MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

Tretia časť
V záverečnej časti môjho odpočtu za rok 2016
by som Vás chcel oboznámiť s niektorými výsledkami a tiež prebiehajúcimi procesmi v kultúrnom živote mesta, budovaní partnerstiev a
v sociálnej sfére.
V oblasti kultúry sa naplnili naše nádeje vložené do materiálne i personálne posilneného
Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Výborne obstálo tak v oblasti podporovania súborov pôsobiacich pod jeho záštitou, ako aj v
zabezpečovaní podujatí súvisiacich s oslavami 770. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Vlani sa už v jeho organizácii
uskutočnila Palócka Veľká noc, veľký úspech
zožal Deň detí v parku, ako aj jesenný Zraz
veteránov. Ako spoluorganizátor má veľkú
zásluhu na tom, že sa oslavy Dňa učiteľov a

Stretnutie generácií (Foto: Zoltán Schnelczer)

Mesiaca úcty k starším rozrástli na ústredné
mestské podujatia. Nová atmosféra kladne ovplyvnila aj spoluprácu etnických skupín bývajúcich v našom meste. Pribúdajú podujatia,

Štátny tajomník ministerstva kultúry, Konrád Rigó, zavítal do Fiľakova. Na mestskom
úrade hovoril o výzve ministerstva na podporu kreatívneho priemyslu. Zasadnutia sa zúčastnilo okrem vedenia mesta približne
dvadsaťpäť remeselníkov a drobných podnikateľov.
Ako priblížil primátor Attila Agócs, podpora
kreatívneho priemyslu má za úlohu pomôcť
menším podnikateľom v oblasti remesla,
umenia a iných kreatívnych činností. Drobní
podnikatelia majú nárok žiadať dotáciu v minimálnej výške 50-tisíc a maximálne 200tisíc eur. Musia však zamestnať ľudí a udržať
podnik najmenej tri roky. „Vítam iniciatívu
ministerstva kultúry. Kreatívne činnosti je
potrebné podporiť. Výzva je najvhodnejšia
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na ktorých spoločne vystupujú naše maďarské, slovenské a rómske kultúrne skupiny. Projekty komplexného obnovenia MsKS majú
inžinieri odovzdať práve v týchto dňoch. Prvé
kroky v tejto veci plánujeme urobiť v roku
2017, sčasti z vlastných zdrojov, avšak hlavne
z vopred vyčleneného finančného limitu v okresnom akčnom pláne. Na hrade sa podarilo
pomocou ministerstva kultúry pokračovať zamestnaním evidovaných uchádzačov o prácu
v archeologickom prieskume stredného hradu, ako aj pri zachovaní stavu okolia Perényiho bašty a úseku múru pri schodoch do horného hradu. Na jar sa uskutočnilo projektovanie
rozvoja infraštruktúry podhradia a ďalšej rekonštrukcie hradu, následne v jeseni sme podali spolu s dvomi maďarskými a jedným slovenským partnerom projekt do podporného
systému maďarsko-slovenskej cezhraničnej
spolupráce. V projektoch je zahrnuté pokračovanie vydláždenia Podhradskej ulice, asfaltovanie Bašovej ulice, vybudovanie väčšieho
parkoviska v okolí malej veže niekdajšieho
mestského opevnenia, ako aj úprava vchodu
hradu, výmena strechy Bebekovej bašty a zastrešenie delovej veže pod ňou. Realizácia investícií však bude možná len po získaní
podpory z úspešného projektu.
Svoje ovocie priniesli aj naše kroky smerujúce k zvýšeniu transparentnosti práce samosprávy v oblasti zlepšenia vzťahov mesta so
svojimi občanmi. V zmysle hodnotenia
Transparency International v roku 2016 sme v
porovnaní s rokom 2014 zlepšili pozíciu Fiľakova v zozname pozostávajúcom zo sto slovenských miest o 25 priečok a postúpili sme
tým na 24. pozíciu. Renomovaná medzinárodná organizácia tým uznala, že naša samospráva sa stala otvorenejšou. Pred zavedením
plánovanej mestskej karty výhod sme na koncerty vlaňajších jubilejných osláv poskytli
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Deň detí v parku (Foto: Viktor Estefán)

voľné lístky pre vzorných fiľakovských daňovníkov, jednak aby sme motivovali neplatičov a jednak aby sme aj takto poukázali na očakávanú vzájomnosť vo vzťahu mesto-občan.
V priebehu roka sa obrátilo na nás vedenie
mesta Szigethalom s návrhom na vytvorenie
partnerstva medzi našimi mestami. Na základe dohody s poslancami mestského zastupiteľstva sme pripravili zmluvu o spolupráci,
ktorú sme podpísali v januári. V oblasti budovania partnerstiev považujem za zvlášť dôležité, že sa nám v hlavný deň osláv 770-ky podarilo zorganizovať stretnutie rodákov, na
ktorom sa zúčastnili viacerí známi ľudia, ktorí
sa narodili alebo študovali vo Fiľakove. Ohlas
bol veľmi pozitívny tak v radoch účastníkov,
ako aj obecenstva. Myslím si, že sa nám aj
týmto podarilo prispieť k prehĺbeniu lokálpatriotizmu rovnako v miestnych obyvateľoch a
aj vo Fiľakovčanoch bývajúcich ďaleko od
svojho domova.
V oblasti zdravotníctva sa do často spomínaného akčného plánu dostal aj plán vytvorenia
integrovaného zdravotníckeho strediska vo
Fiľakove, ktoré ako dúfame, bude mať za výsledok obnovenie služieb röntgenu a iných
diagnostických prístrojov v našom meste.
Chceme sa dostať do prednej línie tejto iniciatívy aj v celoslovenskom meradle.
Pokračovanie na strane 5.

pre podnikateľov, ktorí už majú niečo za sebou a potrebujú svoje podnikanie rozširovať,“ povedal primátor.
Zasadania sa 2. februára zúčastnili desiatky
drobných podnikateľov z Novohradu a Gemera. „Cielene sme pozývali tých, o ktorých
sme si mysleli, že by mohli mať záujem. Pozvánku sme vopred zverejnili, takže účasť bola
pomerne vysoká. Približne traja miestni sa
vyjadrili, že by o projekt mali seriózny záujem,“ informoval.
„V meste žije niekoľko šikovných ľudí, ktorí
sa v tejto oblasti živia. Pokiaľ sa im podarí vypracovať dobrý projekt, určite im dotácia pomôže rozvíjať sa ďalej,“ dodal.
Iveta Cíferová

