoročne usporiada jesenné tvorivé dielne 
pre deti a ich rodičov. Tento rok sme využili, 
že nám počasie prialo a vybrali sme sa do teré-
nu. Koncom októbra sme prežili naozaj zá-
bavné jesenné popoludnie v Mestskom parku 
vo Fiľakove. Na pomoc sme si privolali ši-
kovné deti-predškolákov z MŠ Štúrova a MŠ 
Daxnerova. Poobedie venované predškolá-
kom by sme mohli kľudne nazvať „deti – de-
ťom“. Radosť, smiech, zábava a tvorenie 
krásnych jesenných obrázkov nemala konca. 
Do parku zavítal ježko, slimák, veverička, so-
va či tekvička z jesenného lístia. Obrázky si 
mohli deti zobrať do škôlky na výstavku. Na-
koniec sme si zatancovali a zaspievali, a tak sa 
rozlúčili dúfajúc, že sa znova stretneme na ďal-
šej vynikajúcej akcii.

Mgr. Zuzana Molnárová, 
ZŠ Farská lúka

Zábavné jesenné
popoludnie v parku

Samospráva

Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
(Foto: András Micsuda)

Samospráva Fiľakova plánuje na jar budúceho 
roka začať s revitalizáciou verejného priestran-
stva pred bytovkou na Biskupickej ulici nachá-
dzajúcej sa v centre mesta. Rozsiahle práce rá-
tajú s výstavbou nových chodníkov, výmenou 
autobusovej zastávky i revitalizáciou zelene. 
Namiesto starých a nebezpečných gaštanov plá-

nujú vysadiť menšie okrasné stromy. Vedenie 
mesta v utorok 21. novembra na túto tému dis-
kutovalo s obyvateľmi bytovky i podnikateľmi, 
ktorí majú na prízemí svoje prevádzky.

Komplexná revitalizácia

Samospráva začala v tomto roku s prestavbou 
chodníka medzi Billou a Lidlom. Práce sa však 
zastavili pri autobusovej zastávke pri bytovom 
dome na Biskupickej ulici. Pred ním bude pot-
rebná komplexnejšia revitalizácia. Podľa slov 

Ivana Vanka, vedúceho oddelenia výstavby, ži-
votného prostredia a stratégie rozvoja mesta, bu-
dú práce obsahovať výstavbu dvoch nových 
chodníkov na 120-metrovom úseku. Oba chod-
níky – na úrovni bytovky pred vchodmi a na ú-
rovni cesty, budú zo zámkovej dlažby. Vzhľa-
dom budú rovnaké ako doteraz vystavané úse-

ky od Billy. Projekt ráta aj s riešením odvod-
nenia chodníkov, výstavbou schodov, ktoré ich 
budú spájať i bezbariérovým prístupom. Dve 
staré autobusové zastávky na oboch stranách 
cesty nahradia nové.

Nebezpečné gaštany

Okrem stavebných prác bude mesto riešiť v tej-
to lokalite aj zeleň. Hoci staré gaštany patria ne-
odmysliteľne ku koloritu mesta, pri bytovkách 
bude musieť dôjsť k ich výrubu. „Tieto stromy 

sú už veľmi poškodené a suché. Ohrozujú bez-
pečnosť ľudí aj nehnuteľností,“ vysvetlil Vanko 
s tým, že i v tomto roku došlo k odlomeniu veľ-
kého konára, ktorý spadol na priechod pre 
chodcov bezprostredne vedľa autobusovej za-
stávky. „Gaštany nahradí desať nových, pri-
bližne štvormetrových stromov,“ doplnil. Na ve-
rejnej schôdzi, ktorú mesto zvolalo na 21. no-
vembra, sa mali možnosť k výrubu i celkovému 
projektu vyjadriť majitelia bytov i prevádzok z 
dotknutej bytovky. Revitalizáciu vítajú. „Teší 
nás, aký vzťah k nám má mesto, že nás o všet-
kom informujú a zaujíma ich náš názor, keďže je 
to pred našou bytovkou. Páči sa nám tento prí-
stup, že sami iniciovali takéto stretnutie. Vítame 
aj plán vyrúbať staré gaštany, keďže v minulosti 
do nich už udrel aj blesk. Ľudia z vyšších po-
schodí boli nešťastní, že im tienili a bolo tam 
množstvo hmyzu. Projekt, ktorý nám odprezen-
tovali, je pekný a na úrovni,“ povedal po schô-
dzi Štefan Kőműves, domový dôverník a zá-
stupca majiteľov bytov.
„Z času na čas sa v živote mesta objavia veci, 
ktoré si myslíme, že treba prediskutovať s ob-
čanmi. Rozhodli sme sa, že sa do projektu ne-
pustíme bez toho, aby sme sa neporadili s ľuď-
mi, ktorí tam bývajú alebo tam majú svoje pre-
vádzky. Som veľmi rád, že naše plány sa ľuďom 
páčia a stretli sme sa s porozumením,“ dodal pri-
mátor Attila Agócs.
S revitalizáciou priestranstva na Biskupickej 
ulici plánuje mesto začať na jar roku 2018 a po-
trvať by mala tri až štyri mesiace. Práce budú 
prebiehať etapovite, aby bola činnosť prevá-
dzok obmedzená minimálne. Nebude ich vyko-
návať externá firma, ale Verejnoprospešné 
služby mesta. Vďaka tomu bude realizácia stáť 
iba približne 50-tisíc eur. 

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovo chystá ďalšiu revitalizáciu.
Priestor pred „stobytovkou“ zmení svoju tvár

Vizualizácia: Ing. Norbert VassVizualizácia: Ing. Norbert Vass
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do Výstava maliara Lászlóa Seresa 
12. dec. Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

01. dec. Netradičná hodina literatúry so spisovateľkou Krisztinou Tóth
11:30 Miesto: Aula fiľakovského gymnázia; Organizátor: Hradné múzeum
 Spoluorganizátor: Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

01. dec. Umelecká dielňa FOLT – Slam poetry workshop s Róbertom Labodom
13:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

01. dec. Dr. Imre Csernus: „Obavy a nedostatok sebadôvery”
18:00 Prednáška v maďarskom jazyku; Miesto: MsKS – Divadelná sála
 Organizátori: MsKS Fiľakovo, OZ Authentica – Kultúra bez hraníc

02. dec. Vedená pešia túra – Miesto: Veľké Dravce – Veľký Bučeň – Fiľakovo
8:00 Organizátor: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a NTIC

02. dec. Mikulášsky večierok
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
 Organizátor: MO Jednota dôchodcov vo Fiľakove

03. dec. Zapaľovanie adventných sviečok – prvá adventná nedeľa
10. dec.  – druhá adventná nedeľa
17. dec.  – tretia adventná nedeľa
24. dec.  – štvrtá adventná nedeľa
11:30 Miesto: Pred budovou Gymnázia Fiľakovo;
 Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo

08. dec. „Krok za krokom za svojim cieľom“ – motivačno-vzdelávacia
10:00 beseda s profesionálnym futbalistom Patrikom Le Giangom a
16:00 coachom Matejom Halajom 
 Miesto:  ZŠ Farská lúka; Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
 Organizátor: Hradné múzeum; Spoluorganizátor: ZŠ Farská lúka
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

08. dec. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 Legendárni fiľakovskí hudobníci a kapela Poker
 Miesto: MsKS – Spoločenská sála; Organizátor: MsKS Fiľakovo

09. dec. Radujme sa! – sviatočný festival
16:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo

10. dec. Vianočná hviezda
14:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: DMS vo Fiľakove

11. dec. Umelecká dielňa FOLT – Filmový workshop s Bc. Gabrielom Vargom
13:00 Miesto: Gymnázium Fiľakovo; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

12. dec. Žiacky koncert ZUŠ – MAI
9:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
10:30 Organizátor: ZUŠ – MAI Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS

12. dec. Vianočný koncert ZUŠ – MAI
16:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: ZUŠ – MAI Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS

14. –  Hudba, náš spoločný jazyk – dvojdňový hudobný festival
15. dec. Sprievodný program: Fiľakovský vianočný jarmok
15:00 Miesto: Námestie slobody; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

15. dec. „Taká som“ – fotografie Nikolety Strapkovej – vernisáž
16:30 Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum

16. dec. XIII. Vianočný koncert
16:00 Miesto: MsKS; Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
 Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

18. dec. „Poďme aj my do Betlehema“ – adventné podujatie v maďarskom
10:15 jazyku so zamestnancami Domu tradícií v Budapešti
11:15 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
 Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v decembri 2017

FS Rakonca uzavrel najúspešnejší rok svojej éry
Uplynulý rok sa pre tanečníkov FS Rakonca nie-
sol v znamení festivalov a súťaží. Koncom mája, 
na 25. ročníku celoštátnej postupovej súťaže só-
listov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha 2017 – 
si v Dlhom Klčove sólisti súboru vytancovali 
dve ceny laureáta, tri umiestnenia v zlatom a jed-
no v striebornom pásme. V kategórii detí sa ta-
nečné páry Barnová Angeli-
ka – Varga Dániel a Csomo-
rová Bernadeta – Molnár Ni-
kolas umiestnili v zlatom pás-
me. Medzi dospelými dosta-
li taktiež zlato Györgyová 
Friderika – Krajcsa Márk, 
Gáspár Dániel získal ocene-
nie v striebornom pásme. Z 
troch udelených cien laureá-
ta festivalu dve poputovali 
do Fiľakova, zásluhou dvo-
jíc Barnová – Varga a Györ-
gyová – Krajcsa. Počas ďal-
ších piatich víkendov Ra-
konca reprezentovala mesto 
Fiľakovo na piatich význam-
ných celoštátnych festiva-
loch a súťažiach. 
Ako prví sa na cestu vybrali 
tanečníci DFS Malá Rakon-
ca, tentokrát do Liptovského 
Mikuláša, na Celoštátnu sú-
ťažnú prehliadku detských 
folklórnych súborov. Do sú-
ťaže sa zapojilo celkom 420 
súborov, do finále sa prebojovalo 14 kolektívov. 
Malá Rakonca, po úspešnom prvenstve na re-
gionálnom (Lučenec) a krajskom (Kokava nad 
Rimavicou) kole, spolu so zvolenskou Zornič-
kou a s rimavskosobotským Hájikom reprezen-
tovala Banskobystrický kraj. Podľa slov poroty 
bola úroveň súťaže na mimoriadne vysokej ú-
rovni, na našu najväčšiu radosť tanečníci opäť 
obhájili svoje minulé ohodnotenie, čiže umiest-
nenie v zlatom pásme.
Po krátkom oddychu nasledovali tri prestížne fes-
tivaly: 51. Celoštátny ľudovo-umelecký festival 
v Želiezovciach, 58. Medzinárodný folklórny 
festival – MYJAVA 2017 a 25. ročník festivalu 
pod názvom Horehronské dni spevu a tanca. 
Hodnotným ukončeným tejto festivalovej „šnú-
ry” bolo účinkovanie vo Východnej na 63. Folk-