Foto: Jozef Puntigán
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Samospráva

V minulom roku podalo Mesto Fiľakovo spolu
s ďalšími 4 partnermi projekt pod názvom
„Spoločne za krajšie Fiľakovo“ z dotačnej
schémy Úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity vo výške cca 16 tisíc eur.
Projekt bol napokon úspešný a schválená
dotácia bola 12 tisíc eur a rozdelená medzi
všetkých 5 partnerov, ktorými okrem Mesta Fiľakovo sú OZ Čarovné husle, OZ Powerlifting,
OZ DATABO a ZŠ Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke. Hlavným cieľom projektu je riešenie
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity. Svoje špecifické ciele má však každý
z partnerov a pridelené dotácie chcú využiť
takto: Mesto Fiľakovo má v pláne obnoviť
škvarovú dráhu na futbalovom ihrisku, na ktorom trénujú žiaci a dorast, ale aj obnoviť basketbalový kôš na verejnom priestranstve v
parku. OZ DATABO chce na základe pozitívnych príkladov Rómov v oblasti vzdelania a
rozvoja talentov mladých obnoviť športové
zápasenie v meste vytvorením krúžku, resp.
neskôr i športového oddielu. Cieľom projektu
OZ Čarovné husle, ktoré funguje pri Komunitnom centre, sú prezentácia tanečného, speváckeho a dramatického súboru na verejných
podujatiach, oslavách a akciách v školách. Na
tento účel už bola zakúpená potrebná kvalitná
ozvučovacia technika práve z pridelenej dotácie. OZ Powerlifting chce rozšíriť v priestoroch
svojho fitnes štúdia možnosti na účelné vyu-

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými financiami v zmysle zákona
o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie
ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, Základná umelecká škola, 2 materské školy,
Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum,
Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka
n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. (podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2016
s hmotným majetkom (HM) v celkovej hodnote 22 918 051,43 EUR. Táto hodnota je vyššia oproti hodnote HM evidovaného ku koncu
roku 2016 v sume 20 365 854,19 EUR o 2 552
197,24 EUR, čo predstavuje 12,53% nárast.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 396 452,59 EUR, nehmotný investičný majetok v sume 114 299,36
EUR, finančné investície vo forme majetkových cenných papierov v celkovej hodnote 2
214 258,77 EUR, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581
889,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny
na účtoch a pokladniciach vo výške 499
198,94 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali
k 31.12.2016 pohľadávky v celkovej výške
283 304,89 EUR a celkový rozsah záväzkov k
tomuto dňu činil 1 066 894,29 EUR.
V priebehu roka 2016 boli znížené daňové pohľadávky za obdobie 1998 – 2015 v celkovej
výške 34 989,05 EUR.
Mestom a ním zriadenými organizáciami dosiahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú jednoznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom
a hospodárnom využití všetkých dostupných
verejných finančných prostriedkov počas
celého roka 2016.
Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad,
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

žitie voľného času zakúpením ďalších športových náčiní a pomôcok, napr. závažia, lavičku a podobne. Cieľom ZŠ Lajosa Mocsáryho s
VJM je osvojovanie základných hygienických
návykov cieľovej skupiny – detí z MRK a tým
napomáhať k ich zdravšiemu vývinu. Dotácia
poslúži na nákup hygienických balíčkov pre de-

Zápasnícka žinenka zlákala aj bývalých
zápasníkov (Foto: Marian Mesiarik)

ti, nepretržitú osvetu a vytvorenie príjemného
prostredia v triedach.
10. februára sa práve kvôli predstaveniu jednotlivých partnerov projektu a ich cieľov konalo na pôde fiľakovskej radnice informačné
stretnutie a v rámci neho aj spomínanie na his-

Rozhodnutie začať budovať útulok bolo v našich myšlienkach už dávno predtým ako sa v
auguste 2014 stalo realitou! Práve vďaka
Vám, všetkým tým, ktorí nás podporujete či
už materiálne, nemateriálne alebo aj milými úprimnými slovami, máme silu posúvať sa stále dopredu. Sme už tak ďaleko, zvládli sme už
toho toľko, aj keď nie vždy to bolo ľahké.
V roku 2016 sme položili novú strechu na budovu, v ktorej sme postupne začali rekonštruovať priestory, aby sme psíkom, ktorí to potrebujú vedeli zabezpečiť teplé miestečká. Zapojili sme elektriku a vodu, začali s výstavbou
nových kotercov.
V roku 2017 máme v pláne zrekonštruovať
druhú časť budovy a vytvoriť vnútorné priestory karanténnej stanice. Tieto práce budú finančne náročné, keďže je potrebná demolácia
časti budovy. Preto sa obraciame na Vás a znova žiadame Vás o podporu aj v tomto roku!
Mnohí z Vás nás tu navštívili osobne a videli
našu snahu, prácu a odhodlanie, denne je možné navštíviť útulok v čase od 10.00 do 13.00
hod., príp. nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0904 659 924! Každá pomoc je vítaná.
Tlačivá na 2% Vám zašleme po vyžiadaní na
emailovej adrese ozstastnelabky@gmail.com,
alebo si ich stiahnite na našej web stránke

Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového
spoločenstva Fiľakovo zvoláva na deň
17.03.2017 (piatok) o 16.00 hod. zhromaždenie členov spoločenstva do Mestského
kultúrneho strediska na Nám. slobody 30
vo Fiľakove.
Ing. Zoltán Varga, predseda výboru UaLPS