lórnom festivale Východná 2017. Pozvanie do so-
botňajšieho galaprogramu súbor vnímal jednak 
ako uznanie dlhoročnej systematickej práce, a jed-
nak ako možnosť prezentácie tradičného tanečné-
ho folklóru Maďarov na Slovensku. Na tvorbe ga-
laprogramu odohrávajúcom sa na veľkej scéne sa 
podieľalo päť folklórnych kolektívov z rôznych 

kútov Slovenska, sledovalo 
ho takmer 6000 divákov, a 
Slovenská televízia ho vysie-
lala v priamom prenose. 
Príjemné prekvapenie sa pri-
družilo k domácemu poduja-
tiu 27. Palócke dni a Dni mes-
ta Fiľakovo, kde bol na sláv-
nostnom zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva FS Rakon-
ca ocenený Cenou mesta Fi-
ľakovo. Sériu svojich vystú-
pení súbor ukončil účasťou 
na 9. Medzinárodnom Folk-
lórnom Festivale „Ohrid 
sun“ v Macedónsku, v okúz-
ľujúcom meste Ohrid. Ok-
rem vystúpení a ďalších 
programov festivalu sa na-
šiel čas aj na spontánny ta-
nec na ulici, rekreáciu a 
stmelenie kolektívu, a tak ta-
nečníci s obnovenými silami 
očakávali ďalšie  výzvy. Jed-
nou z nich bola Celoštátna 
postupová súťažná prehliad-

ka choreografií folklórnych kolektívov. Krajská 
prehliadka tejto významnej súťaže sa tentokrát 
konala vo Zvolene, kde sa celkovo pretancovalo 
osem folklórnych kolektívov. Z udelených 
dvoch zlatých cien jedna poputovala do Banskej 
Bystrice a druhá do Fiľakova, a tak sa Rakonca 
mohla tešiť z účasti na celoštátnej prehliadke v 
Liptovskom Mikuláši. Scénickou tvorbou man-
želov Gálikovcov, pod názvom Stanica na vý-
chode, sa súbor umiestnil v striebornom pásme. 
Tanečníci sotva vystúpili z autobusu, už sa opäť 
chystali na scénu, aby sa predstavili domácemu 
publiku v rámci tradičného celovečerného prog-
ramu súboru. Ich tohtoročnými hosťami boli det-
ský folklórny súbor Szederinke, spevácka skupi-
na Galáris, talentovaný domáci folkloristi Máté 
Anderko a Danyi Erik a ľudová hudba Dobroda. 

Naplnenie horeuvedených aktivít by bolo ne-
mysliteľné bez finančnej podpory Mestského 
kultúrneho strediska vo Fiľakove, Úradu vlády 
SR a Banskobystrického samosprávneho kraja, 
ktorým chceme aj touto cestou vyjadriť naše po-
ďakovanie. V mene 60 tanečníkov súboru praje-
me príjemné prežitie vianočných sviatkov všet-
kým rodičom, bývalým tanečníkom a priazniv-
com folklóru.

Mgr. Varga Norbert, MsKS

FS Rakonca uzavrel najúspešnejší rok svojej éry

CELOŠTÁTNE POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
ŠAFFOVA OSTROHA 2017 – XXV. roč-
ník celoštátnej postupovej súťaže só-
listov tanečníkov v ľudovom tanci
ź krajská prehliadka, Zvolen: 