tóriu športového zápasníckeho klubu, ktoré malo svoje pokračovanie stretnutím bývalých zápasníkov v našom meste a exhibíciou tréningu a
zápasníckych hmatov v telocvični ZŠ Lajosa
Mocsáryho. Aj kvôli tomuto zaujímavému
programu zavítali na radnicu vyše tri desiatky
zápasníkov, ktorí reprezentovali Fiľakovo v
tomto športe kedysi pred 30 – 40 rokmi. Prezentáciou histórie zachytenej na fotografiách, výstrižkoch novín i premietaním krátkych filmov,
príhovormi bývalých zápasníkov a pozvaných
hostí, pietnym aktom pri hrobe zakladateľa
športového zápasníckeho klubu Ľudovíta Hegedűsa, voľnou diskusiou o možnostiach obnovenia klubu a už spomenutou exhibíciou v podaní členov športového klubu v Pásztó z Maďarska, ktorí sa predviedli na veľkej zápasníckej žinenke (za jej zapožičanie Mesto Fiľakovo
ďakuje športovému oddielu Lokomotíva Rimavská Sobota), sa všetkým účastníkom vynorilo v pamäti množstvo krásnych spomienok na
roky 1970 – 1989 a veľké súťaže, ktorých boli
vtedy účastníkmi. Či sa športová rodina v našom meste rozrastie o ďalší klub ukáže čas, ak
bude záujem zo strany detí a mládeže a hlavne
podpora ich rodičov. Ľudia, ktorí sa tomu chcú
a budú venovať sú pripravení a vytváranie
podmienok aj k takémuto využívaniu voľného
času detí radi podporia aj vedenia mesta a FTC.
Ing. Eva Földiová, koordinátorka projektu
a Iveta Cíferová

www.stastnelabky.sk.
Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky
potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní
2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.
Potrebné údaje k daňovému priznaniu:
IČO: 42197759
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie Šťastné labky
Sídlo: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
V mene našich psíkov Vám úprimne a zo srdca ĎAKUJEME !!!
Beáta Jagošová, OZ Šťastné labky

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej
verejnosti, že aj v roku 2017 zverejní
zoznam všetkých daňových dlžníkov, u
ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u
fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej
osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči
správcovi dane a poplatku za uplynulé
obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby
zverejnenia zoznamu, pretože následne po
zverejnení zoznamu mesto zaháji daňové
exekučné konanie.
Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad,
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozhovor

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

Od jesene minulého roku začala jedna z dôležitých budov v našom meste, dnes je to Mestské kultúrne stredisko, ale verejnosti ešte stále v povedomí známa ako Klub, písať ďalšiu päťdesiatku
svojho fungovania. O výstave venovanej 50. výročiu založenia Klubu sme písali koncom roka a
pri jej zahájení boli viacerí pamätníci, ktorí stáli
pri zrode tejto budovy. Medzi nimi aj Ing. Ľudovít Keder, vtedajší vedúci odboru Investičnej
výstavby n.p. Kovosmalt Fiľakovo. Rozhovor s
ním však nie je len o Klube. Vlani oslávil aj svoje
osobné životné jubileum, 85. narodeniny. Vo
Fiľakove ich prežil vyše šesťdesiat.
Pán Keder, ako si spomínate na stavanie tejto
rokmi takmer vôbec nezmenenej budovy?
Výstavba Závodného klubu (pozn.: ZK – to bol
oficiálny názov vtedy) sa vlastne začala ešte v roku 1961 a bola to stavba pre ZV ROH (Závodný
výbor Revolučného odborového hnutia) a financie na to boli poslané z ÚV ROH v Prahe. Bola to
suma 5 miliónov Kčs a dokončenie stavby bolo
až v lete 1966. Po dokončení a následnej kolaudácii bola daná do prevádzky, teda odovzdaná odborom, ktoré sa už o jej zariadenie a fungovanie
starali ďalej. Chcem však poukázať na jednu veľkú zaujímavosť. Podľa projektu mala mať budova Klubu len dve poschodia. Lenže na jednej
služobnej ceste s kolegami sme v Brezne videli
niečo podobné, ale o poschodie vyššie, než bolo
v našom pláne, alebo ako mali už vtedy v Lučenci. Tak sme sa s projektantmi dohodli, že aj my
chceme tri poschodia, že tam dáme jedu veľkú
spoločenskú miestnosť (pozn.: dnes tanečná
sála) a tá spodná bude slúžiť len pre kino, divadlo a podobné predstavenia.
Musím sa spýtať, to bolo vtedy také jednoduché, zmeniť projekt?
Nie celkom. Vzhľadom na to, že to už bola v podstate odsúhlasená akcia, museli sme to najprv
presadiť v Prahe, kam sme vycestovali na jed-

nanie. Oni to platili, tak sme vysvetľovali dôvody až napokon naše argumenty prijali. Na veľké
zhromaždenia, schôdze alebo aj zábavy a svadby
našich zamestnancov vtedy v meste veľa priestorov nebolo, nejaké menšie boli vo Vigade, ale
tie nám nestačili. Dostali sme však podmienku,
že dolná spoločenská sála nebude mať schodiskové hľadisko, ale bude úplne rovná, lebo neve-

Foto: Rodinný archív Ing. Kendera

rili, že tá horná bude často využívaná. Mohli sme
spraviť tri také stupne, ale len celkom na konci a
tak sme to napokon aj postavili. Inak by sme totiž
museli vrátiť všetky peniaze do Prahy. Terajšie
stúpajúce hľadisko sa urobilo až trošku neskôr.
Hovoríte, že stavba trvala 5 rokov, tak dlho
trvala výstavba, alebo sa objavili iné prekážky?
Tu musím povedať, že celá budova bola kvôli vysokej spodnej vode stavaná na silné, hlboko osadené, teda do zeme zabíjané pilóty. Stavali to Pozemné stavby z Banskej Bystrice a od nás bol
určený stavebný dozor pán Alfréd Fükő a počas
celej výstavby boli pravidelné kontrolné dni. Robotníkov si vozili svojich, ale keďže to vtedy nebola stavba zaradená ako centrálne posudzovaná, stavalo sa vtedy, ak ich neposlali na súrnejšiu
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robotu. Zato to trvalo 5 rokov. No a po kolaudácii
bola odovzdaná ZV ROH. Pamätám sa, že na ňu
bolo vtedy pozvaných veľmi veľa hostí z ÚV v
Prahe a tiež z Generálneho riaditeľstva n.p. Kovosmalt v Bratislave a všetci nám vyjadrili veľké
uznanie, že stavba bola dokončená presne podľa
dohody a projektových plánov.
O vás vieme, že nie ste rodený Fiľakovčan,
ako ste sa dostali sem do tohto mesta a na takú
dôležitú funkciu do veľkého nadnárodného
podniku tých čias ?
Ja pochádzam z dedinky Ploské pri Ratkovej, to
je tu neďaleko na Gemeri, ale študoval som na
Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor
ekonomiky a riadenia, no a po skončení v r.1956
nás rozmiestňovalo ministerstvo, kto kam pôjde
pracovať. Ja som teda dostal miestenku dole na
juh a stred, teda do Kovosmaltu, aby som bol
bližšie k domovu. A odvtedy som tu. S manželkou som sa zoznámil práve v podniku, ale ani
ona nie je rodáčka odtiaľto.
Keď Oravská priehrada zaplavila ich rodný kraj,
prišla s rodičmi bývať do Veľkého Krtíša a pracovať v Kovosmalte. Vlani v lete sme oslávili 55
spoločných rokov.
Tak nám ešte prezraďte, či ste niekedy ľutovali, že vás, či vašu rodinu pripútalo Fiľakovo
takmer na celý život ?
Myslím, že ani nie, mohol som po čase, ako ma
sem umiestnili, ísť pracovať aj do Bratislavy, ale
to som už mal okolo seba dobrý kolektív a dokonca už aj manželku a páčilo sa nám tu. Bratislava sa mi zdala veľmi zastavaná, priveľká a až
príliš industriálna. Tu som doma a tu máme všetko, čo potrebujeme. Jediné, čo ľutujem, že ako
dlhoročný pracovník Kovosmaltu nemôžem chodiť do jeho múzea, lebo podnik nič také nikdy nemal. Bolo by toho veľa, čo by sa dalo archivovať
a možno ani celý Klub by na to nestačil.
Iveta Ciferová