4 zlaté pásma
ź celoštátna prehliadka, Dlhé 

Klčovo: 2 ceny laureáta, 1 zlaté 
pásmo, 1 strieborné pásmo

POD LIKAVSKÝM HRADOM 2017 – 26. 
ročník celoštátnej súťažnej prehliad-
ky DFS
ź regionálna prehliadka, Lučenec: 

zlaté pásmo
ź krajská prehliadka, Kokava nad 

Rimavicou: zlaté pásmo
ź celoštátna prehliadka, Liptovský 

Mikuláš: zlaté pásmo
TANCUJ, TANCUJ 2017 – celoštátna sú-
ťažná prehliadka choreografií folklór-
nych kolektívov
ź krajská prehliadka, Zvolen:

zlaté pásmo
ź celoštátna prehliadka, Liptovský 

Mikuláš: strieborné pásmo

ź „Húsvétváró“ – Budapešť, 9.4.2017
ź 51. Celoštátny ľudovo-umelecký festival – 

Želiezovce, 8-11.6.2017
ź MYJAVA 2017 – 58. Medzinárodný folklórny 

festival – Myjava, 16-18.6.2017
ź Horehronské dni spevu a tanca, 25. ročník – 

Heľpa, 25.6.2017
ź 63. Folklórny festival Východná 2017 – 

Východná, 1-2.7.2017
ź XXVII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo – 

Fiľakovo, 11.8.2017
ź „Ohrid sun” – 9. Medzinárodný folklórny 

festival – Macedónsko, Ohrid, 23-29.8.2017
ź „Lábam termett a táncra” – Celovečerný 

program FS Rakonca a jeho hostí – Fiľakovo, 
12.11.2017

VÝZNAMNEJŠIE VYSTÚPENIA

European Day of LanguagesEuropean Day of Languages
Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname 
Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podporiť 
jazykové vzdelávanie a  osláviť jazykovú roz-
manitosť v Európe. V Európskej únii sa používa 
až 24 úradných jazykov a desiatky ďalších re-
gionálnych alebo menšinových.
Na našej ZŠ na Školskej ulici si pri tejto príleži-
tosti už tradične koncom septembra starší žiaci 
zmerali sily vo vedomostiach o európskych kra-
jinách v angličtine alebo nemčine. Cieľom bolo 
nielen zdokonaliť sa v cudzom jazyku, ale aj roz-
víjať multikulturalitu a spoznávať kultúru a zvy-
ky štátov Európy. Aktivity pripravili pani učiteľ-
ky Mgr. Andrea Reiszová, Mgr. Lilla Hegyi -
Leck a Mgr. Magdaléna Dedinská. Po ukončení 

príprav žiaci písali vedomostné testy o Francúz-
sku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. Ví-
ťazmi v anglickom jazyku sa stali: Rebeka Ele-
ková a Liliana Szabová zo 7.B, Bruno Mitter a 
Bianka Mihaliová z 8.B, Daniel Szabó z 9.B trie-
dy. V nemeckom jazyku vyhrali dvojice: Bianka 
Szabóová s Alexandrou Ambrúžovou z 8.A a Te-
reza Gladišová s Nikolett Kováčikovou z 9.B 
triedy. Všetkým zúčastneným žiakom ďakuje-
me a víťazom gratulujeme! Tešíme sa opäť o rok 
na ďalšie európske krajiny. Dovtedy sa budeme 
zdokonaľovať v anglickom a nemeckom jazyku 
na vyučovacích hodinách.

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo

Školský klub detí pri ZŠ Farská lúka Fiľakovo 
každoročne usporiada jesenné tvorivé dielne 
pre deti a ich rodičov. Tento rok sme využili, 
že nám počasie prialo a vybrali sme sa do teré-
nu. Koncom októbra sme prežili naozaj zá-
bavné jesenné popoludnie v Mestskom parku 
vo Fiľakove. Na pomoc sme si privolali ši-
kovné deti-predškolákov z MŠ Štúrova a MŠ 
Daxnerova. Poobedie venované predškolá-
kom by sme mohli kľudne nazvať „deti – de-
ťom“. Radosť, smiech, zábava a tvorenie 
krásnych jesenných obrázkov nemala konca. 
Do parku zavítal ježko, slimák, veverička, so-
va či tekvička z jesenného lístia. Obrázky si 
mohli deti zobrať do škôlky na výstavku. Na-
koniec sme si zatancovali a zaspievali, a tak sa 
rozlúčili dúfajúc, že sa znova stretneme na ďal-
šej vynikajúcej akcii.

Mgr. Zuzana Molnárová, 
ZŠ Farská lúka

Zábavné jesenné
popoludnie v parku

Samospráva

Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
(Foto: András Micsuda)

Samospráva Fiľakova plánuje na jar budúceho 
roka začať s revitalizáciou verejného priestran-
stva pred bytovkou na Biskupickej ulici nachá-
dzajúcej sa v centre mesta. Rozsiahle práce rá-
tajú s výstavbou nových chodníkov, výmenou 
autobusovej zastávky i revitalizáciou zelene. 
Namiesto starých a nebezpečných gaštanov plá-

nujú vysadiť menšie okrasné stromy. Vedenie 
mesta v utorok 21. novembra na túto tému dis-
kutovalo s obyvateľmi bytovky i podnikateľmi, 
ktorí majú na prízemí svoje prevádzky.