Samospráva
Keďže sa v poslednom čase opäť rozbehli rôzne
diskusie osobné, či na sociálnych sieťach o verejnoprospešných prácach v meste, chceme
vám podať základné vysvetlenie súčasnej situácie v aktivačných prácach (AP) a menších obecných službách (MOS) v našom meste, ako aj
to, čo sú v týchto projektoch naše povinnosti alebo právomoci. Rozdielom oproti doterajšej kritike je, že predtým bola zameraná len na ľudí zaradených do čistenia verejných priestranstiev a
podobných prác, ale teraz sa sťažujú aj oni sami
na prísnosť koordinátorov a kontroly zo strany
mesta. Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec (mesto) je podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi. Mestá a obce uzatvárajú zmluvy o výkone týchto opatrení na trhu práce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR)
a s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky určené
týmto zákonom Dohody o aktivačnej činnosti.
Momentálne máme v meste rozbehnuté dva
projekty – v rámci MOS si potrebný čas každý
mesiac odpracúva 189 občanov a na AP 27 občanov, riadených 4 koordinátormi. Z tohto počtu je 58 občanov zaradených aj na pomocné
práce do škôl, školských zariadení a iných príspevkových organizácií mesta. Mesto je rozdelené na 4 tzv. rajóny a každý koordinátor má na
starosti jeden. Spomínaní občania však nepracujú všetci každý deň. V zmysle uvedeného
zákona musia za aktivačný príspevok odpracovať 64-80 hodín mesačne, to sú 3 dni v týždni
po 7, resp.6 hodín. Počas tohto času majú koor-

dinátormi pridelenú konkrétnu prácu na určených úsekoch, ktorou môžu byť práce pri čistení verejných priestranstiev alebo iné pomocné práce, podľa toho, ku ktorej organizácii
sú pridelení. Kontrolu nad výkonmi zabezpečuje sporadicky aj Mesto. V prípade nedostatkov je tu možnosť nariadiť odpracovanie času,
keď bola zistená nečinnosť týchto občanov. V
mimoriadnych prípadoch, ak občan odmieta
výkon práce, neodpracuje 3 dni po sebe, prípadne je práceneschopný viac ako 30 dní, môže byť
z projektu vyradený a zároveň je vyradený aj z
evidencie uchádzačov o zamestnanie minimálne na obdobie 1 roka. Napriek tomu mnohí z
nich potvrdenia od lekárov zneužívajú a poniektorí sa naučili obísť aj hrozbu vyradenia. Tu
by bola možno na mieste lepšia súčinnosť, resp.
kontrola úradov práce a obvodných lekárov. Čo
hovoria naše konkrétne čísla? Z celkového počtu 216 osôb zamestnaných na oboch projektoch
bolo v mesiaci január 2017 dlhodobo práceneschopných 57 občanov (t.j. viac ako 26%), ak si
zoberieme do úvahy fakt, že 58 ľudí je zaradených v školách a organizáciách, 19 ľudí sú závozníci, pomocníci v lisovni a v minizoo, ostane 139 ľudí, ktorí sa delia na polovicu (polovica
pracuje od pondelka do stredy, druhá od stredy
do piatku) a potom ešte na 4 skupiny po rajónoch. Stáva sa, že v niektorých dňoch nastúpia
maximálne štyria-piati na celý rajón (nie na
jednu ulicu!). Dochádzka sa teda kontroluje každý deň, stáť nad všetkými občanmi počas celého času výkonu činnosti sa však nedá. Aktivačný príspevok k sociálnym dávkam im vypláca
UPSVaR, je daný zákonom a mestá nemajú

možnosť ovplyvniť jeho vyplatenie, alebo výšku príspevku. UPSVaR tiež vypláca mestám a
obciam mzdy koordinátorom, náradie a ochranné prostriedky pre občanov zaradených do projektu, ale len pri aktivačných prácach. Pri menších obecných službách sú platy koordinátorov
ako aj ochranné pomôcky a náradie hradené z
rozpočtu mesta. To znamená, že momentálne náklady na jedného koordinátora hradí úrad práce, ale ostatných troch zamestnáva mesto. Dokonca podľa sezóny zabezpečuje mesto na svoje náklady aj napr. pitný režim pri letných horúčavách a pod. Súčasné zmluvy a dohody sú
uzatvorené na 6 mesiacov. V súčasnosti sa čaká
na výzvy k podaniu projektov na protipovodňové opatrenia a rómske občianske hliadky, tieto
podporné činnosti momentálne nie sú aktívne.
Na margo sťažností je ešte potrebné stručne priblížiť aj reakcie z druhej strany. Veľmi veľa
uchádzačov, ktorí sú do projektov zaradení takpovediac nasilu, žiadny pozitívny vzťah k týmto činnostiam nemajú. Považujú to za drezúru
zo strany mesta, nepáči sa im pridelená práca
alebo ich povinnosti pri kontrole dochádzky.
Pritom mnohí nezamestnaní, ktorí však podmienky na zaradenie do projektov nespĺňajú,
by o takéto aktivity záujem mali. Tiež treba vyzdvihnúť aj takých, ktorí si aj takúto prácu vážia a pristupujú k nej veľmi svedomite. Ak by
tieto činnosti vykonávali ľudia dobrovoľne a so
záujmom, určite by mohli naše ulice a priestranstvá vyzerať oveľa lepšie.
Simona Belková, zamestn. mesta poverená
admin. projektov AP a MOS a Iveta Cíferová