Komplexná revitalizácia

Samospráva začala v tomto roku s prestavbou 
chodníka medzi Billou a Lidlom. Práce sa však 
zastavili pri autobusovej zastávke pri bytovom 
dome na Biskupickej ulici. Pred ním bude pot-
rebná komplexnejšia revitalizácia. Podľa slov 

Ivana Vanka, vedúceho oddelenia výstavby, ži-
votného prostredia a stratégie rozvoja mesta, bu-
dú práce obsahovať výstavbu dvoch nových 
chodníkov na 120-metrovom úseku. Oba chod-
níky – na úrovni bytovky pred vchodmi a na ú-
rovni cesty, budú zo zámkovej dlažby. Vzhľa-
dom budú rovnaké ako doteraz vystavané úse-

ky od Billy. Projekt ráta aj s riešením odvod-
nenia chodníkov, výstavbou schodov, ktoré ich 
budú spájať i bezbariérovým prístupom. Dve 
staré autobusové zastávky na oboch stranách 
cesty nahradia nové.

Nebezpečné gaštany

Okrem stavebných prác bude mesto riešiť v tej-
to lokalite aj zeleň. Hoci staré gaštany patria ne-
odmysliteľne ku koloritu mesta, pri bytovkách 
bude musieť dôjsť k ich výrubu. „Tieto stromy 

sú už veľmi poškodené a suché. Ohrozujú bez-
pečnosť ľudí aj nehnuteľností,“ vysvetlil Vanko 
s tým, že i v tomto roku došlo k odlomeniu veľ-
kého konára, ktorý spadol na priechod pre 
chodcov bezprostredne vedľa autobusovej za-
stávky. „Gaštany nahradí desať nových, pri-
bližne štvormetrových stromov,“ doplnil. Na ve-
rejnej schôdzi, ktorú mesto zvolalo na 21. no-
vembra, sa mali možnosť k výrubu i celkovému 
projektu vyjadriť majitelia bytov i prevádzok z 
dotknutej bytovky. Revitalizáciu vítajú. „Teší 
nás, aký vzťah k nám má mesto, že nás o všet-
kom informujú a zaujíma ich náš názor, keďže je 
to pred našou bytovkou. Páči sa nám tento prí-
stup, že sami iniciovali takéto stretnutie. Vítame 
aj plán vyrúbať staré gaštany, keďže v minulosti 
do nich už udrel aj blesk. Ľudia z vyšších po-
schodí boli nešťastní, že im tienili a bolo tam 
množstvo hmyzu. Projekt, ktorý nám odprezen-
tovali, je pekný a na úrovni,“ povedal po schô-
dzi Štefan Kőműves, domový dôverník a zá-
stupca majiteľov bytov.
„Z času na čas sa v živote mesta objavia veci, 
ktoré si myslíme, že treba prediskutovať s ob-
čanmi. Rozhodli sme sa, že sa do projektu ne-
pustíme bez toho, aby sme sa neporadili s ľuď-
mi, ktorí tam bývajú alebo tam majú svoje pre-
vádzky. Som veľmi rád, že naše plány sa ľuďom 
páčia a stretli sme sa s porozumením,“ dodal pri-
mátor Attila Agócs.
S revitalizáciou priestranstva na Biskupickej 
ulici plánuje mesto začať na jar roku 2018 a po-
trvať by mala tri až štyri mesiace. Práce budú 
prebiehať etapovite, aby bola činnosť prevá-
dzok obmedzená minimálne. Nebude ich vyko-
návať externá firma, ale Verejnoprospešné 
služby mesta. Vďaka tomu bude realizácia stáť 
iba približne 50-tisíc eur. 

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovo chystá ďalšiu revitalizáciu.
Priestor pred „stobytovkou“ zmení svoju tvár

Vizualizácia: Ing. Norbert VassVizualizácia: Ing. Norbert Vass
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Telocvičňa na Farskej lúke opäť žije futsa-
lom. V sobotu 11. novembra v nej otvorili 15. 
ročník Balex Trade Futsal ligy. V tomto roční-
ku v nej bude bojovať osem mužstiev. Podľa 
organizátora ligy Stanislava Villányiho 
registrovali zo strany tímov veľký záujem. 
„Súťažiť by mohlo aj štrnásť mužstiev. Kvôli 
dodržaniu časového harmonogramu sme 
však počet účastníkov museli obmedziť,“ 
vysvetlil Villányi.
Nakoľko sa víťazný tím predošlého ročníka 
The Beatles neprihlásil, v lige ostalo z vlaňaj-
šej sezóny sedem klubov – Mladé pušky, Ga-
laxy, Mimel, Energy Team, FC Thorma, Ke-
ram a Starvys. Ôsmym tímom zostavy sa stal 

Balex Trade Team. „Balex Trade Team sme 
stvorili doslova na poslednú chvíľu. Myslím, 
že sa nám podarilo dať dokopy dobrý tím a 
budem rád, ak chalani budú dosahovať 
úspechy,“ povedal organizátor. V lige budú 
okrem skúsených futbalistov a futsalistov 
hrať aj rekreační hráči. „Každé mužstvo do 
ligy prinieslo svoju kvalitu a pevne verím, že 
si diváci aj tento rok prídu na svoje,“ doplnil 
organizátor s tým, že novinkou tohto ročníka 
bude aj zmena hracieho času. V telocvični na 
Farskej lúke sa začne hrať každú sobotu už od 
12-tej hodiny.

Klaudia Kovácsová

Pohyb je dôležitou súčasťou života kaž-
dého z nás. Každý druh športu nám pri-
náša radosť i zdravotný úžitok zároveň. 
Európsky týždeň športu – posledný sep-
tembrový týždeň – je celoeurópskou akti-
vitou. V rámci neho si žiaci zo ZŠ na 
Školskej ulici zašportovali v telocvični 
pod vedením pani učiteľky telesnej a 
športovej  výchovy Mgr. Patrície Farka-
šovej. Naučili sa nové pohybové hry a za-
súťažili si. V októbri sme žiakom opäť po-
núkli základný a zdokonaľujúci plavecký 
výcvik na plavárni v Šalgotarjáne. Mož-
nosť zaplávať si a zdokonaliť sa v plavec-
kých štýloch využilo vyše 70 žiakov ško-
ly. Kolektívnym športovým hrám sa ve-
nujeme pravidelne  nielen na hodinách te-
lesnej a športovej výchovy, ale aj popo-
ludní v školskom klube detí a v záujmo-
vých krúžkoch.

Mgr. Diana Szabová

Škola v pohybe

Odštartoval ďalší ročník Balex Trade Futsal ligy

FTC má nového trénera.
Mužstvo plánuje vytiahnuť z dna tabuľky

Pôsobenie futbalistov FTC Fiľakovo v jesennej 
časti tretej ligy nemožno považovať za úspešné. 
Fiľakovský tím v tabuľke zimuje na predpos-
lednom mieste. Z 15-tich jesenných kôl sa im 
podarilo zvíťaziť iba trikrát. Mužstvo by malo 
lepšie výsledky v jarnej časti dosiahnuť aj vďaka 
novému trénerovi Jánosovi Viztelekimu.

Nešťastné prestupy
Podľa prezidenta FTC Attilu Visnyaia zapríčini-
li zlý jesenný výsledok najmä prestupy hráčov a 
následná demotivácia mužstva. „Druhú časť 
jesene už poznačila zlá tímová psychika. Cha-
lani boli po toľkých neúspechoch demotivovaní 
a bez chuti,“ povedal prezident FTC s tým, 
predsezónna príprava bola podľa neho dobrá. 
„Potom ale prišli prestupy, ktoré sme nedokázali 
ovplyvniť. Odchody Vujoševiča, Liptáka, Botoša 
či Teleka boli veľkým zásahom do tímu. Na 
poslednú chvíľu sme medzery v kádri nevedeli 
dostatočne vyplniť,“ vysvetlil prezident s tým, 

že najviac pocítili chýbajúceho zakončovateľa, 
akým bol Vujoševič. „Ten Rimavskej Sobote v 
jesennej časti zabezpečil takmer polovicu gólov. 
Do regiónu sme ho priniesli my a najmä vďaka 
veľkej zásluhe trénera Pisára sa z neho stal 
špičkový hráč.“
Podľa prezidenta zlé výsledky zapríčinili aj 
klesajúcu návštevnosť. Tá sa spolu so zlými 
výkonmi podpísali aj pod slabšie výplaty 
hráčov, ktorí za posledný mesiac jesene dostali 
menšie odmeny.

Nové posily
Zlú situáciu by mal pomôcť vyriešiť nový tréner. 
Jozefa Pisára v septembri odvolali a dočasne ho 
nahradil Ľubomír Šimkovič. „Ďakujem Jožkovi 
Pisárovi za odvedenú robotu. Urobil tu kus 
práce a zachránil pre nás III. ligu. Ďakujem aj 
Ľubovi Šimkovičovi, že tím ukormidloval do 
zimnej prestávky. Povedal však, že sa chce veno-
vať mládeži, preto sme potrebovali nového 
trénera,“ povedal prezident. Rozhodli sa osloviť 
Jánosa Víztelekiho, ktorý bol do konca sep-
tembra trénerom lučeneckého MŠK Novohrad. 
Vízteleki by mal v klube predbežne pôsobiť 
jeden a pol sezóny. „Príchod trénera Víztelekiho 
vnímam pozitívne. Pozná náš klub aj fanúšikov a 
verím, že prinesie oživenie aj nové tváre.“
Vízteleki so sebou z Lučenca priniesol aj posilu 
v podobe hráča Gergőa Cseriho. Ponuku pokra-
čovať dostalo šesť legionárov FTC, klub ráta aj s 
odchovancami. „Tu treba vybudovať celé 
mužstvo. Všetci, ktorí chcú napredovať, makať a 
hrať treťoligový futbal, tu majú miesto,“ povedal 
Vízteleki s tým, že lepšími výkonmi mužstva 
chce tiež prilákať divákov späť na tribúny. „Ak 
by som neveril, že to dokážem, tak by som túto 
funkciu neprijal,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