Školstvo
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Aj naši mladší žiaci sú aktívni! Na vyučovacej
hodine prvouky a vlastivedy sa učili netradičnou formou – zošity, knihy a perá nepotrebovali. Nelka Kanderová, žiačka 2.B triedy ZŠ
na Školskej ulici, navrhla pozvať na besedu
príslušníkov Obvodného oddelenia PZ vo
Fiľakove. Pri príležitosti Európskeho dňa
čísla tiesňového volania 112 sme besedu radi
uskutočnili. Najprv nám npor. Tibor Mihály
prezentoval každodennú prácu policajtov –
rôzne aktivity, ktoré vykonávajú v teréne – od
kontroly osobných dokladov až po riešenie
dopravných nehôd či závažnej trestnej činnosti. Žiakov zaujalo rozprávanie o špeciálnych zásahových jednotkách, o pátraní po
zmiznutých osobách, ale aj o strážení štátnej
hranice. Potom kpt. Emanuel Párti ukázal deťom vybavenie policajta – dopravný terč, niekoľko zbraní a policajné putá, ktoré si všetci
radi vyskúšali. Vysielačky a majáky na služobných automobiloch predviedol npor. La-

dislav Kandera. Druháci aj tretiaci sa aktívne
zapájali do besedy, odpovedali na otázky, pýtali sa, čím si zopakovali a rozšírili svoje vedomosti o záchranných zložkách. Ďakujeme
našim policajtom, že medzi nás prišli a trpezlivo sa venovali žiakom!
V rámci vyučovania sa na našej škole snažíme
zvyšovať povedomie žiakov o účele využitia
telefónneho čísla 112, ako aj čísiel jednotlivých záchranných zložiek 150, 158 a 155. S
mladšími žiakmi vedieme simulované rozhovory s „operátorom“ takejto linky, aby sa naučili efektívne komunikovať a tak možno niekedy v budúcnosti významne pomôcť pri záchrane života, zdravia alebo majetku spoluobčanov.
Mgr. Diana Szabová, Mgr. Iveta Korimová
ZŠ Školská 1, Fiľakovo

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Žiaci ZŠ Farská lúka sa tento rok opäť zúčastnili
lyžiarskeho výcviku. Našim týždňovým domovom sa stal penzión Jánošík v rázovitej podtatranskej obci Ždiar, ktorá je špecifická ľudovou

týždňa sa mohol každý žiak pochváliť, že sa stal
z neho lyžiar.
O zdravotný stav našich žiakov sa staral pán doktor Kristián s manželkou a ako je to už tradíciou

architektúrou, goralským osídlením a typickou
goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé územie je začlenené do chráneného územia
TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová,
prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA
a PRĽA.
Cesta sa začala skoro ráno a trvala s prestávkami
skoro 4 hodiny. Po obede a ubytovaní sme sa konečne dostali do lyžiarskeho strediska Strednica, kde sme začali napĺňať plán výcviku. Zvládli
sme základné lyžiarske zručnosti a na konci

na našej škole, súčasťou kolektívu bola aj skupina rodičov detí, ktorí tiež pomáhali s výcvikom a
boli súčasťou celodenného programu. Chcem
poďakovať mojim inštruktorom Mgr. Danke Bozóovej a Mgr. Gabrielovi Nagyovi, ktorí si plnili
svoje úlohy a všetci spoločne sme zvládli tento
lyžiarsky výcvik bez komplikácií a úrazov. Žiaci
odchádzali domov s peknými zážitkami a s pocitom, že na lyžiach je v zime svet omnoho krajší.
Mgr. Marian Bozó, ZŠ Farská lúka

Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší
internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet, ktorý tento
rok padol na 8. februára 2017. Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových
stránkach sociálnych sietí.
V rámci tejto akcie sme aj my na Základnej škole na Farskej
lúke vo Fiľakove pod vedením koordinátora prevencie uskutočnili prednášky zamerané na prevenciu. Prednášky boli realizované prezentáciou v jednotlivých ročníkoch. Na I. stupni
sme sa zamerali najmä na projekt ovce.sk. Na II. stupni sme sa
venovali najmä problematike sociálnych sietí.
Deň bezpečného internetu je každoročne venovaný podpore
bezpečnejšieho a zodpovednejšieho využívania online technológií, a to najmä u detí a mladých ľudí na celom svete.
Ústrednou témou tohto ročníka bolo „Buď zmenou ty sám:
Všetci spolu za lepší internet“.
Mgr. Zuzana Molnárová, koordinátorka
ZŠ Farská lúka

Samospráva
Pokračovanie článku z titulnej strany
Okrem toho, že sa mestská polícia presťahovala do nového sídla, priebežne sa rozširuje aj jej
kamerový systém. V uplynulom roku sa ich výbava rozšírila o desať statických kamier a už teraz vieme, že v budúcom roku budú môcť vďa-

Deň pedagógov v Mestskom kultúrnom stredisku
(Foto: Zoltán Schnelczer)

ka úspešnému projektu monitorovať verejné
priestranstvá aj dvomi otočnými kamerami,
tak aby sa tým posilnila ochrana bezpečnosti
občanov nášho mesta. Žiaľ projekt rómskej občianskej hliadky sa skončil. Jej bývalých členov sme prechodne zamestnali prostredníctvom dlho- či krátkodobých projektov úradu
práce, aby sme do zverejnenia ďalšej výzvy zabezpečili aspoň v zníženom počte kontinuitu
ich fungovania, veď Rómovia i Nerómovia
sme rovnako presvedčení o tom, že občianska
hliadka je dôležitou zložkou ochrany verejného poriadku vo Fiľakove. Robíme všetko čo je
v našich silách pre to, aby bolo pokračovanie
zabezpečené vo zvýšenom počte ľudí a hodín,
avšak momentálne sa nám to javí tak, že rýchle
a trvanlivé riešenie nemôžeme sľúbiť.
Podľa vzoru programu verejnoprospešných
prác zameraných na tvorbu hodnôt v Maďarsku a využitím regionálnej podpory akčného

plánu chceme založiť mestský sociálny podnik, podstatou ktorého je znovu zapojenie
dlhodobo nezamestnaných ľudí zo sociálne
znevýhodneného prostredia do sveta práce,
ako aj poskytovanie lacnejších základných
služieb pre mesto. Aj keď legislatívny a projektový rámec zatiaľ nie je na Slovensku plne
vypracovaný, my na rozdiel od iných samospráv s optimizmom očakávame rozbehnutie
nového mestského podniku a na súvisiace
výzvy sa už teraz pripravujeme.
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Klietky pre chov prepelíc, králiInzercia
ky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, kŕmitká a napájačky. Robíme
rozvoz po celom Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu , tel.0907181800.
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Hradné múzeum vo Fiľakove, pri príležitosti
10. výročia svojho založenia, otvára tohtoročnú turistickú sezónu s rozšírenou a zmodernizovanou stálou expozíciou. Renovácia interiéru múzea, pôvodne sprístupneného v roku
2008, sa začala už v januári. Keďže je hrad v
zimných mesiacoch zatvorený, práce prebiehajú nerušene. Kúpu nových vitrín, ochranných
krytov a postamentov, potrebných na zakrytie
exponátov, zabezpečila inštitúcia čiastočne z
dotácie Fondu na podporu umenia a z dotácie
zo štátneho rozpočtu sa vytvoril aj oddychový
kútik vybavený veľkoplošnými obrazovkami.
Tu si návštevníci budú môcť pozrieť video s 3D
rekonštrukciou pôvodného stavu fiľakovského
hradu, respektíve zábery z tradičných podujatí
konaných v hradnom areáli.
Výstavné priestory budú obohatené aj o nové
zbierkové predmety. Paleontologická expozícia na prízemí, predstavujúca flóru a faunu
treťohornej krajiny, sa rozšíri o viac ako 20 miliónov rokov staré pozostatky vyhynutých bezstavovcov a odtlačkami rastlín z Fiľakova a jeho okolia. Stálu expozíciu s názvom „Stáročia
Fiľakovského hradu“ spestrí nálezový materiál
z archeologických výskumov posledného desaťročia. Vystavené budú aj novo vypožičané

nálezy z Archeologického múzea SNM z výskumu Dr. Jánosa Kalmára, ktoré predstavujú
snáď najkrajšie kúsky celého súboru. Rôzne dobové rekonštrukcie návštevníkom oživia exponáty prezentujúce históriu okolia. Zatiaľ čo rekonštrukcia mužského hrobu zo slovanskoavarského pohrebiska z Prše priblíži záujemcom každodennú prácu archeológov, slávnostný ženský kroj z doby bronzovej predvedie spôsob nosenia kovových šperkov a nášiviek z hodejovského pokladu. Prezentované bude aj dobové oblečenie posledného hradného kapitána,
Štefana Koháriho II., znázornené na viacerých
olejomaľbách.
Obnovená stála expozícia Hradného múzea vo
Fiľakove od marca očakáva návštevníkov už
na štyroch poschodiach. Piate poschodie Bebekovej bašty poskytne naďalej priestor rôznym
tematickým dočasným výstavám, ktorých rad
otvára výstava Tribečského múzea v Topoľčanoch s názvom „Od chmeľu k pivu“ o histórii
piva a pivovarníctva. Všetkých srdečne očakávame 14. marca na vernisáže do Bebekovej
bašty hradu, so začiatkom o 16:30 hod.!
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF
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V rámci predposlednej prednášky série podujatí Mestskej knižnice vo Fiľakove s názvom „Od fantasy k toxikológii“, sa tentoraz
predstavila súčasná slovenská spisovateľka
Petra Nagyová Džerengová. Od známej autorky sme sa dozvedeli ako sa k písaniu
dostala, čo ju inšpiruje a akú novinku pre
čitateľov v budúcnosti pripravuje.
Vyštudovala síce ekonomiku, ale písaniu sa
venuje už od detstva. Napriek tomu, že mala už rôzne povolania, ako napríklad letuška, redaktorka, či moderátorka, rozhodla sa
venovať písaniu. Hlavnou témou a cieľovými skupinami jej tvorby sú ženy súčasnej
doby, a keďže je matkou 4 detí, detské knihy. Ako sama povedala, pri ich písaní sú jej
najväčšími kritikmi a radcami jej vlastné
deti. Popri tvorení, si s kamarátkami založila malé vydavateľstvo na vydávanie detských kníh. Začiatkom marca prichádza jej
nová publikácia pre ženy s názvom „Manželky a tie druhé“, ktorá zachytáva problémy rozvedených žien, a tak trochu možno
aj jej vlastné. Besedy sa zúčastnilo okolo 20
záujemcov, ktorí boli – bez rozdielu veku a
pohlavia – pozitívnou osobnosťou a výrečnosťou spisovateľky unesení.
Ak rozumiete po maďarsky, nenechajte si
ujsť poslednú zo série prednášok podporených Fondom na podporu umenia, ktorú
prezentuje maďarský toxikológ, dr. Gábor
Zacher. Na tému „Drogová situácia 2017“
porozpráva 17. marca 2017, od 16:30 hod.,
tentokrát v aule Gymnázia Fiľakovo! Hradné múzeum a Mestská knižnica vo Fiľakove srdečne očakáva všetkých záujemcov na
bezplatné podujatie!
Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

do 12.
mája

Výstava Adely Lédy Vašovej s názvom „Kaiga“ – výstava malieb
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
08. mar. Stretnutie s redaktormi denníka Új Szó a týždenníka Vasárnap
17:00 Miesto: Mestská knižnica, Organizátor: Hradné múzeum
10. mar. Oslavy MDŽ
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku
14. mar. Otvorenie turistickej sezóny a rozšírenej stálej expozície na
16:30 Fiľakovskom hrade; Otvorenie výstavy „Od chmeľu k pivu“
so sprievodným programom
Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum
15. mar. Oslavy výročia revolúcie 1848
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: ZO Csemadok