FTC má nového trénera.
Mužstvo plánuje vytiahnuť z dna tabuľky

János Vízteleki a Attila Visnyai (Foto: MK)

Úspechy na majstrovstvách
sveta v Prahe
Pretekári FTC Fiľa-

kovo oddielu silového trojboja sa zúčast-
nili na majstrovstvách sveta v silovom 
trojboji a v tlaku na lavičke v Prahe, ktoré 
boli organizované v dňoch 17.-20. októb-
ra 2017.
Súťaž prebiehala podľa pravidiel federá-
cie silového trojboja WUAP. V kategórii 
muži v hmotnostnej kategórii do 67,5 kg 
naše mesto reprezentoval Ondrej „Ban-
di“ Oláh, ktorému sa podarilo s výkonom 
150 kg v tlaku na lavičke vybojovať prvé 
miesto a tým získať titul majstra sveta. 
Csaba Péter v kategórii dorast s výkonom 
125 kg sa umiestnil na druhej priečke ako 
aj Bari Gabriel do 67,5 kg medzi juniormi 
v silovom trojboji s výkonom drep 
160 kg, tlak 120 kg a mŕtvy ťah 191 kg.
Ďakujeme za podporu FTC Fiľakovo a 
OZ PURT a všetkým, ktorí nám držali 
palce.

František Sajko, Tréner FTC

Ondrej „Bandi“ Oláh, majster sveta 
v tlaku na lavičke (Foto: František Sajko)

A papréti  tornateremben ismét a teremfocié a 
staféta. November 11-én, szombaton nyitották 
meg itt a Balex Trade Futsal-bajnokság 15. 
évadát, amely keretén belül idén nyolc csapat 
mérkőzik meg. Villányi Stanislav szervező el-
mondása szerint nagy volt az érdeklődés a csa-
patok részéről. „A bajnokságba akár tizennégy 
csapat is bekapcsolódhatna, viszont az ütem-
terv betartása érdekében korlátoznunk kellett a 
résztvevők számát“ – magyarázta Villányi.  
Mivel az elmúlt évad győztes csapata – a The 
Beatles – nem nevezett be, hét klub maradt ver-
senyben az előző idényből – a Mladé pušky, a 
Galaxy, a Mimel, az Energy Team, az FC Thor-
ma, a Keram és a Starvys. A verseny nyolcadik 

nevezettje a Balex Trade Team lett. „A Balex 
Trade Teamet szó szerint az utolsó pillanatban 
hoztuk létre. Úgy vélem, jó csapatot toboroz-
tunk össze, és örülni fogok, ha a fiúk sikeresek 
lesznek“ – nyilatkozott a szervező. A mérkőzé-
seken a tapasztalt labdarúgók és futsaljátéko-
sok mellett kezdő sportolók is játszanak majd. 
„Minden csapat a saját legjavát hozta a ligába, 
és meggyőződésem, hogy a nézők az idén sem 
fognak csalódni“ – tette hozzá a bajnokság 
rendezője azzal, hogy a jelenlegi bajnokság új-
donságai között lesz a játékidő módosulása is. 
A papréti tornateremben minden szombaton, 
már 12:00 órától kezdődnek a mérkőzések.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dp)

A mozgás mindannyiunk életének elenged-
hetetlen része. A sportolás örömet szerez, 
ugyanakkor egészségünkre is jó hatással 
van. Az Európai Sporthét – melyre szep-
tember utolsó hetében került sor – egy 
összeurópai rendezvény, melybe az Iskola 
Utcai Alapiskola diákjai is bekapcsolódtak. 
A diákok Farkašová Patrícia testnevelő tanár 
vezetése alatt nemcsak versenyeztek, hanem 
új mozgásfejlesztő játékokkal is meg-
ismerkedhettek. Az iskola diákjai október-
ben egy kezdők és egy haladók számára 
szervezett úszótanfolyam keretén belül 
ismét lehetőséget kaptak úszástechnikájuk 
fejlesztésére. A salgótarjáni uszodában meg-
rendezésre kerülő tanfolyamon több mint 70 
diák vett részt. Sportjátékokkal is rendszere-
sen foglalkozunk, nemcsak a testnevelés órá-
kon, hanem délután a napköziben és a szak-
körökön is.

Szabová Diana, Iskola Utcai Alapiskola 
(Ford.: dk)

Mozgásban az iskola

Kezdetét vette a Balex Trade Futsal-bajnokság következő évada

Az FTC labdarúgócsapatának őszi szereplése 
nem sikerült valami fényesen. Labdarúgóink az 
őszi idényt a táblázat utolsó előtti helyén zárták. 
A 15 lejátszott mérkőzés közül csupán hármat 
sikerült megnyerni. A csapat sikeresebb tavaszi 
szezonban reménykedik, melynek garanciáját 
az új edző, Vízteleki János személye jelentheti. 