17. mar. „Od fantasy k toxikológii” – Prednáška toxikológa
16:30 dr. Gábora Zachera s názvom „Drogová situácia 2017” –
prednáška v maďarskom jazyku
Miesto: Gymnázium Fiľakovo – aula
Organizátor: Hradné múzeum
17. mar. KLUB 2017 – Live Music Night – Jam 4 Joy
20:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MsKS Fiľakovo
24. mar. Mestský deň učiteľov
15:00 Miesto: MsKS; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS
25. mar. Vedená pešia túra
08:30 Miesto: Územie Geoparku N-N – Gemerské Dechtáre a okolie
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC
31. mar. Dumaszínház – Stand-up comedy v maďarskom jazyku
18.00 Miesto: MsKS; Organizátor: Dumaláda s.r.o., MsKS
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Šport

Oblastné
majstrovstvá
jednotlivcov v stolnom
tenise – 22. január 2017
Telocvičňa Základnej školy L. Mocsáryho na
Farskej lúke vo Fiľakove sa počas štvrtej januárovej nedele naplnila hráčmi a fanúšikmi
stolného tenisu. Po prvýkrát v histórii stolnotenisového klubu v našom meste sa tu konali
oblastné majstrovstvá v tejto športovej disciplíne. Tridsať hráčov registrovaných na súpiskách družstiev Oblastného stolnotenisového
zväzu Rimavská Sobota, ktorý zastrešuje súťaže jednotlivcov a družstiev v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár
a Revúca si tu v priateľskej atmosfére zmeralo
svoje sily a predviedlo svoje ping-pongové
umenie.
V dvojhrách sa najviac darilo hráčom z klubu
Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“ Jurajovi
Janíčkovi a Tomášovi Zelezníkovi, ktorí obsadili prvé dve miesta. Bronz si vybojoval Mirko
Tichý z STK Tomášovce. Vyššie spomínaní
hráči Janíček a Zelezník zvíťazili i v súťaži
štvorhry. Druhé miesto patrilo Á. Súthovi a J.
Kremnickému z TJ Balog nad Ipľom/Malá
Čalomija, tretie miesto dvojici O. Kocúr / M.
Goljan z STK Tomášovce „A“. Hráči na prvých troch miestach v dvojhre i štvorhre obdržali športový pohár, diplom a malé vecné ceny.
Veľmi dobré podmienky a celkovo kvalitnú organizáciu podujatia ocenili všetci zúčastnení
hráči. Vďaka za to patrí výkonnému výboru
oblastného stolnotenisového zväzu na čele s
jeho predsedom Ing. L. Slancom a za domácich vedúcemu STK Fiľakovo „B“ Mgr. Gabrielovi Pálovi a všetkým jeho spoluhráčom.
Poďakovanie za celoročnú podporu stolného
tenisu v našom meste patrí primátorovi mesta
Mgr. Attilovi Agócsovi, PhD, prezidentovi Fiľakovského telovýchovného klubu Mgr. Attilovi Visnyaimu a v neposlednom rade i Mgr.
Š. Šimkovi, riaditeľovi základnej školy za poskytnutie priestorov telocvične.
Gabriel Pál, STK FTC Fiľakovo

Ešte na jeseň, hneď po ukončení jesennej časti
3. ligy vo futbale sa vo fiľakovskom FTC začalo hovoriť o zmene trénera mužstva FTC A. Jednak kvôli snahe udržať účasť tohto mužstva v
3. lige, ale aj pre jeho osobné zámery. Prezident
FTC Attila Visnyai o tomto kroku hovorí: „Na
zasadnutí Správnej rady OZ FTC v decembri sa
jej členovia rozhodli odvolať trénera nášho
„A“ mužstva Csabu Tótha, ktorému sa však
všetci chceme týmto poďakovať nielen za jeho
prácu s týmto mužstvom, ale aj za všetko, čo odviedol vo vedení FTC, ako hráč, či pri práci s dorastom. Keďže má svoje plány v osobnom živote iným smerom, želáme mu v pracovnom i
osobnom živote veľa úspechov. Ponukou trénovať naše Áčko sme oslovili niekoľko kandidátov. Medzi nimi aj Jozefa Pisára z Rimavskej
Soboty, ich dlhoročného hráča a funkcionára, s
ktorým som mal tú možnosť v minulosti viackrát spolupracovať. Jeho záujmu sme sa všetci
potešili a verím, že aj s jeho pričinením sa nám
podarí v 3.lige zotrvať. Našu plnú podporu a pomoc má už teraz, takže mu želáme veľa trpezlivosti, tvorivosti a samozrejme spokojnosti s jeho novými zverencami.“ Zloženie „A“ mužstva však prejde ešte aj ďalšími zmenami, keďže odišli z neho hráči Varga Gregor – Hajnáčka,
Mário Sulcz – Somos SE, Csaba Kalácska –
SBTC Salgotarján, Leandro Silva Lopes – ŠK
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Novoročný turnaj v kolkoch 2017
Novoročný turnaj o Pohár
primátora v kolkoch má vo
Fiľakove viac ako 20 ročnú
históriu. Pre veľký záujem
sa tak ako po minulé roky,
rozložil na niekoľko hracích dní,
no jeho hlavný a zároveň oficiálne otvárací deň
bol v sobotu 28. januára. Ladislav Flachbart,
predseda KO FTC Fiľakovo pri zahájení turnaja
povedal: „Prebieha nám 23.ročník turnaja o
Putovný pohár primátora mesta v kolkoch,
máme tu 18 družstiev, z toho 5 je z Maďarska,
ostatné sú zväčša naše domáce, alebo z mestskej
kolkárskej ligy a máme tu aj hostí z Rimavskej
Soboty, Podbrezovej a zo Žarnovice.“ Na
otvorení turnaja pozdravil všetkých prítomných
aj primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD., ktorý
vyzdvihol nielen kvalitné športové výsledky
fiľakovských kolkárov, ale aj ich nesmiernu
súdržnosť a ochotu venovať čas tomu, aby si s
podporou mesta a vedenia FTC, prípadne
sponzorov, oni sami vytvárali kvalitné podmienky na tréningy a súťaže. Je veľmi potešujúce, že
sa tomuto športu venuje čoraz viac mladých
ľudí, ktorí sa nestratia ani v celoslovenskom
meradle. Športová nálada v kolkárni bola po
všetky 4 hracie dni veľmi dobrá. Každé družstvo
sa snažilo dať do svojej hry maximum, ale fandilo sa aj súperom. Počas štvrtkového zápolenia
si všetci účastníci pripomenuli aj smutné prvé
výročie úmrtia dlhoročného hráča a trénera „A“čka Gejzu Knappa.
Niekoľko zápasov, a to nielen v sobotu, si osobne pozrel aj prezident FTC Mgr. Attila Visnyai,
ktorý sa na margo turnaja, ale i kolkárskeho
športu vyjadril takto: „ Som rád, že som sa mohol zúčastniť už po šiesty rok tohto turnaja o Pohár primátora mesta v kolkoch, ktorý tu má silnú
tradíciu. Ako prezident klubu rád podporujem
okrem futbalu aj iné športy, medzi tie asi najobľúbenejšie vo Fiľakove, určite patria kolky, veď
ich mužstvo hrá najvyššiu slovenskú súťaž – extraligu, ďalšie majú v 1.lige a týmto robia kvalitné dobré meno nášmu FTC a mestu Fiľakovo. Aj
naše vedenie sa im snaží vytvárať kvalitné pod-

mienky, tento rok sa nám podarilo zahrnúť do našich plánov prerábku jednej šatne a tým by mali
mať kolkári všetky priestory spravené. Musím
však povedať, že je to v podstate hlavne ich zásluha, lebo okrem finančnej podpory mesta je
potrebné zabezpečiť prevedenie konkrétnych
prác, na ktorých sa podieľajú oni osobne,
udržiavaniu a zveľaďovaniu celej kolkárne sa
pravidelne venujú celé rodiny.“
Na fiľakovskej kolkárni to žije takmer každý
deň v týždni, okrem tréningov všetkých kategórií a stálych súťaží (extraliga, 1.liga, majstrovstvá kraja, aj SR – niektoré vybrané kategórie) sa
tu hrajú aj zápasy mestskej ligy, či školské turnaje. Spomínaný záujem mládeže a detí o tento
šport všetkých zainteresovaných teší, no dopriali by sme im určite aj väčší záujem verejnosti a
silnú divácku kulisu. Extraliga sa totiž len tak hocikde nehrá. Nuž a na záver vám prinášame
stručný tabuľkový prehľad konečných výsledkov Novoročného turnaja, podrobnejšie informácie a fotografie z neho nájdete na ich facebookovej stránke: www.facebook.com/ftcko
alebo na webovej stránke: http://www.ftcfilako
vo.sk/Kolky.php. Všetkým kolkárom a kolkárkam v našom FTC želáme po celý rok HODU
ZDAR !
Výsledky Novoročného turnaja o Pohár primátora v kolkoch:
Družstvá: 1. Kazincbarcika, MR (2380 zhodených kolov) 2. Podbrezová muži (2314 zk), 3.
Žarnovica (2309 zk); pozn.: 4. FTC A – (2236
zk), 5. FTC B (2221 zk)
Jednotlivci – Muži: 1. Ander Tamás, Kazincbarcika, MR (627 zk), 2. Szabó Zoltán, Kazincbarcika, MR (623 zk), 3. Hakkel László, SV Etes,
MR (599 zk)
Ženy: 1. Poliaková Janka, Podbrezová (577 zk),
2. Bábelová Magdaléna, Happy team (546 zk),
3. Pastoráková Jana, Happy team (537 zk);
Dorast a žiaci: 1. Mihali Daniel (548), 2. Gallo
Erik (529), 3. Mag Viliam (525) – všetci FTC
dorast
Iveta Cíferová a Ladislav Flachbart, KO FTC

Novohrad, Charles Tucci Borato – ŠK Novohrad, Kasza Richard - Jesenské. Káder posilnia
noví, dokonca aj legionári zo Srbska, Nigérie a
Kanady. Ich prestupy sú ešte v štádiu riešenia a
budú oznámené verejnosti. Taktiež sa vracia z
hosťovania Juraj Lipták a na skúške sú z Radzoviec Baláž Dominik a Štefan Lažík, ktorí v
príprave zapadli a tréner s nimi bude v 3. ligovom kádri rátať.
Pri svojom prvom stretnutí s futbalistami Áčka
sa s nimi nový tréner nielen zoznamoval, ale
predbežne načrtol svoj plán tréningov, prípravných zápasov, stratégiu a svoje zámery na doplnenie mužstva. V tom čase väčšinu hráčov poznal len z návštevy našich zápasov ako fundovaný divák, takže aj vzájomnému spoznávaniu
sa venuje určitý krátky čas. Veľká reorganizácia čaká aj ligové súťaže, ale k tejto téme sa
vrátime inokedy v inom príspevku. Na záver
ešte pozvánka na zápasy, ktoré FTC A čakajú v
najbližšom čase. V 3.lige privítajú doma tieto
kluby: 26.3. – Makov, 9.4. – Liptovský Hrádok, 23.4. – Krásno, vonku ich prvý zápas čaká
18.3. v Čadci, 2.4. cestujú do Detvy, 16.4. bude
derby v Lučenci a 30.4. pôjdu do Novej Bane.
Zaujímavé budú aj prípravné zápasy 4.3. – Veľký Krtíš a 12.3. – Hnúšťa.
Attila Visnyai, FTC Fiľakovo, -ic-

11. februára 2017 sa skončil 14. ročník Balex Trade Futsal Ligy vo Fiľakove. Fanúšikovia futsalu a aj hráči družstiev si prišli
na svoje, liga bola plná pekných futsalových
akcií a krásnych gólov. Osem družstiev zvádzalo boje 14 sobôt o konečné umiestnenie. Konečné umiestnenie bolo nasledovné.
1.miesto The Beatles; 2.miesto FC Thorma;
3.miesto Mladé pušky; 4. miesto Energy
team; 5. miesto Starvys; 6. miesto Galaxy; 7.
miesto Mimel; Team Keram odstúpil zo súťaže. Najlepší strelec Botoš Attila z The Beatles;
Mladý talent Keszi Adam z Galaxy; Najlepší
brankár Csongor György; Cenu Fair Play
získal Starvys
Ďakujem pánovi Alexandrovi Balogovi za
sponzorské zastrešenie celej Balex Trade ligy,
pánovi primátorovi Attilovi Agócsovi za finančnú podporu, pánovi riaditeľovi ZŠ L. Mocsáryho s vyučovačím jazykom maďarským
na Farskej lúke pánovi Štefanovi Šimkovi za
priestory.
Poďakovanie patrí aj ostatným sponzorom za
podporu, v neposlednom rade hráčom za
predvedené výkony. Prajem všetko dobré,
hlavne zdravie a úspechy v športe aj v bežnom
živote všetkým.
Stanislav Villányi, organizátor