Váratlan távozók
Az FTC elnöke, Visnyai Attila szerint a rossz 
őszi szereplés fő oka néhány játékos távozása és 
az ezt követő motivációhiány okozhatta. „Az ő-
szi szezon második felére rányomta bélyegét, 
hogy a csapat hitehagyottá, kedveszegetté vált“ 
– mondta Visnyai, s hozzátette, hogy véleménye 
szerint az őszi felkészülés jól sikerült. „Ezt köve-
tően jöttek a váratlan távozások, melyeket az 
FTC vezetése nem tudott befolyásolni. Vujoše-
vič, Lipták, Botoš és Telek távozása nagy érvá-
gást jelentett a csapat számára. Utolsó pillanat-
ban már nem tudtuk a hiányzókat megfelelően 
pótolni“ – magyarázta a klubelnök. Leginkább a 
gólerős Vujoševič távozása volt a legérzéke-
nyebb veszteség. „Új csapatában, Rimaszom-
batban az őszi idény góljainak csaknem a felét ő 
szerezte. Mi hoztuk őt térségünkbe, s főleg Pisár 
edzőnek köszönhetően, itt érett kitűnő játé-
kossá.“

Az elnök véleménye szerint a sikertelenség má-
sik fő okát a mérkőzések látványosan csökkenő 
látogatottsága jelentette. Ez a hanyatló teljesít-
ménnyel együtt a játékosok honoráriumának 
csökkenését is eredményezte. Így az őszi idény 
utolsó hónapjában a játékosok szerényebb java-
dalmazásban részesültek. 

Új erősítések
Az áldatlan helyzetet új edzővel kívánták orvo-
solni. Jozef Pisár edzői megbízását szeptember 
végén visszavonták, s ideiglenesen Ľubomír 
Šimkovič vette át az edzői feladatokat. „Köszö-
nöm Jozef Pisárnak az elvégzett munkát, kinek 
segítségével sikerült megkapaszkodnunk a III. li-
gában. Ľubomír Šimkovičot is köszönet illeti, 
hogy az idény végéig irányította csapatunkat. Ő 
közölte, hogy a továbbiakban az ifjú focisták ne-
velésével kíván foglalkozni, így új edző után kel-
lett néznünk“ – mondta az elnök. Megkeresték 
Vízteleki Jánost, aki szeptember végéig a loson-
ci MŠK Novohrad edzője volt. Vízteleki egye-
lőre másfél szezont kíván a klubnál tölteni. 
„Vízteleki érkezésével pozitív változás állhat be. 
Ismeri a csapatot, a szurkolóinkat, s meggyőző-
désem szerint friss vérkeringést, új arcokat hoz-
hat csapatunk életébe.“
Víztelekivel együtt érkezett egy új erősítés Cseri 
Gergő személyében. A klub ajánlatott tett 6 lé-
giósának is, valamint saját nevelésű játékosok 
beépítésével is számolnak. „Komplett csapatot 
kell építenünk. Mindenkinek, aki fejlődni, dol-
gozni és játszani szeretne a 3. ligában, helye van 
nálunk“ – közölte Vízteleki, hozzátéve, hogy az 
eredmények javulásával szeretné visszacsábíta-
ni a nézőket a lelátóra. „Ha nem hinnék a siker-
ben, el sem vállaltam volna az edzőséget“ – fe-
jezte be.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Új edzőt szerződtet az FTC labdarúgócsapata.
Szeretné elmozdítani a csapatot a táblázat aljáról

Vízteleki János és Visnyai Attila (Fotó: MK)

Sikerek a prágai
világbajnokságon

Az FTC Fülek Erőe-
melő szakosztálya 
részt vett a WUAP Vi-

lágbajnokságon fekvenyomásban és erőe-
melésben, amelyet Csehországban, Prágá-
ban rendeztek meg 2017. október 17-20-án.
A verseny a WUAP erőemelő federáció sza-
bályai szerint zajlott. A bírók nagyon szigo-
rúak voltak, a legkisebb hibáért is elvették a 
gyakorlatot, ami a mi sportolóink számára 
előnyös volt, hiszen minden gyakorlatot 
hibátlanul végrehajtottak. 
A versenyen sikerült fekvenyomásban, fér-
fi kategóriában első helyen végeznie, így 
világbajnoki címet szereznie Oláh “Bandi“ 
Andrásnak 67,5 kg súlycsoportban, 150 kg 
teljesítménnyel, valamint ifjúsági kategó-
riában a 2. helyen végeznie Péter Csabinak, 
125 kg teljesítménnyel.
Erőemelésben Bari Gábor lett a második, ju-
nior kategóriában, 67,5 kg os súlycsoport-
ban, guggolás – 160 kg, fekvenyomás – 120 
kg és felhúzás – 191 kg teljesítménnyel.
Kösszönjük az FTC Fülek és a PURT  pol-
gári társulás támogatását, és mindenkinek, 
aki szurkolt és szorított nekünk, hiszen ez a 
siker 4 éves munka eredménye!

Sajko František edző, FTC

Bari Gábor erőemelés közben
(Fotó: Sajko František)

Fotó: Villányi ErikaFoto: Erika Villányi
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